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ХАЛЫҚ САНАҒЫ–2021

•	 Мемлекет	басшысы		
COVID-19	пандемиясына	қарсы	
күреске	арналған	Жаһандық	
саммитте	сөз	сөйледі.

•	 Еліміз	бойынша		
5	миллионнан	астам	адам	
онлайн-санақтан	өтті.

•	 «Рухани	жаңғыру»	
бағдарламасы	аясында	еліміз	
бойынша	28	тарихи	нысан	қайта	
жаңғыртылып,	«Ботай»	және	
«Сарайшық»	мұражай-
қорықтары	ашылды.

•	 2022	жылы	архив	
қызметкерлерінің	жалақысы		
20	пайызға	өседі.

•	 Алматыда	креативті	
кәсіпкерлерге	қаржылай	қолдау	
көрсетіледі.

•	 Қазақ	прозасы	мен	
поэзиясының	антологиясы	
әлемнің	90-нан	астам	еліне	
таратылды.

ҚЫСҚА...БРИФИНГ

AKIMAT LIVE
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Тәуелсіздік – барлық 
қазақстандықтар үшін аса 
қасиетті құндылық.

Нұрсұлтан	НАЗАРБАЕВ.

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

2021 жылғы 22 қыркүйектегі 
мәлімет бойынша 

АЛМАТЫДА

І компонентпен

933 560
ІІ компонентпен

837 635
адам  вакцина салдырды

Алматы қаласының әкімі Бақытжан САҒЫНТАЕВ:

ТӘУЕЛСІЗДІК–30

2011
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ: 
30 ЖЫЛДЫҢ 
30 СӘТІ 12-13

«Мансап	күні»,	«Jas	Stars»	креативті	
іс-шарасы	және	«Almaty	TikTok	challenge».	
Алматыда	Креативті	индустрия	басқар-
масы	осындай	онлайн	іс-шаралар	ұйым-
дастырады.	

Бұл туралы онлайн-брифингте қалалық 
Креативті  индустрия басқармасының 
басшысы Қайсар Сарыбаев айтты.

Спикер Алматыда «Almaty Creative Indus-
tries Forum–2021» бірінші креативті онлайн-

форумы өтетінін, соның аясында Акселерация 
мен креативті стартаптардың «Creaton» 
чемпионатын өткізу жоспарланғанын айтты. 
Күрделі эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты шара онлайн түрде өтеді. 
Сондай-ақ, Креативті индустрия басқармасы 
алматылықтардың Қала күнімен ерекше 
құттықтауларына арналған «Almaty TikTok 
challenge» байқауын бастады.

КРЕАТИВТІ ИНДУСТРИЯНЫҢ 
БОЛАШАҒЫ ЗОРKAZHYDROMET.KZ

Алматы	қаласы	бойынша	
ауа	райы	болжамы
(бүгін және ертең)

23.09.2021

Түнде:
               +8+10 °C
           Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.

Күндiз:
  +21+23 °C
 Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.
 
 Желдің жылдамдығы:
 2-7 м/с

24.09.2021

Түнде:
               +8+10 °C
           Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.

Күндiз:
  +19+21 °C
 Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.
 
 Желдің жылдамдығы:
 2-7 м/с
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Шаһар басшысы «Алматы» телеарнасындағы Akimat LIVE бағдарламасының дәстүрлі тікелей 
эфирінде әдеттегідей алматылықтармен онлайн жүздесті. Бақытжан Сағынтаев алдымен 
шаһардағы эпидемиологиялық ахуалдың жай-күйіне тоқталды. Сондай-ақ, жылыту маусымына 
қаланың салалық құрылымдарының толық дайын екендігін мәлімдеді. Тұрғындарды 
толғандырған бірқатар сауалдарға жауап берді. 

Онлайн-санақтан 
өтіңіз! ТҰРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫ  

БӘРІНЕН ҚЫМБАТ 
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Бақытжан САҒЫНТАЕВ:

ТҰРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫ 
БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

(Басы 1-бетте)

Денсаулығыңызды сақтау үшін 
екпе алғаныңыз жөн

Сөздің әлқиссасын ковид індеті 
жөніндегі ақпараттармен бастаған 
шаһар басшысы қазір студент-
тердің екпе алуы бойынша үлкен 
жұмыстар жүргізіліп жатқандығы-
на тоқталды. Қалаға өзге өңірлер-
ден келген студенттердің кейбірі 
өздерінің тұрғылықты жерлерінен 
бірден екпе алғандар. Олардың 
паспорты бар. Ал екпе алмаған 
студенттер арасында қазір екпе егу 
жұмыстары қызу жүруде. 

Тұтастай алғанда бірінші ком-
понент бойынша біз 933 678 адам-
ға екпе салдық. Ал екінші компо-
нент бойынша 827 239 тұрғын 
екпе алды. Бұл жаман көрсеткіш 
емес, дегенмен, мен тұрғындарды 
белсенді түрде екпе алуға шақыра-
мын. Себебі, бізде екінші, үшінші 
рет ковидпен ауырып жатқандар 
бар. Онымен қоймай, вирустың 
жаңа штамы шығып жатыр. Өз 
денсаулығыңызды сақтау үшін 
екпе алғаныңыз жөн. Қоғамда не 
болып жатқанына біз бәріміз бір-
дей жауаптымыз, – деді Б.Сағын-
таев. 

Алматы эпидемиологиялық ба-
ғалау матрицасында «қызыл аймақ-
та» қалып тұр. 22 қыркүйекте қала-
да коронавирус инфекциясының 
164 289 жағдайы тіркелді, оның 
ішінде 141 872 науқас симптомды, 
22 417 науқас симптомсыз, анық-
талмаған пневмония – 2346. Ин-
фекциялық стационарларда 5230 
төсек- орын бар, оларда 2337 адам 
емделуде. Оның ішінде 111 бала 
бар. 100 науқас ауруханаға өте ауыр 
жағдайда түссе, 993-інің жағдайы 
ауыр, 1241-і орташа ауырлықта, 
3-еуінің жағдайы жеңіл. Реанима-
ция және интенсивті терапия 
бөлімінде 229 науқас жатыр. ӨЖЖ 
аппаратында – 43, инвазивті емес 
ӨЖЖ – 103, High flow аппаратын-
дағылар – 68. 

Қала басшысы санитарлық-
эпидемиологиялық қауіпсіздік ша-
раларын сақтау және КВИ бойын-
ша жаппай екпе алу инфекцияның 
жаңа толқынының алдын алуға кө-
мектесетінін айтты. Екпе алу 
еліміздің кейбір аймақтарында 
тіркелген жаңа Eta штамына да 
тосқауыл болмақ. Өткен тәуліктер-
де бірінші компонентпен 2417 
адам, екінші компонентпен 3906 
адам вакцина алды. 

Эпидахуал енді жөнделе баста-
ғанда жағдайды қолдан шығарып 
алмас үшін әрі вирустың таралуын 
қайта өршітіп алмас үшін саналы 
түрде екпе алған жөн. Оның үстіне, 
қыс та қыр астында тұр деген ша-
һар басшысы мегаполис жылыту 
маусымына толықтай дайын деді. 

Мегаполис жылыту маусымына 
толықтай дайын

Жылыту маусымына дайын-
дық сол маусым аяқталғанның ер-
тесінде бірден басталады. Өйт-
кені, көптеген іс-шараларды қысқа 
мерзімнің ішінде жүргізу керек. 
Оның бәрі алдын ала жоспарлана-
ды, қажетті қаражат көздері 
шешіліп, дайындық жұмыстары 
жаздай жүргізіледі. Әрине, бүгінгі 
күні біз жағдайды күн сайын қа-
рап, бақылап отырмыз. Дайындық 
жақсы, дер кезінде жасалды. Бірақ 
норматив бойынша ауа темпера-
турасы бес күн бойы +8-ден төмен 
болса, сонда ғана жылу берілу ке-
рек. Бірақ біз былтырғы жылғы-
дай күн салқындап кетсе, қарап 
отырмай, бірден жылу береміз. 
Қазір күн жылы, егер күн қатты 
суытып кетсе, біз нормативтік 
талаптар мен 15 қазан деген да-
таны күтпей, бірден жылу бе-
реміз. Оған біздің коммуналдық 
қызметтер дайын, – деді Бақыт-
жан Әбдірұлы. 

Бүгінде жылу желілерін дайын-
дау бойынша жұмыстар жүргізілу-
де, олардың толық дайындығы 
ағымдағы жылдың 25 қыркүйегіне 
дейін жоспарланған.

Бұдан кейін шаһар басшысы 
тікелей студияға телефон арқылы 
хабарласқан тұрғындардың қойған 
сұрақтарына жауап берді.

«Үздік аула» байқауы келесі 
жылы да жалғасады

Сұрақ: – Биыл «Аула аумағын 
көгалдандыру» бойынша жобаға 
қатысып, жеңіске жете алмадық. 
Біз ауламызды қазіргіден де жақ-
сартуды ойластырудамыз. Келесі 
жылы осы жобаға тағы өтініш бер-
сек дейміз. Жоба жалғаса ма? 

Б.САҒЫНТАЕВ: 
– Келесі жылы байқауға тағы 

қатыссам деген ниеттеріңізге қуа-
нып отырмын. Бұл жоба келесі 
жылы да сөзсіз жалғасады. Біз 
биыл бұл байқауға 300 өтініш тү-
сетінін шыны керек, күткен жоқ-
пыз. 5 миллион теңгенің сертифи-
катын жеңімпаз тұрғындарға өз 
ауласында тапсырған сәтте қатты 
таңқалдым. Өзімді аулада емес, 
жайқалып тұрған әдемі ботаника-
лық бақта тұрғандай сезіндім. 
Тұрғындар әрбір ағаш пен гүлдерді 
суаруға заманауи жағдай жасаған. 
Бұл жобаның аясын кеңейт -
пекшіміз. Бізге кәсіпкерлерден де 
өтініш түсуде. Яғни қай дүкен, 
кеңсе не кафенің алдындағы жасыл 
алаң әдемі безендірілген, соны бәй-
геге салмақ. 

Ағаш егуге тұрғындар да 
қатысады

Естеріңізге сала кетейік, Jasyl 
Almaty бағдарламасы аясында көк-
темде 64 594 көшет отырғызылған 
болатын. Күзде 285 мыңнан астам 
көшет отырғызу жоспарланған. Ол 
жұмыстар қазан айында қаланың 
барлық аудандарында басталады. 
Оған қазақ терегі, күл, күміс бұлан, 
Норвегия үйеңкісі, долана, сондай-
ақ, алма мен өрік сияқты жеміс 
ағаштарының көшеттері дайындал-
ған.

Сонымен қатар, «Жасыл аула» 
акциясы аясында тұрғындарға ау-
лаларын көгалдандыру үшін кө-
шеттер таратылады. Қазан айында-
ғы күзгі ағаш отырғызу шараларына 
қала тұрғындары да қатыса алады.

«Айнабұлақ» ықшамауданының 
тұрғыны:

– Қайырлы кеш, Бақытжан 
Әбдірұлы! «Айнабұлақ-1», «Ай-
набұлақ-4» ықшамаудандарын-
дағы аялдамаларда не күннен, не 
жаңбырдан қорғанатын қалқа 
жоқ. Орындықтар да нашар. Қыс-
қасы, аялдамалар талапқа сай 
емес. Біз заманға сай жылы әрі 
ыңғайлы аялдамалар болғанын қа-
лаймыз. 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ:
– Қала көшелерінде заманауи 

үлгідегі аялдамалар орнатылғанын 
өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз, 
әлі де бұл жұмыс жалғасатын бола-
ды. Өкінішке орай, биыл қосымша 
аялдамалар жасауға мүмкіндік 
болмай тұр. Бұл бағытта бірнеше 

рет байқау жарияладық. Бірақ біз 
ұсынған жобаға салынған қаражат-
қа металл өнімдерінің қымбаттауы-
мен байланыстырып ешкімнің 
келіскісі жоқ. Сондықтан бұл 
өтінішіңізді алдағы уақытта тұр-
ғындардың қалауын ескере оты-
рып, Қалалық мобильділік басқар-
масы мамандарымен бірле се 
шешетін боламыз. 

Сұрақ:
– Саламатсыз ба, әкім мырза! 

Мақатаев көшесі мен Пушкин кө-
шелерінің қиылысындағы жаяу 
жүргіншілерге арналған бағдар-
шамның жұмысы қоғамдық көлік-
терге арналған бағдаршамдардың 
жұмысымен сәйкес келмейді. Көк 
базардың айналасында халық көп 
жүретіндіктен, бұл жолдардан 
өту өте қиын болып тұр. Жауап-
ты сала мамандары осы жерді 
тексеріп, бір ретке келтіріп берсе 
дейміз. 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ:
– Ертең Сіз айтқан мекенжайды 

арнайы мамандар барып тексеретін 
болады. Егер шынымен жолдан өту 
қауіпті немесе бағдаршамның жұ-
мысы дұрыс болмаса, онда бұл 
кемшіліктер түзетіледі.

Сұрақ: 
– Төле би көшесінің бойында – 

Сайранның қасындағы бордюр-
лерді неге алып жатыр? Оларды 
керісінше алып тастап, көшелерді 
кеңейтуге болмай ма?

Алматы қалалық Мобильділік 
басқармасының басшысы  
Ғани МЫРЗАХАНОВ:

– Сайранның қасында, яғни 
Төле би көшесінің бойында орташа 
жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. 
Бұл жұмыстар барлық жолдағы  
6 жолақты қозғалыс бағытын, оның 
ішінде 2 қоғамдық көлікке арнал-
ған жолақтарды сақтай отырып 
жүргізіліп жатыр. Барлық жұмыс-
тар Алматы қаласы Полиция бас-
қармасы әкімшілігінің келісімімен 
жүзеге асуда. 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ:
– Бұрынырақта жаяу жүргінші-

лер рельстерді басып өтіп жолдың 
арғы бетіне өтіп кете беретін. Бор-
дюрлер жолдағы қауіпсіздікті сақ-
тау үшін керек. Қазір көшеде құры-
л ы с  ж ұ м ы с т а р ы  ж ү р і п 
жат қан дықтан артық ештеңе айта 
алмай отырмын. Жұмыс біткенде 
барлығы түсінікті болады.

Сұрақ: –  Бақытжан Әбдір-
ұлы, мен бірінші топ мүгедегімін. 
Менің анам «Ақсай-1» ықшамауда-
нында көпқабатты үйде тұрады. 
Олар тұрып жатқан үйге жөндеу 
жұмыстары мүлдем жасалмаған. 
Үлкен кісілерге, аяғы ауыр әйелдер-

ге жеделсатымен түсіп-шығу 
қиынға соғуда. Тіпті, кейде тоқтап 
та қалады. Егер жарық болмаса 
дұрыс жұмыс істемей тұрып қала-
мыз. Осы мәселе бойынша Әуезов 
ауданының әкімдігіне, ПИК-ке ша-
ғымдандым. Алайда, ешқандай 
жауап жоқ. Осы мәселені біржақ-
ты етіп шешіп берсеңіз.

Бақытжан САҒЫНТАЕВ: 
– Тұрғын үй шаруашылығын 

жаңғырту бағдарламасы аясында 
биыл қаламызда 300-ге жуық жедел-
саты жаңартылған. Бұл мәселенің 
әлі күнге дейін неліктен шешілмей 
келе жатқанын жауапты адамдардың 
өздерінен сұрап көрейік. 

Әуезов ауданының әкімі  
Сайран САЙФЕДЕНОВ:

– Алматы қаласының тұрғын үй 
қорында шамамен, 3700 жеделсаты 
бар. Соның ішінде 1500-ден аста-
мы ауыстыруды қажет етеді. Тұр-
ғын үйді жаңғырту бойынша биыл 
қалада 266 жеделсаты жаңасына 
ауыстырылады. Ол өңірлерді дамы-
ту бағдарламасы аясында жүзеге 
асырылуда. Келесі жылы айтылған 
жеделсаты да жаңартылатын бола-
ды. Бұл мәселені алдағы уақытта 
өзім қадағалап, шешуге атсалыса-
тын боламын. 

Сұрақ: 
– Мен су мәселесі бойынша ха-

барласып тұрмын. Біз «Тасты-
бұлақ» ықшамауданында Ермек 
көшесінде тұрамыз. Біздің үйіміз, 
сондай-ақ, 6-үй су құбырына, кәріз 
жүйесіне қосылмай қалған. Күн-
делікті өмірге қажетті суды та-
сып ішу, кәріз жүйесің болмауы 
тұрмысымызға қиындық тудыру-
да. Айналамыздағы үйлердің бар-
лығы дерлік сумен қамтылып, бізді 
ғана тастап кеткені түсініксіздеу 
болып тұр. 

Алматы қалалық 
Энерготиімділік және 
инфрақұрылымдық даму 
басқармасының басшысы 
Евгений ПАК:

 – Былтырғы жылы «Тасты-
бұлақ» шағынауданының төмен 
бөлігінде, 32,6 шақырым сумен 
жабдықтау және 10,4 шақырым су 
бұру желілерінің құрылысы аяқ-
талды. Жаңа желілермен 4,5 мың 
тұрғын қамтылған болатын. Алай-
да, жаңа желілерге ауданның бар-
лық көшелері қамтылмай қалған. 
Қазіргі уақытта қандай көшелерге 
су құбыры тартылмай қалғандығы 
анықталуда. Оның ішінде 40 шақты 
үй сумен қамтамасыз етілмей қал-
ған. Бұл мәселені шешу үшін әкім-
 діктен жеткілікті деңгейде қаржы 
бөлінді. Енді осы жұмыстарға ар-
найы конкурс өткізілуде. Сол се-
бептен, жақын арада бұл мәселе де 
өз шешімін табатын болады. 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ:
 – Осы ретте тағы бір айта ке-

терлігі, 5-6-үйлердің су, жол, жа-
рық секілді қажеттілікке ілікпей 
қалғанын байқадым. Алдағы уа-
қытта мұндай жағдайлар қайталан-
бас үшін тұрғындар, жауапты адам-
дар қырағылық танытуы қажет. 

Сұрақ: – Мен Алатау ауданын-
дағы «Алғабас» ықшамауданының 
Беласар көшесінің тұрғынымын. 
Былтыр көшемізді су кіргіземіз, 
кәріз жүйесін орнатамыз деп қа-
зып тастаған. Биыл да көшемізді 
қазып тастады. Енді менің сұра-
ғым келіп тұрғаны, қашан көшеміз 
жөнделеді? Себебі, жол жүруіміз, 
көлік қозғалысы қиындап кетті.

Алатау ауданының әкімі Азамат 
Бескемпірұлы:

 – «Шетсіз қала» жобасы ая-
сында қазіргі уақытта Беласар кө-
шесінде су құбырларын кіргізудің 
1-ші бөлігі жүріп жатыр. Биылғы 
жылы бәрін асфальтпен жауып 
өтеміз деп айта алмаймыз. Себебі, 
бұл жоспарымызда да жоқ. Ал бас-
қа Кенжекей, Алдияр көшелері 
аяқталуға шақ қалды. «Алғабас» 
ықшамауданының 10 көшесінде 
құрылыс жұмыстары қазіргі таңда 
қарқынды жүріп жатыр. Жұмыс-
тың 80 пайызы аяқталған. Десе де, 
алда әлі екінші кезеңі бар. 

Сұрақ: 
– Бабаев пен Тәжібаев кө-

шесінің қиылысында жаңбыр жау-
са жүріп өту мүмкін емес. Оның 
басты себебі осы қиылыста орна-
ласқан үйдің иесі есігінің алдына су 
ақпас үшін 3-4 жыл бұрын іргесін 
көтеріп тастаған. Осылайша қыс 
мезгілінде тайғанақ болып жол 
жүруіміз қиындады. 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ: 
– Сұрағыңызға рахмет, бұл мә-

селені ертең барып шешетін бола-
мыз. Әрине, мұндай жағдайда ха-
лықтың пайдасын ойластыратын 
боламыз. 

Сұрақ:
– №10 ықшамауданындағы 

мектептің қасында ескі балабақ-
ша бар. Міне, сол балабақшаның 
айналасы қоқысқа толып, қаңғы-
бас иттер қаптап жүреді. Ешкім 
қарамайды. Дәл осы маңда өз-
деріңіз жасап берген әдемі саябақ 
бар. Бірақ мынадай сұрықсыз 
көрініс саябақтың сәнін кетіріп 
тұр. Не істеуге болады? 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ:
– Сіз ескі, екі қабатты балабақ-

ша жайында айтып отырсыз ғой. 
Мен бұл балабақша туралы бі-
лемін. Біз қазір бір банкпен келісім-
шарт жасап жатырмыз. Алдағы уа-
қытта бұл жерді сатып аламыз да, 
орнына қайтадан балабақша сала-
тын боламыз.

Әзірлегендер 
Құралай ИМАНБЕКҚЫЗЫ,

Әсел ДАҒЖАН,
Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

Эфир барысында 
шаһар басшысы 
Бақытжан 
Сағынтаев қала 
тұрғындарының 
сауалдарына егжей-
тегжейлі жауап 
берді. Көтерілген 
мәселелердің 
ешқайсысы 
жауапсыз қалмады. 
Тіпті, бірқатар 
сауалдарға 
байланысты 
мәселелер аудан 
әкімдері мен сала 
басшыларының 
эфирге қосылуымен 
сол мезетте шешіліп 
отырды.

ТҮЙІН:
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САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

Қаланың Әлеуметтік қызметтер 
үйі  «бір терезе» қағидаты 

бойынша 

750-ден астам 
мемлекеттік қызмет көрсетеді.

Мегаполисте «Сергек» 
камераларының санын

5 мыңнан астам 
камераға дейін көбейту 

жоспарланған.

2022 жылға дейін 
қаланың барлық аумағы 

орталықтандырылған 
су жүйесімен қамтамасыз 

етіледі.

Алматыда 2021 жылдың 
соңына дейін

 34 бағдаршам 
орнатылады. 

Шаһарда жыл басынан бері 

72 жекеменшік балабақша 
жұмыс істеп жатыр.

Алматы қалалық филиалының төра-
ғасы, қала әкімі Бақытжан Сағынтаев 
«Nur Otan» партиясының Жол картасын 
іске асыру мәселелері бойынша Саяси ке-
ңес бюросының кеңейтілген отырысын 
өткізді.

«Nur Otan» партиясының Алматы қала-
сындағы «Өзгерістер жолы: әркімге лайықты 
өмір» атты сайлауалды бағдарламасын іске 
асыру жөніндегі Жол картасы аясында әлеу-
меттік, инженерлік және автомобиль көлігі 
инфрақұрылымы бойынша бірқатар жобалар 
іске асуда. Мысалы, білім беру, денсаулық 
сақтау, мәдениет, спорт, креативті индустрия-
лар мен әлеуметтік даму салаларында 65 
тармақ орындалуда.

Жүргізілген жұмыс аясында қазірдің 
өзінде 72 жекеменшік балабақша ашылды 

Барлық бағдарлар тұрақты бақылауда

(жоспар бойынша – 65 балабақша), 3920 сту-
дент ТжКБ бойынша дуальды оқумен қам-
тылды, №186, 187 мектептер аумағындағы 
балабақшалардың және тоғыз мектептің жа-
нындағы (№6, 121, 133, 170, 199, 144, 38, 166, 
60) қосымша корпустардың құрылыстары, 
сондай-ақ, 4 мектепте (№40, 81, 54, 45) сейс-
микалық нығайту және жөндеу жұмыстары 
аяқталды. Сонымен қатар, №42 және №181 
мектептердегі дене шынықтыру-спорт ай-
мақтары жаңартылды. Қаланың аулалары, 
саябақтары мен алаңдарына 97 Workout 
спорт құрылғылары орнатылды. Жалпы, ба-
лалардың спортпен 1267 секцияда тегін ай-
налысуларының мүмкіндіктері кеңейтілді. 
Сондай-ақ, медициналық мекемелер үшін 
жаңа нысандар, оның ішінде отбасылық-
дәрігерлік амбулаториялар салу жобаларын 
іске асырудың барысы қаралды. Бүгінде №6 
емхана мен ауданаралық туберкулезге қарсы 
диспансерді сейсмикалық нығайту және 
жөндеу жұмыстары аяқталды.

Гүлжанат 
СЕМБАЕВА

Спикер басқарманың басты міндеті тұр-
ғындарымыздың өмір сүру сапасын жақсарту 
екенін ерекше атап өтті. 

«Экономикалық әсерден басқа креативті 
индустриялар маңызды мәдени және әлеу-
меттік құндылықтарды шығарады. Дәл осы 
жерде жалпы қоғамның дамуына әсер 
ететін дүниелер, материалдық құндылық-
тар мен тенденциялар туады», – деді спи-
кер. Алдағы уақытта «Мансап күні» және 
«Jas Stars» сияқты шығармашылық іс-шара-
ларды онлайн форматта өткізу жоспарлануда. 

Қала күнінде іске қосылған жаңа жоба-
ның бірі – «Креативті квартал». Ол Алматыда 
көпфункционалды мәдени және іскерлік 
кеңістікке айналмақшы.

«Бұл креативті және шығармашыл 
кәсіпкерлердің бизнес-идеяларын жүзеге 
асыруға жағдай жасайтын бірегей жоба. 
Өнер галереялары, сән бюролары, қолөнерші-
лердің базарлары үшін резиденцияларды 
ұйымдастыру, шеберлік сабақтарын өткізу 
орындары, шығармашылық индустриялар 
мен басқа да шығармашылық кеңістіктердің 
өнімдері мен қызметтерін жарнамалау бо-
йынша іс-шаралар ұйымдастыру жоспарла-
нуда», – деді басқарма басшысы.

Бұл жерде, сондай-ақ, Креативті кәсіп-
керлікті қолдау орталығы мен басқа да қыз-
меттер орналастырылады. Ал «Almaty 
Creative Class» онлайн білім беру платформа-
сының іске қосылуы шығармашылық адам-
дарға өз таланты бойынша ақша табуды үй-
р е н у ге ,  ж а ң а  б а ғ ы т т а р  м е н  а р а л а с 
маман дықтарды ашуға мүмкіндік береді. 

Басқарма басшысы осындай бірқатар 
жобаларды еске салды. Мәселен, Алматы-
да креативті стратегияны іске асыру ая-
сында 2020 жылдың желтоқсанында Ала-
тау ауданында Alatau Creative Hub ашылды. 
Оған коворкинг алаңы, балаларға арналған 
25 тегін шығармашылық үйірме, шеберхана 

Креативті индустрияның болашағы зор

алаңы кіреді. Жыл басынан бері келуші-
лердің жалпы саны 100 мыңнан астам адамға 
жетті. Музыка өнеріне баса назар аударатын 
жастардың Medeu Creative Hub орталығын 
ашу жоспарлануда. DEPO  Evolution Park 
құрылысы жалғасуда, яғни креативті индус-
триялардың жобаларын іске асыру үшін алаң 
құрылады. 

Брифинг кезінде креативті кәсіпкерлерге 
қаржылай қолдау көрсетілетіні белгілі бол-
ды. Бүгінде мегаполис экономикасы дамуы-
ның драйвері шикізат өнеркәсібінен креа-
т и вт і  с е кто р ғ а  ау ы суд а .  К р е ат и вт і 
индуст рияны дамытудың 2025 жылға дейінгі 
тұжырымдамасының жобасы әзірленіп, креа-
тивті салаға арналған ЭҚЖК-лар анықталды. 
Бүгінде креативті кәсіпкерлерге «Almaty 

Finance» және «Алматы МҚҰ» арқылы, сон-
дай-ақ «Бизнестің жол картасы–2025» мем-
лекеттік бағдарламасы бойынша қаржылық 
қолдау көрсетіледі. Креативті индустрияның 
заманауи инфрақұрылымын қалыптастыру 
үшін басқарма «Depo Evolution Park» құруда 
және бұрынғы тергеу изоляторының база-
сында Креативті индустрия паркінің жоба-
сын әзірлеуде. 

«Біздің ведомство кәсіпкерлер дайындау-
ды және қолдауды жалғастырады. Бұл 
креативті адамдар мен командаларға өз-
дерін экономикада тез және тиімді көрсету-
ге мүмкіндік береді», – деді Қ.Сарыбаев. 

Сөз соңында ол Алматыдағы креативті 
индустриялар қаланың туристік тартымды-
лығын арттыратынын айтты. 

Әсел
БЕЛДЕУБАЕВА

(Соңы. Басы 1-бетте)

Шешімін 
табу 

міндетті

«Nur Otan»  партиясы Алматы қала-
лық филиалының төрағасы, қала әкімі 
Бақытжан Сағынтаев азаматтарды қа-
былдау өткізіп, түрлі мәселелермен жүгін-
ген қалалықтардың мәселелерін шешуді 
тапсырды.

Қала тұрғындары көбінесе абаттандыру, 
жол инфрақұрылымын дамыту және аулалар-
ды жөндеу мәселелерін көтерген. Б.Сағын-
таевтың тапсырмасы бойынша Бостандық 
ауданындағы ауланың сыртқы жарығының 
мәселесі шешіледі. Келесі жылға ойын ала-

Жол инфрақұрылымын жақсарту бо-
йынша жұмыстар жалғасуда. Мысалы, 
Наурызбай ауданында Алатау көшесінің 
Сәбденов көшесінен Райымбек даңғылына 
дейінгі 2 шақырымдық учаскесі ашылды. 
Төрт жолақты жол Наурызбай ауданының 
әкімшілік орталығын қаланың негізгі ма-
гистралімен байланыстырды. Жыл соңына 
дейін метроның екі бекетінің техникалық 
іске қосылуы жоспарлануда.

Отырыс барысында өзекті мәселелер 
қаралды. Оларды шешу үшін Б.Сағынтаев 
қала әкімінің орынбасарлары мен аудан 
әкімдеріне бірқатар тапсырмалар берді. 
Кеңесті қорытындылаған «Nur Otan» пар-
тиясы Алматы қалалық филиалының төра-
ғасы, Алматы қаласының әкімі Б.Сағын-
таев қалалықтардың өмір сүру сапасын 
жақсарту үшін Жол картасын іске асыру 
арқылы алға қойылған міндеттердің уақы-
тылы орындалуына бақылауды күшейтуді 
тапсырды.

ӘКІМ

«Өзгерістер жолы: әркімге лайықты өмір»

БРИФИНГ

Динара
МҰРАТ

ңын жасау, әрі күрделі жөндеу  жұмыстары 
қарастырылған.

Сондай-ақ, Наурызбай ауданындағы же-
кеменшік білім беру мекемесін электр қуаты-
мен үздіксіз қамтамасыз ету және Медеу ау-
данында жолдарды жөндеу мәселе сі 
шешілетін болады.

Б.Сағынтаевтың тапсырмасы бойынша 

арбада отырған мүгедек спортшылар Таразда 
өтетін бодибилдингтен ұлттық чемпионатқа 
қатыса алады.

Алматы  метрополитенінің  ардагері 
О.Смағұловтың метроның іске қосылуының 
10 жылдығы құрметіне мұражай ашу жөнін-
дегі ұсынысы да қала басшысынан қолдау 
тапты. 
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Ақерке ТӘЖІБАЕВА,  
қобызшы: 

–  Т ә у е л с і зд і к  – 
еліміздің жаңа дәуірде 
қол жеткізген барлық 
табысының қайнар көзі. 
30 жыл ішінде елдің әл-
ауқатын көтеріп, төл 
мәдениетіміз бен мем-
лекеттік тілді жаңғырту 
ісіне қыруар жұмыстар 
ж а с а л д ы .  Е л і м і зд е 
білім, ғылым, денсау-

лық, спорт салалары айрықша даму 
үстінде. Тұғыры биік Тәуелсіздіктің 
арқасында менің ең бақытты кез-
дерім, бал күндерім қасиетті Түркіс-
тан қаласында өтті. Өнер – құдіретті 
күш. Менің бойымнан табылған осы-
нау бір құдіретті күш бала кезімнен 
өнер әлеміне жетеледі. Сол арманым 
мені жетелеп 5 жасымда «Әнші бала-
пан» сайысына қатыстырса, 8 жасым-
да Ахмет Жұбанов атындағы респуб-
ликалық музыка мектебіне оқуға 
түсуіме ықпал етті.

Өнерге деген құштарлығым қазақ 
халқының ең көне аспаптарының бірі 
болып табылатын, ерекше пішінді 
және ғажайып сазды, қоңыр, қою ды-
бысты аспапты жан-тәніммен сүюге 
әсерін тигізді. Ол, әрине, қобыз бола-
тын. Қорқыттың қобызын өзіме серік 
етіп, өнер жолына қадам бастым. 

Азамат ЖАПАР, 
кәсіпкер:

– Тәуелсізд ікт ің 
мәні – еркіндікте. Адам 
өзінің туған тілін, дінін, 
салт-дәстүрін ұстануда 
еркін болуы керек. Он-
дай мүмкіндікке ұлт 
тәуелсіз болса ғана жете 
алады. 30 жылдық еге-
мендіктің шежіресінде 
тілімізді де, дінімізді де, 
салт-дәстүрімізді де тү-

гендедік. Ендігі жерде экономика ар-
қылы әлеуметтік мәселені мықтап 
шешіп алу ғана қалып тұр. Ол үшін 
жеке бизнесті дамыту керек. Тәуел-
сіздіктің арқасында оған да, яғни 
емін-еркін кәсіп ашып, соны дөңгеле-
туге мүмкіндік алдық. Мысалы, 
Шымкентте Кәсіпкерлерге арналған 
үкімет деп аталатын орталық бар. 
Барсаң болды, мамандар қай жағынан 
болсын көмектесіп жіберуге әзір. Құ-
жаттарыңды түгендеп, бизнес-жоспа-
рыңды жасап береді, банкпен арада 
сөйлесіп, несие алуға келістіріп беру-
ге де дайын. Тек өзіңде қалау болу 
керек және кәсіпке салатын алғашқы 
жарнаң болса жеткілікті. Алғашқы 
жарна демекші, қазір мықты бизнес 
идеяң болса, бизнеске үйрететін арна-
йы курстардан өтіп, тегін грант ұтып 
алуыңа да болады. Қысқасы, бизнеске 
қызыққан адамға ешкім де, ешнәрсе 
де тосқауыл емес. Себебі, оларға мем-
лекеттің өзі қамқоршы болып отыр. 
Егер жобаңыз Өңірлік кәсіпкерлікті 
қолдау картасына енсе, арзан пайыз-
бен қолдау да табасыз. 2011–2019 
жылдары 182 млрд. теңгеге 105 жоба 
іске асырылыпты. 2025 жылға 35 жо-
баны жүзеге асыру жоспарда бар. 

Сол 105 жобаның жүзеге асыры-
луының арқасында Шымкентте мақ-
тадан жіп иіру, шұлық тоқу, қағаз 
шығару, құрылыс материалдарын 
өндіру, тағы да басқа көптеген фабри-
калар іске қосылды. Сол үшін де 
мемлекеттің халыққа жасап отырған 
осындай қамқорлығын ерекше баға-
лаймын.

Сұхбаттасқан 
Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

«Тәуелсіздіктің 
мен үшін 

маңызы...»
Рая  

ЕСКЕНДІР

Тамыз айының соңында 
басталған «Digital Ustaz 
Almaty» атты педагогтер 
арасындағы жыл сайынғы 
қалалық конкурстың ая-
сында Байқау кеңесінің мү-
шелеріне конкурсты одан әрі 
ілгерілету бойынша ағымда-
ғы нәтижелер мен жоспар-
лар таныстырылды.

Отырыс барысында қала 
әкімі Бақытжан Сағынтаев 
әсіресе, пандемия кезінде 
білім берудің жаңа стандарт-
тарға көшуінің маңыздылы-
ғын атап өтті. «Әлемнің көпте-
ген елдерінде, соның ішінде 
Қазақстанда цифрлық білім 
беру саласында педагогтердің 
тек 50%-ы базалық компью-
терлік сауаттылықты пайдала-
нады. Ал мұғалімдердің тек 
13%-ы цифрлық құзыретке ие. 
Сондықтан оқу процесін зама-
науи, қолжетімді және ең бас-
тысы, балаларға түсінікті ету 
үшін республиканың барлық 
мектептерінде білім беруді 
трансформациялауға жол сала-
тын алғашқы «Digital Ustaz 
Almaty» қалалық конкурсы 
ұйымдастырылған», – деді ол. 

Жобаның бірлескен ұйым-
дастырушысы, «EdCrunch-
Academy» заманауи білім бе-
руді дамыту институтының 
өкілі Нұрлан Қиясов жүргізіл-
ген зерттеулерге сәйкес, мұ-
ғалімдердің көпшілігі оқыту-
д ы ң  е с к і р г е н  ә д і с т е р і н 
қ ол д а н ат ы н ы н  р а с т а д ы . 
«Біздің қашықтықтан білім 
беру әдісіміз – тұтынушыға 
мазмұнды «жедел жеткізу» 

жүйесі болып табылады. Оған 
қоса, осы күнге дейін тек Қа-
зақстанда ғана емес, ТМД ел-
дерінде де оқу мен ақпараттың 
қолжетімділігінің теңсіздігі 
бар. Конкурс цифрлық білім 
беру саласында білім бере 
отырып, барлық мұғалімдерді 
біріктіруге бағытталған. Нәти-
жесінде қала әр бала үшін 
жаңа ынталандырушы орта 
мен мұғалімдерге арналған 
100 жаңа әдістемеге ие бола-
ды», – деп атап өтті сарапшы.

Жобаның идеясын Ке-
ңестің тең төрағасы, «Нұрсұл-
тан Назарбаевтың Білім беру 
қоры» ҚҚ директоры Динара 
Кулибаева да қолдап, Digital 
Ustaz Almaty конкурсын өткізу 
бастамасы Алматы қаласының 
мұғалімдері үшін жақсы ынта-

ландыру болатынын атап өтті. 
Естеріңізге сала кетейік, 

бүгінгі таңда тіркелген бір 
жарым мыңнан астам мектеп 
педагогі «Digital Ustaz Almaty» 
бірінші қалалық конкурсының 
аясында халықаралық сарап-
шылардан білім алуда. Мек-
тепте оқыту процесі барысын-
да цифрлық технологияларды 
қолдануды танымал етуге ба-
ғытталған конкурс 3 кезеңде 
өтеді, оның барысында қаты-
суға өтінім берген 1–12-сынып 
мұғалімдері сала мамандары-
ның вебинарларын тыңдап, өз 
материалдарын, сабақтары 
мен шеберлік сыныптарын 
пысықтап, әлемнің үздік са-
рапшыларынан оқудан өтулері 
қажет.

«Digital Ustaz Almaty» 

шеңберінде педагогтер SMM 
ж ә н е  бл о г и н г,  ц и ф рл ы қ 
қауіпсіздік негіздерін, инфо-
графиканы құруды үйренеді. 
Контент-жоспарлар құру және 
медиа материалдармен жұмыс 
істеуден басқа мұғалімдерге 
ыңғайлы қосымшалар мен 
қызметтер ұсынылады, ал оң 
тәжірибесі бар әріптестер ке-
ңестерімен вебинарларда бөлі-
седі. 

Конкурсқа өтінімдерді қа-
былдаудың аяқталуына екі 
аптадан аз уақыт қалды. 1 қа-
зан күні «Digital Ustaz Almaty» 
қатысушылары арасында 
екінші турға өтетін 100 үздік 
педагог іріктеледі, онда цифр-
лық құралдарды пайдалана 
отырып сабақ әзірленетін бо-
лады. Ал қараша айында фи-
налға Финляндияға тағылым-
дамаға бару үшін күресетін 30 
мұғалім жіберіледі. 

Жоба Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығына орайластырылған 
және Қазақстан Республикасы 
Б і л і м  ж ә н е  ғ ы л ы м  м и -
нистрлігінің қолдауымен, Ал-
маты қаласы әкімдігінің, 
«Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Б і л і м  б е р у  қ о р ы »  Қ Қ , 
«EdCrunchAcademy» заманауи 
білім беру институтының 
ұйымдастыруымен өткізілген. 
Бас серіктес «Алматы кітап 
баспасы» болды.

Байқау кеңесінің құрамына 
Алматы қаласы әкімдігінің, 
ҚР Білім және ғылым ми-
нистрлігінің өкілдері, ҚР Пар-
ламенті Мәжілісінің, Алматы 
қаласы мәслихатының депу-
таттары, сондай-ақ, еңбек 
сіңірген педагогтер мен білім 
беру мекемелерінің өкілдері 
кірді.

БҮГІНГІ ҰСТАЗ БЕЙНЕСІ
1 қазан күні «Digital Ustaz Almaty» қатысушылары арасында екінші 

турға өтетін 100 үздік педагог іріктеледі

Әсел  
ДАҒЖАН

Халық санағы нәтиже-
лері бойынша елде халық-
тың пандемиядан қалай өтіп 
жат қанын, 10 жылдан кейін-
 гі өмір салты қалай өзгер-
генін білуге болады. 

Бұл пікірді Алматы қаласы 
аумақтық сайлау комиссиясы 
төрағасының орынбасары Ай-
гүл Қалықова айтты. Ол халық 
санағы, ең алдымен, ел тұр-
ғындарының жасы, жынысы, 
ұлты, білімі бойынша нақты 
сандық және сапалық құрамды 
білу үшін қажет деген пікірде. 

«Біз өмір сүру жағдайын, 
жұмыспен қамту деңгейі мен 
құрылымын біле аламыз, бірақ 
бұған жету үшін әрбір тұрғын-
ға жетуіміз керек және барлық 
адамдар санаққа қатысуы ке-
рек. Санақтың ұраны – «Қазақ-
  станда әр адам маңызды!», – 
деді А.Қалықова. 

Санақ нәтижелері көптеген 
мәселелерді шешуге және 
мемлекетке жоспар құруға кө-
мектеседі. Сонымен қатар, са-
нақ Алматы үшін мегаполис 
ретінде өте маңызды. Жасыра-

тыны жоқ, қалада тұратындар-
дың көпшілігінде ресми тіркеу 
жоқ. 

«Бұл жағдай дәстүрлі түр-
де еңбек мигранттары мен 
олардың отбасыларын қызық-
тыратын орын болып табыла-
тын барлық ірі қалаларда да-
мып келед і .  Б іл ім  беру, 
денсаулық сақтау және әлеу-
меттік салаға үлкен жүктеме 
бар. Мектеп, балабақша және 
басқа да әлеуметтік нысандар 

жеткіліксіз. Ал халықтың қа-
жеттілігі туралы нақты дерек-
тер болмаса, қалай есептеуге 
болады? Біз барлығымыз бала-
ларымыз бен немерелеріміздің 
заманауи балабақшаға, екі-үш 
емес, бір ауысымда білім ала-
т ы н  м е к т е п к е  б а р у 
мүмкіндігін, сапалы медици-
налық қызмет алғымыз келеді. 
Мемлекет тұрғындарды есеп-
ке алмай, белгілі бір елдіме-
кенде тұратын адамдардың 

нақты санын білмей, өз халқы-
на осыны қамтамасыз етуі 
мүмкін емес», – деді А.Қалы-
қова. 

Санақ деректері мәлімет-
тер базасында көрсетілмеген, 
құжаттары жоқ азаматтарды 
санауға көмектеседі. Бұлар 
мемлекеттен көмек алмайды. 

Сөзін қорытындылаған 
Алматының аумақтық сайлау 
комиссиясы төрағасының 
орынбасары қала тұрғында-
рын санақ кезінде белсенділік 
танытуға және жеке мәлімет-
терге алаңдамауға шақырды, 
өйткені, заң олардың қорға-
луына тиісті кепілдік береді. 

«Біз барлығымыз халық 
санағы тез әрі сапалы өтсе, 
онда өзекті мәселелердің шұ-
ғыл шешілетінін түсінуіміз 
керек. Өйткені, кез келген мә-
се лені шешудің алғашқы қа-
дамы – оның нақты тұжы ры-
мы», – деді Айгүл Қалықова. 

Естеріңізге сала кетейік, 
халық санағы қазір https://
sanaq.gov.kz/ сайтында он-
лайн жүріп жатыр. Барлық 
сұраққа жауап беруге ары 
кетсе 20–25 минут уақыты-
ңыз кетеді. Есіңізде болсын, 
сіздің әр жауапқа шынайы 
жауап беруіңіз өте маңызды.

ХАЛЫҚ САНАҒЫ–2021

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРҒАЛАДЫ
Халық санағы тез әрі сапалы өтсе, онда өзекті мәселелердің шұ ғыл 

шешілетінін түсінуіміз керек
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ЖЕТІСУ АУДАНЫ МЕДЕУ АУДАНЫ

САПАСЫЗ 
ЖҰМЫСТЫҢ 
САЛДАРЫ

– Кейінгі кездері тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдарының қақ 
ортасында иесіз тұрған электрлі самокаттарды жиі көретін болдық. 
Құжатты қажет етпейтін альтернативті транспорт түрлеріне көбінесе 
жастар құмар. Бірақ сол көлікті пайдаланған адам неге оны кез келген 
жерге тастап кете береді? Діттеген жеріне жеткен соң жолдың шетіне, 
өзгелерге кедергі келтір мейтіндей етіп қалдыруға болмай ма? Осыны 
түсіне алар емеспін? – дейді алматылық Арай Қасымбаева. 
Алматылықтардың бұл сауал төңірегіндегі пікірлері әрқилы.

Бүгінде қала әкімі Бақытжан 
Сағынтаевтың тапсырмасымен жол 
жөндеу жұмыстарының барынша 
қарқын алып, жолдардың жағдайы 
түзеліп қалғанын көзіміз көріп жүр. 
Бірақ қала көшелерінің кейбірінде 
бұл жұмыстар неге қайталана 
береді? Мәселен, Күдерин көшесін 
2021 жылдың көктемінде толық
тай сүріп тастап, асфальт төсегені 
есімізде. Енді, міне, дәл сол жол
дың беткі асфальтын аршып тас
тап, қайта төсегелі жатыр? Бұған 
не себеп? Көктемде жөнделген жол неге күзде қайта жөнделуі керек? 

Әлеуметтік желі қолданушылардың бірі, алматылық Қуаныш Мұңайтбасов 
жолдаған сауалды шаһардағы көлік жүргізушілердің барлығы қоятыны анық. 
Бұл сауалға Алматы қалалық мобильділік басқармасының қызметкерлері былай деп 
жауап беріп отыр: «Райымбек даңғылынан Рысқұлов даңғылына дейін Күдерин 
көшесінде жол жабынына орташа жөндеу жүргізілгені рас. Қалалық мобильділік 
басқармасы мамандарымен тексеру барысында жол жамылғысындағы битумның тегіс 
құйылмағаны, жолдарда көлік дөңгелегінің ізіндей шұңқырлар бары анықталған. 
Осыған байланысты анықталған ақауларды жоюға мердігерлік ұйымға өз қаражаты 
есебінен қайта жасап шығуға тапсырма берілген. Енді олар жолдың жүру бөлігінің 
барлығын қайта ретке келтіретін болады».

Дәл осыған ұқсас сауалды Ольга Иванова да жолдаған. «Жетісу ауданындағы 
Грибоедов көшесінің 2/3 бөлігіне өткен жылы жазда асфальт төсеген. Бірақ сол 
жолымыз бітпеген күйі әлі жатыр. Тіпті, асфальт төселмей қалған жерлерге шөп 
өсіп кетті. Аяқталмаған жұмыс салдарынан туындаған қолайсыздық жайында 
ешкім ойлап жатқан жоқ», – дейді тұрғын. 

Жалпы, көшеде ойдым-ойдым шұқырлар пайда болып, көлік қозғалысын 
қиындатқан кезде немесе жылу құбырларын ауыстырған уақытта жол жөндеу 
жұмыстары жүргізілетінін білеміз. Тіпті, бұл жұмыстарды тендерден теңге ұтқан 
құрылыс компанияларының қолға алатынынан да хабардармыз. Алайда, жыл өтпей 
жатыпақ, жөнделген жолды қайта сүрудің не қажеті бар? Бұл техникалық 
бақылаудың әлсіздігінен бе, әлде «бармақ басты, көз қыстының» кері ме? Сапасыз 
атқарылған жұмыстың салдарынан бір істі бірнеше рет орындаудан кім не ұтады? 

Несін жасырайық, осы тақылеттес сауалдар кез келгеннің көңіліне күдік ұялатып, 
«мұндай сапасыз жұмыстардың артында жең ұшынан жалғасқан жемқорлық жатқан 
жоқ па?» деген ойды маздатады. 

«Тереңқұр» аймағы қала әкімі Ба-
қытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен 
қайта жаңғыртылып, ұзындығы 9 шақы-
рымдай аумаққа күрделі жөндеу жұмыс-
тары жүргізілген болатын. Бүгінде бұл 
аймақ алматылықтардың таптырмас 
демалыс орнына айналған. «Расында да 
«Тереңқұр» адам танымастай өзгерді. 
Бұрын екі адам қатар әрең өтетін жол-
дар кеңейіп, мүмкіндігі шектеулі жан-
дардың кедергісіз жүріп-тұруына жағ-
дай жасалды. Алайда, мұнда қарапайым 
тұрғындар демалуға рұқсат етілмейтін 
жерлер бар. Мәселен, «Тереңқұрдағы» мына беседка үнемі құлыптаулы тұрады. 
Себебін білмейміз...», – деген қала тұрғыны Әмір Тұрғынбаевтың сауалына Медеу 
ауданы әкімдігінің қызметкерлері «бұл жер жекеменшіктің иелігінде» деп қысқа жауап 
қайырып отыр. Ал жұрт «Сән үшін тұр», «мемлекеттің жері неге сатылады?», «жаз 
бойы ашық тұрып еді...», «барлығы біздер үшін емес пе?» деген пікірлерімен бөлісті. 
Тіпті, әлеуметтік желі қолданушылары бірі «осы маңға жақын мейрамханалардың 
бірінде күзетші болып жұмыс істейтін адам бұл жердің қожайыны мейрамхананың иесі 
екенін айтқан» деді. 

«Теренқұр» жүргіншілер аймағы қайта түрленгелі бері мұнда демалуға біз де 
жиі барамыз. Көп ұзай қойған жоқ, біз өткен жұмада ғана сол жақта серуендеп 
қайттық. Мені бұл беседка емес, сол аймақтың тазалығы алаңдатады. Орындық
тар сынған, ағаштар қураған, бұталар сынған... Теннис үстелін тат басып кетіпті. 
Соған қарағанда, мұнда жөндеу жүргізілгеннен кейін ешқандай тазалық жұмыс
тары жүргізілмеген. Әдемі жерде естелікке суретке түсейік деп едік, айналаң ша
шылып жатқан соң түсе алмадық. Өкінішті...

Газетіміздің 26 тамыздағы санында 
«Тасаға тығылған жол белгі» атты шағын 
мақала жарық көрген болатын. Онда 
«Көкжиек» шағынауданындағы орталық 
көшеде бір бағытта жүруге арналған ес-
керту белгісінің ағаштың қалқасында 
тұрғаны, әлгі тақтаны біреу арнайы барып 
ашып көрмесе, еш адам баласы байқа-
мауы мүмкін екені жазылған. Бұл жайын-
да әлеуметтік желідегі парақшамызда  
С.Серікбайұлы есімді азамат та ойын 
білдіріп, өтініш қалдырған болатын. 

Пікірге қатысты Жетісу ауданының 

көріктендіру бөлімі «30 тамызға дейін 
ағаштарды санитарлық кесу жұмыста
ры орындалады» деп жауап берген еді. 
«Орындалмайтын іске уәде беріп не керек, 
әлгі тақта ағаштың қалқасына жасыры-
нып әлі тұр. Міне, тамыз емес, қыркүйек 
аяқталып қалды. Әкімдіктің уәде бер
геніне 1,5 айдан асты. Сырғытпа жауап-
тан әбден шаршадық. Осы күнге дейін бір 
қорытынды шығаратын уақыт болды ғой. 
Халықтың сөзін еститін, тыңдайтын үкі-
мет қалыптастырғанымыз қане...», – дейді 
тұрғындар.

АЛАТАУ АУДАНЫ

ҚАЛАЛЫҚ МОБИЛЬДІЛІК БАСҚАРМАСЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

ДЕМАЛЫС 
ОРНЫ НЕГЕ 
ҚҰЛЫПТАУЛЫ? 

Бетті дайындаған Құралай ИМАНБЕКҚЫЗЫ.

 Қанша адам болса, сонша пікір бар. Расында да, жаяу 
жүргіншілерге кедергі келтірмеу үшін Қалалық мобильділік 
басқармасының өкілдері самокатты жалға беретін компанияларға 
талап қоюы керек секілді. Яғни самокатты ешкімге кедергі 
келтірмейтіндей етіп пайдалануды міндеттейтін бір шара қолданған 
жөн. Ал әзірге біздің қолымыздан келетіні, құжатсыз көлікті 
тізгіндегендерге самокатты жол шетіне қоюды өтіну ғана. Еститін 
құлақ болса, бұл өтініш те жүзеге асар...

Р.S.:

ИЕҢ ҚАЙДА, САМОКАТ?

Қуаныш ЖАППАРХАНҚЫЗЫ: 
– Бәлкім, сағаттап тұратын кептелістен 

шаршағандықтан ба, алматылықтардың бі-
разы темір тұлпарларын жеңіл транспорт 
түрлеріне ауыстыра бастады. Қазір қалада 
велосипед, самокат, бірдөңгелекті скрутер 
секілді транспорт түрлерін пайдаланатын-
дар көбейді. Әсіресе, самокат мінетіндер 
көп. Жақсы, ұнаса жүре берсін ғой, бірақ қос 
дөңгелекті көлікті жол шетіне қарай қоюды 
үйренсе екен.

Сержан БАУЫРЖАНҰЛЫ: 
– Әу баста олар негізгі көлік жолдары 

мен веложолақпен жүретін болған. Бірақ 
биылдан бастап ешқандай лицензиясыз 
жүріп-тұратын транспорт иелеріне автомо-
биль жолымен жүруге тыйым салынды. Өзім 
асыққан кезде пайдаланам, өте ыңғайлы.

Маржан ШӨКЕТАЕВА: 
– Қазақстан Республикасының қолданыс-

тағы заңнамасына сәйкес, электрлі самокат 
жол қозғалысына арналған техникалық құрал 
болып табылмайды. Яғни жол қозғалысы ту-

ралы заң бойынша самокат сияқты көлік құ-
ралы жоқ. Бүгінгі күні электрлі самокаттарға 
жолдар мен трассаларда жүруге үзілді-кесілді 
тыйым салынған. Қалалық мобильділік бас-
қармасының мәліметінше, қалада жалға 
берілетін самокаттардың саны бүгінде  
2 мыңға жетеді. Басқарма өкілдері алдағы 10 
жылда баламалы транспорт үшін бар жағдай 
жасалады деп отыр. Бірақ ол қашан жүзеге 
асатыны беймәлім. Сондықтан өзгелерге ке-
дергі келтірмеудің жолын ойластырған жөн. 
Жаяу жүргіншілер жолымен негізінен қарт-
тар, қарапайым тұрғындар және мүмкіндігі 
шектеулі жандар көп жүреді. 

Рүстем ЕРЖАНҰЛЫ: 
– Қалта түбін қақпайтын, кептелістің 

қақпанына түсірмейтін, қомағайланып жа-
нармай сұрамайтын электрлі сомакат өзіме 
ұнайды. Жиі пайдаланамын. Көптің сауалы 
да орынды. Өзім көрсем де айтамын, сіздер 
де ескерте жүріңіздер. Көп болып қолға ал-
сақ, бұл кемші лік ті де түзететініміз анық. 
Самокат қолданушыларды жол шетіне қарай 
қоюға шақырамын.

СЫРҒЫТПА 
ЖАУАПТАН 
ШАРШАДЫҚ
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Мультфильм, ер-
тегінің баланың сана-
сына ғана емес, оның 

бүкіл болмысына әсер 
ететінін жиеніміз Айдана 

аяғын басып, мультфильм көре бастағанда 
түсіндік. Жұмысқа кеткен әке-шешесін іздеп 
жылаған кездері YouTube ашып, сондағы қы-
зықты деген мультфильмдермен жұбату, шыны 
керек, жеңіл еді. «Маша мен аю»-ды көріп тілі 
шыққан Айдана ашуланған кезде аяқастынан 
«Машаға айналып» шыға келетін болды. Тілі 
де, қылығы да тәтті жиеніміздің әрбір сөзіне 
басында мәз болып күлетінбіз. Уақыт өте 
оның Маша секілді қолындағыны лақтыра са-
латыны, екі бүйірін таянып, қабағын түйіп, дәл 
Машаның әрекетін қайталауы жиілеген соң, 
мультфильмді көрсетуді шектей бастадық. Бі-
рақ оның да орнын толтыру керек. Баланың 
жас ерекшелігі мен оның дүниетанымына ла-
йықты ертегі не мультфильм тауып көріңіз 
енді. Біз таппадық. 

Бұл мәселе жалғыз біз емес, 3-4 жасар ба-
ласы бар барлық қазақ отбасына тән болып 
шықты. Егер ойын балаларының сөзіне құлақ 
салсаңыз, олар Машаның әрбір сөзін ғана 
емес, іс-әрекеті, қылығына дейін жаттап алған. 
Бірақ интернет кеңістігі тек орыстың Машасы-
мен ғана шектелмейтінін ескерсек, балалар-
дың мультфильмнен басқа не көріп жүргені-
нен көп ата-ана бейхабар. Бұл бір жағынан, 
қазақ балаларының аудиториясына арналған 
сапалы контенттің жоқтығын байқатады. Ал 
екіншіден, таңсәріден жұмысқа кетіп, қас қа-
рая үйіне оралатын ата-ананың баласы ютуб-
тан не көріп жүргенін бақылауға мұршасы 
жоқ. 

Мәселенің төркіні тым тереңде жатқаны-
мен, жақсылықтың да ауылы алыс емес 
секілді. Жақында ғана балаларға арналған ер-
тегілерді қамтитын, сол ертегілердің аудио 
нұсқасын әрі мультфильмдерін шығаратын 
Ordagen танымдық жобасы іске қосылды. 

Жобаның директоры Парасат Тәненов: 
«Соңғы кездері ағылшынша мультфильм 
көріп, тілі солай шығып жатқан балалар көп» 
дейді. Бала тілі қай тілде шықса, сол тілде ой-
ланып, сол тілде өмір сүретіні даусыз. Ендеше, 
ағылшынтілді баладан ертең жан-дүниесі, 
жүрегі «қазақ» деп соғатын азаматты көре 
аламыз ба?

30 жылдық тарихы бар тәуелсіздігіміз 
мәңгілік болуы үшін бізге қандай ұрпақ керек? 
Бұл сұрақтар ел алдында жүрген ұлтжанды 
азаматтардың талайының көкейінде жүрген 

өзекті мәселе еді. Бұған Парасат Жамағатұлы 
жауап тапқан секілді. Бұдан былай балаңызға 
не немереңізге ертегі оқып беріп, мультфильм 
көрсеткіңіз келсе, Ordagen мобильді қосымша-
сын жүктеп алуыңызға болады. 

 – Жобаны бекерге Ordagen деп атаған жоқ-
пыз. Біздің ертегілерді оқып, тыңдап өскен 
баладан 20–30 жылдан кейін жаңа орда құра-
тындай ұрпақ өсіп шығады. Сондай мақсатпен 
атын Orda қойдық. Gen дегеніміз – ұрпақ, яғни 
біз ертегі арқылы орда құратын ұрпақ тәрбие-
леуді көздейміз. Біздің жоба заманауи техника-
ның тіліне бейімделіп жасалған. Яғни кез 
келген ата-ана Ordagen мобильді қосымшасын 
телефонына тегін жүктей алады. Сосын бала-
сына ертегінің аудио нұсқасын қосып береді. 
Баласымен бірге отырып ертегі тыңдайды. 
Болмаса ертегінің кітап түріндегі нұсқасын 
таңдап, ұйықтар алдында баласына оқып бере 
алады. Мұның бәрі ата-ана мен бала арасында-
ғы байланысты нығайта түсуге көмектеседі. 
Ертегімен достасып өскен баланың ертең ұлт-
жанды, тәрбиелі, ізетті, ақылды болып өсетіні-
не кепілдік бар, – дейді жоба директоры  
П.Тәненов. 

Бүгінде мобильді қосымшаның қоржы-
нында 1000-нан астам ертегі бар. Оның 100-і 
мықты деген өзге ұлттардың үздік ертегі-
лерінің аудармасы. Тағы 200-і фантастика 
жанрында жазылған. Ертегілердің барлығы 
заманауи, еш жерде жоқ ертегілер.

– Фэнтези жанрындағы жүзден аса ертегіні 
өзіміздің авторлар жазды. Яғни бізде мықты 
ертегі жазатын 28-ге жуық автор бар. Жобада 
бас-аяғы 30 шақты адам жұмыс істейді. 
Ordagen-нің басты ерекшелігі – заманауи. Бұ-
рынғы аюлар мен қасқырлар жоқ. Мұнда 
Instagram, Tik-tok, macbook пен роботтар  
бар, – деген жоба директоры аталған мобильді 
қосымшаны шығарып, жобаны толық жүргізу 
үшін осы уақытқа дейін тапқан табыстарын 
салғандығын айтты. 

Мәселен, қызыңыздың есімі – Анар. Ол 
таңертең ұйқыдан оянғанда шашын таратпай 
жылайды. Сіз ата-анасының айтқанын тыңда-
майтын бала туралы ертегіні таңдайсыз. Онда-
ғы кейіпкердің есімі – Қарлығаш. Сіз «адам-
ның атын өзгерту» деген тетікті басасыз. 
Сонда «Қарлығаш» деген есімнің бәрі «Анар» 
деп өзгереді. Ертегі тек сіздің қызыңызға ар-
налғандай болады. Бала ертегі арқылы ата-ана-
ны тыңдаған абзал екенін көркем түрде түсі-
неді.

Бетті дайындағандар 
Динара МҰРАТ, Әсел ДАҒЖАН.

ҚР Ұлттық кітапханасында 
бүлдіршіндерге арналған қо-
с ы м ш а с ы м е н  т а н ы л ғ а н 
«OrdaGen» әлеуметтік-та-
нымдық жобасының 
Тәуелсіздіктің 30 жыл-
д ы ғ ы н а  а р н а ғ а н 
«Orda ертегілері» кі-
т а б ы н ы ң  т ұ с а у -
кесері өтті. 

Іс-шараға «Orda-
Gen» жобасының 
негізін қалаушы, 
идея авторы Айбек 
Қуатбай,  жоба ди-
р е к т о р ы  П а р а с а т 
Тәнен, Алматы қа-
л а л ы қ  М ә д е н и е т 
және Білім басқар-
маларының бас-
ш ы л а р ы ,  е р т е г і 
авторлары мен ба-
лалар әде биетінің 
жанашыр   лары 
қатысты.

ұрпаққа
сый

Бүгінге дейін аталмыш жоба аясын-
да 1000-ға жуық заманауи ертегілер 
жазылып, әр ертегінің аудионұсқасы 
дайындалды. Үш түрлі тақырыпта қыс-
қаметрлі  мультфильм түс ір іл іп , 
«OrdaGen» ұялы қосымшасы бүлдіршін-
дерге тегін пайдалануға берілген. Пан-
демия кезінде онсыз да гаджеттер мен 
компьютерге телмірген балалардың 
көңілін аулау үшін ата-аналар бар ер-
тегілерді кітап етіп шығаруды өтінген 
екен. Міне, жоба жетекшілері еге-
мендігіміздің отыз жылдығына орай 
«отызда орда бұзар емес, құрар» ұрпақ-
қа арналған кітапты шығарып, 10000 
данасын таратып үлгерген. 

«Бәріміз «отызда орда бұз, қырықта 
қамал ал» деген мақалды жиі естігенбіз. 
Біз ол мақалды керісінше қазіргі 
бейбітшілік заманына сай өзгертіп отыр-
мыз: отызыңда орда құр, қырықыңда қа-

мал соқ! Қазір елі міздің Тәуелсіздігіне 30 
жыл болды, біздің кітаптың оқырманда-
ры ары кетсе 10 жасар балалар. Енді бір 
жиыр ма жылдан кейін олар 30-ға то лады, 
сонда «елу жылда – ел жаңа» де ген ма-
қалға келеміз. Елді жаңартар ұрпақ тәр-
биелеу – мақсатымыз», – деп түсіндірді 
Айбек Қуатбай.

Алматы қаласы Білім басқармасының 
басшысы Ләззат Әуесханқызы қазақ 
тілінде балдырғандарға арналған кітап 
болсын, мультфильм болсын жоқтың 
қасы екенін айтып, жобаның маңыздылы-
ғын атап өтті. Өзінің қолдауын білдірді. 

«Бір ғана Алматыда 189 мемле-
кеттік, 600-ден астам жекеменшік бала-
бақша бар. Онда 500 мыңға жуық 
бүлдіршін тәрбиеленуде. Яғни мұндай 
қазақи өнімге сұраныс бар. Осы сәтті 
пайдалана отырып, бізде биыл 4 мемле-
кеттік балабақша салынды, сол балабақ-
шалардың бірін осы жобаның штабына 
айналдырсақ. Өйткені, бүлдіршіндер 
үйін әрлеуде алғаш рет осы «Orda» жо-
басының кейіпкерлерін пайдаландық. 
Бұрын қай ертегі кейіпкерімен саламыз 
деп басымызды қатыратынбыз, қазақи, 
ұлттық ертегі кейіпкерлері болмады. 
Штаб құру арқылы біз авторлармен, 
бүлдіршіндермен ұштастырмақпыз. 
Менің ұсынысым, бұл балабақша – қа-
лалық емес, республикалық экспери-
менталды орталық болсын», – деп ұсы-
нысын білдірді Л.Әуесханқызы.

Келесі сөз кезегін алған Парасат Тә-
нен жобаның ұйымдастыру барысына, 
бүгінгі жемісі мен ертеңгі мақсаттарына 
тоқталды. 

«Біздің жобамен айналысып жатқа-
нымызға 9 айдай болды. Қазіргі таңда 
нарыққа шығарған 7 кітабымыз бар, 
бүгін үш кітаптың тұсаукесері өткізіліп 
отыр. Қалған төрт кітаптың 20 данасы 
ғана шығарылып, халыққа таратылды. 
Біздің фокус группамыз барлық оқыр-
мандардан түскен барлық кемшіліктер 
мен ұсыныстарды қарастырып жатыр. 
Жиналған мыңға жуық ертегілер ішінен 
400-і кітап күйінде жарық көретін бола-
ды. Қандай жанрлар болмасын, барлы-
ғын өзіміздің 28 авторымыз жазып шы-
ғады.  Б ірақ  б і з  ертег і  жазумен 
шектелмейміз, ұялы қосымшамызда 
қолдаушылар көңілінен шыққан, жүрек-
терінен орын алғандарды іріктеп, мульт-

фильм де түсіретін боламыз», – деп атап 
өтті жоба директоры. 

Жаңа оқу жылының қарсаңында 
«Ordagen» компаниясының қолдауымен 
«Елтану» экспедициясы өз сапарын 
бастаған. Экспедиция мақсаты – Қа-
зақстанның әр өңірін, шалғайдағы 
ауыл-аймақтарды аралап, кітапсүйер 
балаларға сый үйлестіру. Бала болаша-
ғына азық болар танымдық, рухани 
тренинг өткізу. Бұл сапарға «Ордаген» 
жобасының да қосқан үлесі зор. Экспе-
диция құрамындағы жігіттер әр өңір-
дегі дарынды ұл-қыздарға «Орда-
геннің» ертегі кітаптары мен «Дарын» 
онлайн республикалық білім беру 
платформасының дайындық курстарын 
сыйға тартқан. Нұр-Сұлтан қаласынан 
бастау алған сапар барысында бүгінге 
дейін Қарағанды, Павлодар, Өскемен, 
Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылор-
да облыстарындағы ауыл-аймақтарды 
аралап үлгерді. 

«Ел Президенті Қасым-Жомарт То-
қаевтың 2021 жылды «Балалар әде-
биеті» жылы деп жариялауы бала тәр-
биесіне аса зор көңіл бөлуіміз керек 
екенін көрсетуде. Президент Жарлығын 
негізге ала отырып, Bugin холдингтің 
қолдауымен Orda Joly білім экспедиция-
сы өз сапарын бастады. Мақсатымыз – 
Қазақстанның әр өңірін аралап, көзінде 
оты бар өрендерді қолдау», – деді сөз 
соңында Айбек Қуатбай.

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

Айбек ҚУАТБАЙ:

Отыз жаста орда құрар
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Білім ошақтарында 
көпбалалы, әлеуметтік 
осал топтардан шыққан 
отбасы балалары тегін та-
мақтанады.  Аталмыш 
әлеуметтік көмекті қалай 
алуға болады? Кімдерге 
беріледі?

Қалалық білім басқарма-
сының ақпараты бойынша, 
ҚР Үкіметінің қаулысымен 
бекітілген «Әлеуметтік қор-
ғалмаған білім алушылар 
мен аз қамтылған отбасылар 
қатарындағы білім алушы-
ларға қаржылық және мате-
риалдық көмек көрсетуге 
бөлінетін қаражатты жұмсау 
қағидаларына» сәйкес орта 
білім беру ұйымдарында 
жалпыға бірдей оқу қоры 
құрылды. Оған әлеуметтік 
қорғалмаған балаларға кө-
мек көрсету үшін жергілікті 
бюджеттен  қаражат бөлі-
неді.

Көмек әлеуметтік қор-
ғалмаған, аз қамтылған 
және көпбалалы отбасы-
лардан шыққан 1–11-сы-
нып оқушылары үшін 
күніне бірреттік тегін та-
мақтандыру түрінде көр-
сетіледі (оның құны осы 
санаттағы 24 мыңнан ас-

там оқушы үшін күніне 
орта есеппен 700 теңгені 
құрайды).

Сонымен қатар, қала-
ның барлық мектептері 
үшін орталықтандырыл-
ған түрде 4 апталық ұтым-
ды теңдестірілген тегін та-
мақтану мәзірі бекітіледі. 
Ас мәзірі маусымдылық, 
білім алушылардың жас 
ерекшел іктер і  мен  қа -
жеттіліктерін ескере отырып, 
сондай-ақ ҚР Үкіметінің қау-
лысымен бекітілген Тамақта-
ну нормаларына және Қазақ 
тамақтану академиясының 
мектеп оқушыларының та-
мақтану рационы бойынша 
бірыңғай стандарттар түрін-
дегі әдістемелік ұсынымда-
рына сәйкес құрастырылғын.

Ас мәзірі қандай?

Мектеп асханаларының 
рационында тек табиғи 
өнімдер қолданылады: жаңа 
піскен көкөніс салаттары, 
бірінші және екінші та-
ғамдар, сүт өнімдері, бал, 
жемістер, шырындар, ком-
пот пен кисель.

Қандай құжаттар 
қажет?

Ресми білім басқарма-
сының ақпараты бойынша, 

Толық тізім
Сонымен,  тамақ алуға арналған құжаттар тізімі келесідей: ата-анадан өтініш, 

көпбалалы – көк кітап, жартылай жетім – ата-анасының біреуінің қайтыс болуы 
туралы куәлік, жалғызбасты ана – 4-форма, ажырасқан – некені бұзу туралы 
куәлік. Егер анасы жұмыс істесе –  жұмыс орнынан соңғы 6 айға жалақысы туралы 
анықтама. Егер жұмыс істемесе – зейнетақы төлемдері туралы анықтама. Егер 
әкесі жұмыс істесе – соңғы 6 айдағы жалақыны есептеу туралы анықтама, егер 
жұмыс істемесе – зейнетақы төлемдері туралы анықтама. АӘК алушылар – 
әкімдікпен шарт, көпбалалы отбасылар – 6 айға жәрдемақы есептеу, жартылай 
жетім балалар – асыраушысынан айырылу бойынша есептеу, ажырасқандар – али-
мент туралы анықтама. Барлық құжаттарды бір балаға бір данадан жинау керек. 
10 парақтан тұратын көк папканы ұмытпаңыз!

Мектептегі ас мәзірі
Динара

 МҰРАТ

тег ін  т амақт ануды а лу 
үшін мынадай құжаттар 
қажет: ата-аналардың не-
месе оларды алмастыратын 
адамдардың не кәмелеттік 
жасқа толған білім алушы-
ның өтініші. Ол білім беру 
ұйымына оның бірінші бас-
шысының атына жазыла-
ды.

Кім өтініш 
бере алады?

Мемлекетт ік  атаулы 
әлеуметтік көмек алуға құ-
қығы бар және АӘК алмай-
тын, жан басына шаққанда-
ғ ы  т а б ы с ы  е ң  т ө м е н г і 
күн көріс деңгейінен төмен 
отбасылардан шыққан бала-
лардың өкілдері өтініш бере 
алады. Сондай-ақ, отбасы-
ларда тұратын жетім бала-
лар мен ата-анасының қам-
қ о р л ы ғ ы н с ы з  қ а л ғ а н 
балалардың өкілдері, төтен-
ше жағдайлардың салдары-
нан шұғыл жәрдемді талап 
ететін отбасылардан шық-
қан балалар, білім беру ұйы-
мының алқалы органы ай-
қындайтын білім алушылар 
мен тәрбиеленушілердің 
өзге де санаттары.

Алғашқы екі  санат 
(АӘК немесе табысы 
ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен) бо-
йынша қызметті Egov 
«электрондық үкімет» 
порталы арқылы алу 
қажет.

Сонымен, 2023 жылдан бастап Қазақстан мектеп-
терінде латын графикасы енгізіледі. Яғни 2021 жыл 
латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін оқытуға 
дайындық жылы болып есептелінеді. 2022 жылы бала-
бақшада тәлім-тәрбие алып жатқан балалар оқи бастай-
 ды. Ал 2023 жылдан бастап 1-сынып табалдырығын 
аттаған балалар латын графикасына негізделген қазақ 
әліпбиін оқиды. Демек, 2031 жылы латын графикасына 
негізделген қазақ әліпбиінде білім алған алғаш қы тү-
лектеріміз мектеп бітіріп, үлкен өмірге аяқ басады.

«Қазақстанда жаңартылған білім мазмұнына 
көшу 100 пайыз аяқталды. Балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында барлық өңір толықтай 
бейнебақылау орнатылып және 99 пайызы жылы 
әжетханамен қамтылды. 2023 жылдан бастап кезең-
кезеңімен 12 жылдық білім беруге көшу жоспарланып 
отыр. Ол үшін ауқымды жұмыс істеліну қажет. 
Оның ішінде мемлекеттік стандартты, оқу бағдар-
ламасын және үлгілік оқу жоспарларын қайта жаңар-
туымыз тиіс. Математика, информатика және тіл 
пәндері басымдық беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан 
тарихы мен Дүние жүзі тарихы пәні бойынша бірың-
ғай оқулық болады. 2023 жылдан бастап латын гра-
фикасын енгізу жоспарланып отыр», – деді ҚР Білім 
және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов. 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ

Өткенде ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин қазақ әліпбиін латын 
графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия отырысын өткізді. Бұл 
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 
жүзеге асып отыр. Жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың латын графикасы негізінде қазақ тілі әліпбиін жетілдіру жөніндегі 
тапсырмасын орындау аясында әліпбидің 40-тан астам нұсқасы, сондай-ақ 
қазақ тілінің емле ережелерінің жобалары мен пернет ақтадағы әріптердің 
орналасу тәртібі қаралды. Ендігі кезек жаңа әліпбиге кезең-кезеңімен көшу 
2023 жылдан бастап 2031 жыл аралығына жоспарланып отыр.

Серік
ЖҰМАБАЕВ

Осы ретте оқулықтарды латын қарпімен шығаруға 
қанша  қаражат жұмсау жоспарланып отырғаны 
белгілі болды. Бұл туралы электрондық үкімет сай-
тындағы құжатта айтылады. «Қазақ тілінде оқыта-
тын жалпы білім беретін мектептерге арналған бар-
лық оқу пәндері бойынша, қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептерге арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу 
пәні бойынша латын графикасы негізіндегі оқулық-
тарды қайта шығару және оларды жергілікті ат қа-
рушы органдардың сатып алуын ұйымдастыру – 
202670,9 миллион теңге», – делінген «Қазақ әліпбиін 
латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен 
көшіру бойынша іс-шаралар жоспары» құжатында.

Латын әліпбиі, ең алдымен, халықаралық, әлемдік 
қауымдастықтың таңбасына айналды. Себебі, ол 
әлемдегі ең көп тараған тілдердің негізгі әліпбиі бо-
лып  отыр. Сондықтан  қазақ әліпбиіне реформа жа-
сау – қазіргі күннің басты талабы. Кезінде кирилли-
цаны бізге зорлап таңды, қазақтар орысшаны 
акцентсіз сөйлейтін болды. Есесіне, біздің сөйлеу 
мәнеріміз мүлде өзгеріп кетті. Қазір байырғы қазақ-
тың әуезді тілі жоқ. Сондықтан латын алфавитіне 
көшудегі біздің ең басты мақсатымыз – өзіміздің 
тілдік ерекшелігіміз, үндестік заңына негізделген төл 
әліпбиімізді жасау. 

Кез келген мәселеге байланысты қашан да біздің қоғамда ортақ 
шешімге келу – өте қиын шаруа. Оған дәлел – осы латын қарпіне көшу 
жайы. Зиялыларымыздың өзі бірі ойға, екіншісі қырға тартады. Со-
ның салдарынан баяғыда шешетін мәселені әлі күнге созып жүрміз. 
Кейбір ғалымдар «байырғы рунаға көшейік» деп жүр. Тіпті, латынға 
көшуді жақтайтын ғалымдардың өзі де ішінара қазақы дыбыстарды 
қалай таңбалау керектігі жайында бір тоқтама келе алмай жүр. 

Еліміздің орта білім беру сала-
сына реформа керек. «Қазақ мек-
тебі», «орыс мектебі» деген қос 
стандарттың қажеті жоқ, барлығы 
бір ортақ жүйеге көшуге тиіс. Ми-
нистр мырза «ерте ме, кеш пе, ла-
тын әліпбиіне көшеміз» деп отыр. 
Ендеше, кешігудің қажеті қанша? 
Латын графикасы енгізілуі үшін 
қазірден бастап мамандар даярлана 
бастауы керек, себебі реформаны 
жүзеге асыратын алғашқы кадрлар-
дың легін даярлауға да уақыт ке-

Латын қарпі – түрік халықта-
рын біріктіретін фактор. Кезінде 
бізде қазақты, өзге де бауырлас ел-
дерді түркі дүниетанымынан та-
мыр үзгізіп, орыстандыру саясаты 
жүргізілді. Мұны анық сезген өз-
бектер, әзербайжандар, түркімен-
дер қайтадан латын қарпіне әлдеқа-
шан көшіп алды. Ал біз әлі жүрміз. 
Латын әліпбиіне көшудегі айтыла-
тын проблемасымақтың бәрі – сыл-
тау ғана. Себебі, қазіргі техника бір 
кітапты латын қарпіне екі-ақ сағат-

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

та аударып шығуға мүмкіндік бе-
реді. Қысқасы, латынға көшудің 
техникалық қиындықтары – шешу-
ге болатын іс. Оны бауырлас ел-
дердің тәжірибесінен де байқауға 
болады. 

Сондықтан уақытша қиындық-
тарға қарамай, білім ошақтарына 
латын графикасын енгізу қажет. 
Дүние жүзі халықтарының 60 па-
йызы қолданатын латын қарпінің 
қазақ қоғамына енгізілуі тек 
жетістіктерге жол ашуы мүмкін.

Ақжалын АМАНТАЙҰЛЫ, 
қала тұрғыны:

Техникалық қиындықты шешуге болады

теді. Бір кездері Кеңес өкіметі қа-
зақты отарландыру үшін қаріп 
ауыстыру саясатын қолданды. Енді 
біз отарсыздандыру үшін де осы 
әдіске жүгінуіміз қажет. Бұл орыс-
қа жартылай сіңіп қалған қазақтың 
санасын идеологиялық тұрғыдан 
ажыратуға себеп болады. Қысқасы, 
бұл – Ресей ықпалынан арылудың 
бірден-бір жолы. Қысқасы, қазақ 
тілін меңгеру мәселесін де, латын 
әліппесін де мектепке енгізсек, 
түбінде жеміс беретіні анық.

Талғат ТОБАҒАБЫЛОВ, 
тарих ғылымының магистрі:  

Мектептердің барлығы 
ортақ жүйеге көшуге тиіс

ТҮЙІН:

ТЕГІН КӨМЕК ҚҰНЫ ҚАНША?

Жаңа әліпбиге кезең-кезеңімен көшу 2023 жылдан 
бастап 2031 жыл аралығына жоспарланып отыр

ӘЛІПБИ
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АҚЖОЛТАЙ АҚПАРАТ

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ЕМ-ШАРАНЫҢ ЖАҢА ТҮРІ

Динара  
МҰРАТ

 «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
төрағасының орынбасары Біржан 
Жүнісов қырғызстандық әріптестеріне 
фронт-офистерде құжаттарды 
қабылдаудан бастап әлеуметтік 
төлемдерді тағайындауға дейінгі 
үдерістерді көрсетті. Сондай-ақ, 
қонақтарға электронды, проактивті 
және композиттік форматта 
мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа 
форматтарын таныстырды. Бұл орайда, 
Қазақстан ТМД-да бірінші болып 
мемлекеттік қызметтерді проактивті 
тәсілмен көрсетуді енгізгенін атап өту 
қажет.

Кездесу барысында делегация мүше-
лері мемлекеттік корпорацияның фронт/
бэк-офистерінің және зейнетақы мен жәр-
демақы тағайындау жөніндегі уәкілетті ор-
ганның құрылымдық бөлімшелерінің қыз-
метімен танысты, egov.kz электрондық 
үкімет порталының жұмысын көріп, сон-
дай-ақ, TelegramBot мессенджері және 
eGov-mobile мобильді қосымшасы арқылы 
мемлекеттік қызметтерді онлайн алуға 
мүмкіндік беретін сервистермен танысты. 

Делегаттар мемлекеттік қызмет көрсе-
туді ұйымдастыру кезінде ерекше қа-
жеттілігі бар адамдарға үлкен көңіл бөлі-
нетінін атап өтті. ХҚО-лар пандустармен, 
шақыру батырмаларымен, Брайль мәтіні 

бар тақтайшалармен, нашар көретіндерге 
арналған тактильді жолдармен жабдықтал-
ған. Аталған топтағы азаматтарға ыңғайлы 
болу үшін «жеңілдік терезелері» қарасты-
рылған. Сондай-ақ, I және II топтағы мүге-
дектердің мемлекеттік қызметтерді ХҚО-ға 
бармай-ақ, 1414 байланыс орталығына 
өтінім бере отырып, мамандарды үйге ша-
қырту мүмкіндігі бар. Қазақстандықтар 
1414 байланыс орталығында зейнетақы мен 
жәрдемақы тағайындауға қатысты барлық 
мәселелер бойынша да кеңес ала алады. 

«Сіздер азаматтардың жағдайы мен 
қызметке қолжетімділігін арттыру тетігін 
жақсы ойластырыпсыздар. Қазақстан 5 

жыл ішінде үлкен жетістіктерге қол 
жеткізіп, мемлекеттік қызметтерді клиент-
тер үшін барынша ыңғайлау және цифрлан-
дыру бойынша көрші елдердегі әріптестері-
нен оқ бойы озық тұр. Біздің кездесуіміздің 
нәтижесі бойынша, әріптестеріммен бірге 
өз елімізде мемлекеттік қызмет көрсетудің 
қазақстандық әдістерін, процестерін пайда-
лануға ниеттіміз», – деді Қырғызстан Рес-
публикасының Әлеуметтік қорының төр-
ағасы Жәнібек Орозалиев.

 Әлеуметтік салада қызмет көрсету 
тәжірибесімен танысу аясында бұған дейін 
Қазақстанға Моңғолия, Грузия делегаттары 
келген болатын.

ҰЙЫМДАСТЫРА БІЛГЕН ҰТАДЫ

Әсел  
ДАҒЖАН

13–19 қыркүйек күндері мегаполис аума-
ғында өткен «Жасөспірім» жалпықалалық 
жедел алдын алу іс-шарасы кезінде 400-ден 
астам ата-ана балаларының түнгі уақытта 
көшеде жүргені үшін жазаланды. 

«Іс-шараның мақсаты – жасөспірімдер ара-
сындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және 
оны ескерту, білім беру ұйымдарының қатысушы-
лары арасындағы құқық бұзушылықтардың жо-
лын кесу, кәмелетке толмағандардың құқығын 
қорғау, олардың құқықтық сауаттылығын арттыру 
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды 
анықтау, сондай-ақ балаларға қатысты қылмыс-
тық құқық бұзушылықтардың алдын алу. ПД-нің 
барлық қызметтерінің әрекеттерін үйлестіру үшін 
жедел штаб пен жұмыс тобы құрылды. 

Іс-шара барысында әртүрлі құқық бұзушы-
лықтар бойынша ІІО-на 532 кәмелетке толмаған-
дар жеткізілді, оның ішінде әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны – 461, қараусыз қалғаны 
және баспанасыз болғаны – 29. Қараусыз қалған 
26 бала кәмелетке толмағандарды бейімдеу орта-
лығына бөлінді», – деді Алматы қаласы ПД 
Жергілікті полиция қызметі басқармасының 
басшысы Манап Саттаров. 

Сонымен қатар, іс-шара жүргізілген күндері 
балалардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз 
түнгі уақытта тұрғын үйден тыс жерде болғаны 
үшін 424 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. ҚР ӘҚбК-нің 127-бабы 1-бөлімі (Бала 
тәрбиесі бойынша міндеттерді орындамағаны 
үшін) – 19 ата-анаға қатысты кәмелетке толма-
ғандардың істері жөніндегі мамандандырылған 
аудан аралық сотына оларды әкімшілік жауап-
кершілікке тарту үшін материалдар жіберілді.

«Іс-шара кезінде ювеналды полиция қызмет-
керлері кәмелетке толмағандар арасындағы құ-
қық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған 
және оларға қатысты алдын алу іс-шаралар ке-
шенін өткізді. Қаланың жалпы білім беру мекеме-
лерінде оқушылармен кездесулер өткізіліп, 
оларға қоғамдық орындардағы, бейтаныс адам-
дармен қарым-қатынаста болмау, қақтығыс жағ-
дайында бейнематериалдарды қолдану, ақпарат-
тық бюллетеньдерді тарату және орналастыру 
тәртібі түсіндірілді. Сондай-ақ, кәмелетке толма-
ғандардың құқықтарын кемсітушіліктің барлық 
түрлерінен, физикалық не психикалық зорлық-
зомбылықтан қорғауға бағытталған ұсыныстар 
берілді», – деп қорытындылады М.Саттаров.

ТАҒДЫР

ҚҰҚЫҚ

БАЛАСЫ ҮШІН 
ЖАЗАЛАНДЫ

Алматыда №34 мектепті «жарып жібермек» 
болған жасөспірім қолға түсті. Бұл туралы ҚР ІІМ 
Экстремизмге қарсы іс-қимыл департаменті бас-
тығының орынбасары Дархан Разуев айтты. 

«Жалған хабарлама беру тәсілдері санаулы. 
Мысалы, олардың 85%-ға жуығы мобильді теле-
фон арқылы хабарланған. Ақпараттық техноло-
гияның дамуына байланысты ғаламтор желісі 
арқылы да келіп түскен хабарламалар бар. Ондай 
фактілер 8% шамасында. Оларды ашуға көбірек 
уақыт кетеді. Алайда, мұндай қылмыстар да жаза-
сыз қалмайды. Мысалы, биыл Алматы қалалық 
Полиция департаментінің қызметкерлері №34 
мектепке элек трондық поштамен жалған хабарла-
ма таратқан жасөспірімді ұстады. Қазіргі уақытта 
тергеу жүргізіліп жатыр», – деді ол ІІМ баспасөз 
қызметі алаңында өткен брифинг кезінде.

«Бүгінгі таңда құқық қорғау органдарында 
мұндай қылмыстармен күресуде барлық 
мүмкіндік бар. Заманауи техникалық құралдармен 
жабдықталған. Қоңырау шалған адам даусын өз-
гертсе де, сим-картасы мен телефонын ауыстырса 
да, ол бәрібір табылады. Қылмыстардың 90%-дан 
астамы ізі суымай келесі тәулікте ашылды», – деді 
Дархан Разуев. 

Департамент бастығының орынбасарының 
сөзіне сүйенсек, соңғы 10 жылда осы санаттағы 
қылмыс саны едәуір азайған. Нақтырақ айтсақ, 
2011 жылы 123 факті, ал былтыр 50 факті тіркел-
ген.

Нұр ЖАМАЛ.

БРИФИНГ

Ойыннан 
от шығады

ЕҢБЕК ТЕ ЖАҚСЫ ТӘЛІМГЕР

Құралай  
ИМАНБЕКҚЫЗЫ

Педиатрия және балалар хирургиясы 
ғылыми орталығында Орталық Азияда 
алғаш рет ретинобластоманың көзді 
сақтауға мүмкіндік беретін селективті 
интраартериялық химиотерапияның 
жоғары технологиялық орган сақтау 
емін жүргізу басталды. Көздің қатерлі 
дертінде қолданатын бұл ем көзді, тіпті 
көздің көру қабілетін сақтауға мүмкіндік 
береді. Отаның бірегейлігі осында. 

Ретинобластома – көздің артқы жағын-
дағы жарық көзі нерв тіндерінде (торда) 
басталып, 3 жасқа дейінгі балаларда 90% 
кездесетін қатерлі ісік дерті. Қатерлі дерт 
көру жүйкесіне, көз ұясына, миға қарай 
өсетін агрессивті ағыммен сипатталады. 
Ісік көру қабілетінің жоғалуы түрінде ғана 
қатерлі емес, сонымен қатар метастаздың 
және басқа мүшелердегі екінші қатерлі 
ісіктердің дамуына әкелуімен қауіпті. Жыл 
сайын әлемде ретинобластома диагнозымен 
8100 бала тіркеледі. Оның 570–810-ы жаңа 
туған кезде анықталады. 

Педиатрия және балалар хирургиясы 
ғылыми орталығы ұсынған мәліметінше, 
жыл сайын Қазақстанда көздің қатерлі 
ісігінің (ретинобластоманың) 20–25 жаңа 
жағдайы анықталады. 2015 жылдан бастап 
ретинобластомасы бар барлық науқастар 
Педиатрия және балалар хирургиясы ғылы-
ми орталығында емделуде.

Педиатрия орталығында Қазақ көз ауру-
лары ҒЗИ-мен бірге лазерлі транспупилляр-
лы термотерапия, интравитреальді химио-
терапия, криодеструкция емдері енгізілген, 
енді орган сақтау әдістерінің бірі – селек-

тивті интраартериалды химиотерапия қол-
данылатын болады.

«Педиатрия орталығында көздің қа-
терлі ісігіне ота жасау үшін барлық жағдай-
лар жасалған. Арнайы медициналық жаб-
дықтар, аппаратура және дайындығы бар 
мамандарымыз бар. Қазақстанда алғаш рет 
орган сақтауға мүмкіндік беретін СИАХТ 
операциясы басталды. Біз үшін және науқас 
балалардың ата-аналары үшін емнің жаңа 
түрінің енгізілуі бірегей, ерекше оқиға. 2016 
жылдың қараша айында ретинобластома 
кезіндегі СИАХТ-тың жаңа технологиясын 
қарастыруға өтінім берілген еді. Пандемия-
ға байланысты клиникалық хаттама 2021 
жылғы 25 тамызда ғана бекітілді. Осы уа-
қыт ішінде біз 2 мастер-класс өткізіп,  
12 балаға операция жасадық», – дейді дәрі-
гер-офтальмолог Елена Тян.

Оның айтуынша, Америка Құрама 
Штаттарында және Еуропада 15 жыл, Ре-
сейде 10 жылдан бері қолданылып келе 
жатқан селективті интраартериалды химио-
терапия емі жоғары тиімділікті көрсетті. 
Көзді орган ретінде, тіпті көру қабілетін 
сақтауға мүмкіндік береді. АҚШ-та қолда-
ну жылдарында көз алмасын алып тастау 
операцияларының саны 95%-дан 8%-ға 
дейін қысқарды.

Көздің қатерлі дертіне шалдыққан бала-
лардың ата-анасы бұрын шетелдік квотамен 
немесе өз қаражатымен шет елге емделуге 
баратын. Енді біздің еліміздің пациенттерін-
де өз елімізде емделуге мүмкіндіктері бар. 
Ретинобластоманың орган сақтайтын емінің 
барлық түрін тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі (ТМККК) есебінен 
тегін алуға болады.

Нұржамал  
ӘЛІШЕВА

Алматы қаласы бойынша Қылмыстық 
атқару жүйесі департаментінің ЛА-155/6 
мекемесінде ұдайы жүргізіліп отыратын 
«еңбек тәрбиесі» сотталғандарды осынау 
күрделі де үлкен өмірге және еңбекке, адам 
бойындағы жауапкершілік, мақсат-мұратқа 
жету жолындағы табандылық, төзімділік 
сынды қасиеттерге бейімдеу мақсатында 
жүзеге асырылады.

Түзеу мекемесі аумағында №2 кәсіптік-
техникалық мектебі жұмыс істейді. Онда 
аяғын жаза басып, істі болып, сотталған 
жасөспірімдер «Құрылыс ұстасы», «Меха-
никалық-құрастыру жұмыстарының слеса-
ры», «Металл бойынша токарь» топтарында 
білім алып, дәрістер тыңдайды. Заман тала-
бына орай былтырдан бастап «Ақпараттық 
технологиялар және есептеу техникасы» 
атты тағы бір оқыту тобы енгізілді.

– Балалар күнде тәулігіне үш сағаттан 
оқиды. Демалыс күндері  дем алады. 
Өндір істік  практика  жұмыст ары 
кәсіптік-техникалық мектеп жанындағы 
цехтарда өтеді. Тәжірибеден өту мерзімі 
аяқталып, емтихандарын тапсырғаннан 
кейін оларға мамандығы бойынша разряд 
беріліп, оқуды аяқтағаны туралы мемле-
кеттік үлгідегі сертификат тапсырыла-

ды, – дейді ЛА-155/6 мекемесі СЕҰТ әділет 
аға лейтенанты Н.Тазабекова. 

Сондай-ақ, бас бостандығынан айырыл-
ған балалар мамандық алып шыққан соң 
басқа ұйымдардағы цехтарға жұмысқа орна-
ласа алады. Еңбегіне сай ақы да төленеді. 
Мәселен, «Ақниет үміті» мүгедектер қо-
ғамдық бірлестігінің цехында 2020 жылдың 
8 тамызынан бастап сотталған 5 жасөспірім 
ақылы жұмыс істеп жүр. Олар күніне үш 
сағаттан артық жұмыс істемейді.

Түзеу колониясында жүрген жас-
өспірімдерге қол еңбегі көптік етпейді. Сол 
еңбек арқылы өмірдің, уақыттың қадірін 
бағалай жүріп, шыңдалады, тәжірибе жи-
найды. Ал бостандыққа шыққан соң қолын-
да «маман» деген тілдей ресми қағазы бар 
адамның далада қалмасы анық. Түзеу меке-
месіне қарасты №2 кәсіптік-техникалық 
мектептің көздегені де осы.

Алматыға мемлекеттік қызмет көрсетудің қазақстандық моделін зерттеп, тәжірибе 
алмасу мақсатында Қырғызстан делегациясы келді

көздің көру қабілетін сақтауға мүмкіндік береді
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ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

«Мен екпе алдым!»
Абылай ҚОЖАҚОВ, 
мәдениет қызметкері:

– Тек жаппай екпе салдыру 
ғана ұжымдық иммунитетті 
қалыптастырып, қатерлі ін-
д е т т і ң  б е т і н  қ а й т а р у ғ а 

мүмкіндік береді. «Денсаулық – зор байлық» 
демекші, «Спутник V» вакцинасының екі бірдей 
компонентін қабылдадым. Отбасымызда ата-
анам мен бауырларым екпе ектірді. Менің 
ойымша, бәріміз екпе ектірсек, бұл індеттен 
құтыларымыз сөзсіз. Сондықтан баршаңызды 
осынау маңызды науқанға белсенді қатысып, 
вакцина алуға шақырамын.

Жұлдызбек ТӘУЕКЕЛ, 
мұғалім:

– Соңғы күндері індеттің балалар арасында таралу 
көрсеткішін ескеріп, біз қазір балғындарымыздың 
денсаулығына көбірек алаңдауымыз қажет. Жаңа оқу 
жылы дәстүрлі түрде басталды. Сондықтан білім беру 

ұйымдарында санитарлық талаптар қатаң қадалағануда. Біз, мұғалімдер, 
екпенің екі бірдей компонентін қабылдадық. Қазіргі таңда ешқандай да 
ауырсыну белгілері байқалмайды. Бүгінде ұстаздар оқушылардың вирус 
жұқтырып алмай, тиімді білім алуына жағдай жасауда. Әрқайсысымыз 
жақындарымызға жанашыр болып, айналамыздың амандығын ойлап, 
екпе алудың маңыздылығын ұғынайық.

Әзірлеген Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

Өткен аптада Алматыда карантиндік шектеулерді бұзған 40 
нысан анықталды. Мониторингтік топ өкілдері 13–19 қыркүйек 
аралығында 166 тексеру жүргізілгенін, 19 заңды тұлғаға 6 373 
645 теңгеге 141 хаттама жасалғанын және бетперде режимін 
бұзғаны үшін 122 адамға 5 425 620 теңге көлемінде айыппұл са-
лынғанын хабарлады. 

Бір тәуліктің өзінде карантин талаптарын бұзған 14 нысан анық-
талған, оның ішінде 10-ы түнгі уақытта жұмыс істеген. Құқық бұзу-
шыларға қатысты әкімшілік іс қозғалды, соған орай айыппұл салы-
нады. 

Алматы қаласының Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау 
департаменті өкілдері карантин талаптарын бұзған мекемелерді 
атады. Мәселен, 19 қыркүйекте Наурызбай ауданындағы «Baqsarai» 
мейрамханасы мен «Amelie» кафесі тыйым салынғанына қарамастан 
банкеттер өткізген. Дәл осы күні тексерушілер Алмалы ауданының 
«Медальон» мейрамханасы мен «RST стом» стоматологиясы қызмет-
керлерінің бетперде режимін бұзғанын анықтады. Барлық материал 
аудандық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармаларына  
жіберілді.

Түн уағында мониторингтік топтардың өкілдері Әуезов ауданын-
дағы «Айнұр» кафесінде және «House pub» барында, Алмалы ауда-
нындағы «Проссеко-бар» мейрамханасында жұмыс және бетперде 
режимінің сақталмағанын, карантиндік шектеулердің өрескел бұзыл-
ғанын анықтады. Сонымен қатар, тәртіп бұзушылардың арасында 
Желтоқсан көшесіндегі «Мята Платинум» лаундж-бары, Брусилов-
ский көшесіндегі «Арша» мейрамханасы, Медеу ауданындағы 
«Hookah-dreems barы», Радлов көшесіндегі «Loto club», Бостандық 
ауданындағы «Кишлак» мейрамханасы, «Storm» және «Battle palace» 
компьютерлік клубтары бар.

Жалпы, жыл басынан бері шаһарда 40 мыңға жуық нысан тек-
серілген. Оның барысында 3814 нысанның тәртіп бұзғаны анықтал-

ды. 461 млн. теңгеден астам айыппұл бойынша 5988 хаттама толты-
рылды.

Алматыда эпидемиологиялық ахуал әлі де тұрақсыз. Сондықтан 
санитарлық дәрігерлер, жергілікті атқарушы органдар мен полиция 
қызметкерлері мегаполис тұрғындарын халық көп жиналатын мере-
келік іс-шаралардан бас тарта тұруға шақырады. Бұл шектеулердің 
де қауіпті індеттің бетін қайтаруға септігін тигізері анық. Сондай-ақ, 
коронавирусқа қарсы вакцина салдыруды да ескеріп, жабық ғимарат-
тарға кіргенде, қоғамдық көліктерде бетперде тағып жүруді де, қо-
лымызды жиі жуу керектігін де ұмытпайық.

Нұр ЖАМАЛ. 

Эпидахуал әлі де тұрақсыз

Алматыда үй карантинін бұзған «қы-
зыл» мәртебесі бар 235 адамға айыппұл 
салынды. Карантин талаптарына мо-
йынсұнбағандардың көбісі – коронавирус 
жұқтырған және оқшаулау режимін бұз-
ғандар. 

«Өздеріңіз білетіндей, көпшілік орын
дарға «Аshyq» қосымшасы қойылған, оның 
басты себебі – карантиндік талаптарды 
сақтау.  Алайда, бұл айтылған шаралар 
үнемі ескеріле бермейді. Себебі, кейбір адам
дар  14 күндік үй карантинін бұзады. Кейін
нен әкімшілік жауапқа тартылып, 30 АЕК 
көрсеткішінде айыппұл төлеуге мәжбүр 
болады», – деп хабарлады санитарлық-эпиде-
миологиялық бақылау департаменті. 

«Қызыл» мәртебедегі адамдар «Ashyq» 
жобасы бойынша жұмыс істейтін нысандарға 
кіргізілмейді. Карантиндік талаптарды бұз-
ғандардың толық тізімін әлеужеліден табуға 
болады. Санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау департаменті амбулаторлық ем алып 
жатқан азаматтарды өзін-өзі оқшаулау ре-
жимін бұзбауға және қоғам алдында азамат-
тық жауапкершілікті ұмытпауға шақырады. 
Жұқтырғандармен байланыста болған адам-
дар да өзін-өзі оқшаулау режимін сақтауға 
және басқа адамдардың жұқтыруын болдыр-
мау үшін адамдар жаппай жиналатын орын-
дарға барудан бас тартуға тиіс.

Ақтолқын 
ТҰРЛЫҒАЗЫ

Кешегі түскен мәліметке сүйенсек, бір тәулікте (21 қыркү-
йекте)  қалада  498 адам  коронавирус  жұқтырған.  Мұның  
ішінде симптомды, жеңіл және орташа деңгейдегі белгілермен – 

470,  симптомсыз  28 науқас тіркелді. Бұл  туралы  қалалық 
Қоғамдық денсаулық басқармасының өкілдері айтты.

«Инфекциялық стационарларда 2337 адам  (олардағы  төсек
орынның  жалпы  саны – 5230) емделуде. Олардың ішінде 111і 
бала», – деді басқарманың баспасөз қызметі мамандары. Сондай-ақ, 
реанимация және қарқынды терапия бөлімінде 229 адам жатыр. Ал 
43 науқас жасанды тыныс алу аппаратына қосылған.

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек мобильді бригада-
ларының және Телемедицина орталығының амбулаториялық бақы-
лауында 5078 пациент бар. Оның ішінде індет белгілері бар, орташа 
ауыр жағдайдағы науқастар саны – 4938. Ал 140 адамда ковид белгі-
лері жоқ.

Алматыда коронавирусқа қарсы вакцина салдырғандар саны 900 
мыңнан асты. Басқарма өкілдерінің мәліметінше, қала бойынша бір 
тәулік ішінде  екпенің 1-ші компонентін  – 2417 адам, ал 2-ші компо-
нетті 3906 адам алған. Республика бойынша КВИ-ге қарсы екпе 
салдырғандар саны бойынша Алматы қаласы алдыңғы орында. 

«Биылғы 1 ақпан мен 21 қыркүйек аралығында қалада 933 678 
тұрғын вакцинаның бірінші компонентін, ал 827 239 адам екінші 
компонентін салдырған. Олардың ішінде 117 036 адамның жасы 
60тан асқан», – деді қалалық Қоғамдық денсаулық басқарма маман-
дары. 

Бүгінгі таңда мегаполисте 160 екпе егу пункті жұмыс істеп тұр. 
1028 адамнан тұратын 237 егу бригадасы бар.

Ұжымдық иммунитет – маңызды

Нұржамал
ӘЛІШЕВА

АЙЫППҰЛ

АҚШ, Ұлыбритания, Швейцария 
және Жапония дәрігерлері бүкіл әлем-
дегі балалар тыныс жолдарының ауру-
ларын тудыратын респираторлық 
синцитиалды вирусты (RSV) жаппай 
жұқтыра бастағанын хабарлады. 

Ғалымдардың айтуынша, коронавирус 
пандемиясы RSV вирусының таралуына 
әсер еткен, карантин шараларының салда-
рынан балаларда вирусқа қарсы иммуни-
тет қалыптаспаған. Ауру коронавирус 
шаралары жеңілдетілгеннен кейін өршіп 
кеткен көрінеді.

АҚШ ауруханаларының біріндегі ба-
лалар жұқпалы аурулары бөлімінің меңге-
рушісі Рабиа Аганың айтуынша, жаңа 
вирусты жұқтырған балалар ауруханаға 
сәуір айында түсе бастаған, соның салда-
рынан жансақтау бөлімдері лезде толып 
кетіпті.

АҚШ ауруларды бақылау және алдын 
алу орталығының мәліметінше, балалар-
дың көпшілігінде вирус суық тиген кез-
дегідей жеңіл өтіп жатыр. Олардың мұр-
ны бітіп, жөтел мазалап, көбінде ауру 
тұмауға ұқсас келеді. Бірақ кейбірінің 
өкпесін қабындырып, бронхиолитке шал-
дықтыруы мүмкін көрінеді.

«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

Елде 27 қыркүйектен бастап каран-
тиндік шектеулер жеңілдетіліп, салта-
натты және отбасылық іс-шараларға 
рұқсат етіледі.

Иә, Қазақстанда пандемия басталғалы 
алғаш рет той өткізуге рұқсат берілмек. 
Алайда, тойханаларға «Ashyq»-тағы мәр-
тебесі «қауіпсіз» қонақтар ғана кіргізі-
леді.

«Денсаулық сақтау министрі Алексей 
Цой елдегі эпидемиологиялық жағдай 
тұрақтанғанын, соңғы екі аптада сыр
қаттанушылық пен өлімжітім деңгейі 
60%ға төмендегенін айтты. Осыған 
байланысты 27 қыркүйектен бастап 
«Ashyq» бойынша «қауіпсіз» мәртебесі 
бар қызметкерлер мен келушілердің қа
тысуымен келесі ісшараларды өткізуге 
рұқсат етіледі», – делінген COVID-19-
дың таралуына жол бермеу жөніндегі ве-
домствоаралық комиссияның хабарлама-
сында.

Нақтырақ айтқанда, салтанатты, еске 
алу және отбасылық іс-шараларды (бан-
кет, үйлену тойы, мерейтой) өткізуге 
рұқсат беріліп отыр.

«Жасыл аймақта» тұрған өңірлерде 
зал 50%-ға дейін ғана толуы керек, 100 
орыннан аспауы шарт.

«Сары аймақта» да 50%-ға дейін, 70 
орыннан аспауға тиіс.

«Қызыл аймақта» да 50%-ға дейін, 
бірақ 50 орыннан аспауы керек.

Сондай-ақ, конференциялар, форум-
дар және басқа да бұқаралық іс-шаралар-
ды, көрмелерді өткізуге рұқсат етілді.

Бұған қоса, таза ауада марафон ұйым-
дастырып, көрермендердің қатысуымен 
спорттық іс-шаралар өткізуге болады. 
Спорттық-сауықтыру орталықтары мен 
спорт кешендерінің, ойын клубтарының 
(казино) қызметі жанданады.

Тойға рұқсат

Жауапкершілікті ұмытпауға шақырды

Жаппай 
жұқтыру 
тіркелді

ЖАҢА ВИРУС

«ASHYQ»

Мегаполисте 160 екпе егу пункті жұмыс істеп тұр. 
1028 адамнан тұратын 237 егу бригадасы бар

МОНИТОРИНГ

#ЕКПЕАЛ!
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Роза  
ҚҰРМАНБЕКОВА, 
№157 бөбекжай-
балабақша 
меңгерушісі:

Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт То-
қаевтың  биылғы  Қа-
з а қ с т а н  х а л қ ы н а 
арнаған Жолдауы біз-
ге жаңаша серпін, жа-

ңаша бағыт берді.   Өзім жетекшілік етіп 
отырған  ұжым қызметкерлері белсенділік 
танытып,   Жолдауды  жан-жақты талқыла-
дық.  Ұжым қызметкерлері  Гүлнар Түбекова, 
Бейбіткүл Скендірова, Баян Тәжібекова, 
Бағдат Дәулетханұлы  Жолдаудың әрбір та-
рауын ыждағаттылықпен оқып, таныстырып, 
өздерінің ой-пікірлерін білдірді. 

Біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеп 
жатқандықтан,  ең алдымен,  ұрпақ тәрбиесі-
не жауаптымыз. Балабақшадағы  ел ертеңінің 
санасына  ұлттық тәрбие мен сапалы білімді 
сіңіріп, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу  
үшін де,  ең алдымен, өзімізді жетілдіруге 
тиіспіз. Жолдаудың бізге ерекше әсер еткені, 
әрбір саланың жауапкершілігін нақты көр-
сетіп бергені болды. Мәселен, Мемлекет  
басшысы  еліміздің экономикасын дамыту 
үшін цифрлы технологияларды белсенді 
енгізу  қажеттілігін баса айтты.  

Шындығында, заманауи технологиялар 
баршамыздың күнделікті өмірімізге еркін 
еніп, ажырамас бөлігімізге айналды. Сон-
дықтан біз өркениеттің көшінен қалмай, жа-
һандық үрдістің игіліктерін қолдануға 
тиіспіз. Сапалы білімнің бастауы да,  негізі де 
осы болмақ.

Негізгі басымдықтарды 
айқындап берді

Саясат БЕЙІСБАЙ, 
Философия, 
саясаттану және 
дінтану
институтының 
бөлім жетекшісі:

Мемлекет басшы-
сы өз Жолдауында 
«Халық үніне құлақ 
асатын мемлекеттің» 
басты қағидаты – мем-

лекеттік аппарат азаматтар мүддесі үшін 
жұмыс істеуге тиіс деді. Бұл бірінші кезекте 
жергілікті билікке қарата айтылып отыр. 
Қазіргі таңда көп басшылар басқа әлемде 
жүргендей. Бірқатар өңірде егістік алқаптар-
ға су жетпей, бәрі құрғап, қурап кетті.  Батыс 
өңірлерде құрғақшылықтан жем-шөп бол-
май, мал өлімі көбейгенін бүкіл халық біледі. 
Ағын суды саудаға салғандар  білгендерін 
істеуде. Жергілікті билік өкілдері болса, ша-
расыз. Нарық заңы бойынша, жекешенің 
мүлкіне құзыреті жүрмейді. Әйтеуір арты 
жақсы болсын,  Жолдауда айтқан Президент 
тапсырмасынан соң мәселенің түйіні оң 
шешілер  деп үміттенесің. Жалпы, кез келген 
билік өкіліне халықпен кері байланыс өте 
қажет. Әрбір мемлекеттік қызметкер әлеу-
меттік желі  арқылы жағдайды біліп, елмен 
тығыз қатынас орнатуы тиіс. Түйткілді мәсе-
лені ушықтырмай, дер кезінде шара қолда-
нып, жағдайды асқындырмай шешіп отырса, 
қанеки. Міне, осындай жағдайға сәйкес 
«Үкімет пен әкімдер Өңірлерді дамыту жос-
парларын бекітілген жалпыұлттық міндет-
терге сәйкес жаңартуы қажет» деді Мемлекет 
басшысы Жолдауда. Қазір ин тернет заманы. 
Демек, жұртшылықпен онлайн арқылы да 
байланысып, әкім сағатын өткізуге мүмкіндік 
бар. Бұған Мемлекет басшысы Қасым-Жо-

март Кемелұлының өзі үлгі бола білді ғой. 
Әлеуметтік желіде белсенді лік танытып, 
тіпті қат-қабат шаруадан босай қалған түннің 
бір уағында кейбір мәселеге өз пікірін 
білдіріп, ойын жазып, тапсырма беріп жатыр. 

Халықтың ішінде де бәріне мемлекет 
кінәлі деп отыра беретіндер көп. Жұрттың өз 
тарапынан белсенділік қайда? Әрбір ауыл 
өзінің елдімекенін өркендетуге тырыспай 
ма? Іштерінен бір бастамашыл топ шығуына 
болады ғой. Сонымен, ауыл әкімдерін сайлау 
өтті. Ендігі жерде халық өзі сайлаған басшы-
дан көп нәрсені талап ете бастайды. Нәтиже-
 сін алдағы уақыт көрсетеді. Қазақ тілді ма-
ман жоқтың  қасы.  Көбі жаза алмайды, ман-   
дытып сөйлей де алмайды. Бұрын ұжымда бір 
өзге ұлт өкілі отырса, басқалар ресми тіл де 
сайрайтын, ал қазір тіпті жүз пайыз қа зақ 
отырса да, көп жерде түгел орысша сөйлеуді 
әдетке айналдырып алған. Жұрттың да бұған 
еті өліп кеткен. Үндемейді. Елдің әлеу меттік 
жағдайын жақсарту, ауылды дамыту, жұмыс-
пен қамту, тұралап қалған өнді ріске жан 
бітіру, жалақыны өсіру – міне, осы   лар халық-
тың көкейінен шығуы тиіс. Мемлекет басшы-
сы білім, ғылым саласы қыз меткерлерінің  
айлығын өсіруді қадап айтты. Алдағы уақыт-
та ғылымға бюджеттің 1 пайы зын бөлу қа-
жеттігін тапсырды. Бұл осы сала қызметкер-
лерінің көңілінен шықты, әрине. 

Қазір қоғам өте тез дамуда. Әрбір ақпа-
ратқа тез әрі нақты, сауатты, ұғынықты, дә-
лелмен жұртшылықты сендіре отырып,  
жауап қайтару қажет. Ел ішінде түсіндіру, 
халықты ашындырмай, мәселені оң шешу 
жолдарына дайын болу керек. Сонда ғана 
халық пен биліктің арасында алшақтық бол-
мас еді. Егемендігінің отыз жылдығына қа-
дам басқан  Тәуелсіз  Қазақстан әлемнің да-
мыған отыз елдері қатарына сеніммен қадам 
басар еді.

Нұржан 
ЖЕТПІСБАЙ, 
Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих 
және этнология 
институтының 
ғылыми 
қызметкері:

Қазақстан Рес-
публикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың халыққа биылғы Жолдауы 
бүкіл әлеммен қатар елімізді де үлкен 
сынақтарға душар еткен пандемия сал-
дарын саралау тұсында жолданғанына 
қарамастан, өзінің маңызды ерекшелік-
терімен көзге түсті. Бұл сындарлы кезең-
дерге, салмақты экономикалық шығын-
дарға қарамай, ел дамуының басты 
кепілдіктерінің бірі – ғылым саласына 
айрықша назар аударғаны бәрімізді 
қуантты. Ел басшылығының ғылымға 
көңіл бөлуі, оның қажеттілігін жоғары 
деңгейде пайымдап, мемлекеттің бола-
шақ дамуы жолындағы басты мақсаттар-
дың бірі ретінде қарастыруы құптарлық 
әрекет болып отыр. 

Президент өз Жолдауында басқа да 
өзекті мәселелерді қамти келе, «Ғылым-
ды дамыту – біздің аса маңызды басым-
дығымыз» деп атап көрсеткен болатын. 
Ол осы саладағы басты сауалдардың 
шешімін табу үшін жылдың соңына 
дейін заңнамаға өзгерістер енгізу қа-
жеттігін айтты.

Ғылым жөніндегі көтерілген мәселе ел 
басшысының биылғы жылдың басында 
ұлттың тәуелсіз тарихын қайта жазу тура-
лы ұсынысымен толық үндеседі деуге бо-
лады. Өзінің «Тәуелсіздік бәрінен қым-
бат» атты бағдарламалық мақаласында 
Қ.Тоқаев Ұлы Даланың тарихын – көне 
дәуірлерден бастап қазіргі кезеңге дейінгі 
тарихын жазуға назар аудару қажеттілігін 
атап өткен болатын. Жаңа ғылыми тәсіл-
дерді қолдана отырып, Отан тарихын жазу 
және бұл жұмыстардың барлық оқулық-
тың негізін құрауы керектігі де көрсетіл-
ген еді. Президент тәуелсіз тарихтың 
даярлануын стратегиялық маңызды мәсе-
ле деп атап, Қазақстан тарихы бойынша 
жеті томдық жаңа академиялық басылым-
ды дайындауға шұғыл кірісу қажеттілігін 
көрсетті. Тарихи сананың жандануы осы-
ған байланысты екені аталды. Осылайша 
елдің тарихшы-ғалымдары алдына үлкен 
әрі жауапты міндеттер қойылған болатын. 
Кезекті Жолдау өзінің ғылым саласына 
қатысты тұстарымен осы көтерілген мәсе-
лелердің ұтымды орындалуына тың серпін 
мен бағыт бере алады.

Сонымен, бүгінгі таңда ел тарихшыла-
ры алдында біршама күрделі міндеттер 
тұр. Осыдан бірнеше жыл бұрын 20 кітап-
тан тұратын он томдық Қазақстан тари-
хын даярлау жобасы басталып, мамандар 
тарапынан құрылымы жасалып, негізі қа-
ланғанымен, ол бастама өкініштерге қарай 
өз жалғасын таппаған еді. Енді зерттеуші-
лер алдында жаңа міндеттерді орындау 
ғана емес, соның шеңберінде бұрынғы 
қаланған ғылыми мектептер ізімен, алайда 
тың мәліметтер қосып байыту арқылы 
тәуелсіз қазақ тарихын жаңа қырынан са-
палы көрсету мақсаттары тұр. 

Осы бір күрделі істің ұйытқысы болу 
бұрыннан қазақ тарихының қара шаңыра-
ғы саналатын Ш.Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтына тап-
сырылып отыр. Аталған институт кезінде 
ұлт тарихын зерттеуде өшпес мұраларын 
қалдырған Ә.Х.Марғұлан, А.Н.Нүсіпбеков, 
Б .С.Сүлейменов ,  К .Н.Нұрпейісов , 
М.Қ.Қозыбаев сияқты ғалымдар қызмет 
еткен тарих ғылымының ордасы саналға-
ны белгілі. Енді олардың шәкірттері мен 
ізбасарларына осы игі дәстүрлер сабақтас-
тығын жалғастыру ғана емес, төл тарихы-
мыздың зерттелуін одан да жоғары белес-
терге шығару мақсаты қойылып отыр. 
Сонымен қатар, тек аталмыш ғылым орда-
сы ғана емес, жеті томдық Қазақстан тари-
хын даярлау ісіне басқа да тарих-археоло-
гия  бағытындағы ғылыми-зерттеу 
институттары, белді жоғары оқу орында-
ры, сондай-ақ басқа да жекелеген зерт-

Жаңа ұлттық тарихтың
жазылуына тың серпін

теушілер тартылады. Осы үлкен істі жұ-
мыла атқаруға берілген мерзімнің тым 
шұғылдығы ғана еңбектің сапасына әсерін 
тигізбесе дейміз... 

Қазақ тарихында қордаланған мәселе-
лер баршылық. Ежелгі және ортағасырлық 
кезеңдер бойынша жаңа археологиялық 
ескерткіштер мен жазба деректерді жан-
жақты зерделеп қорыту арқылы жаңа ба-
сылымға енгізу кезек күттірмейді. Ерте-
дегі тайпалық одақтар мен мемлекеттік 
бірлестіктердің тұрмыстары мен тілі, ша-
руашылықтары, идеологиялары мен ми-
фологиясы, басқа да құндылықтары 
жөнінде тың мағлұматтар көптеп жинал-
ғаны анық. Осы кезеңдер қамтылған ал-
ғашқы  академиялық  басылымнан  бері  25 
жылдай уақыт өткенін ескерсек, аталған 

Халық пен биліктің арасы 
жақындай түсуге тиіс

Бетті әзірлегендер Гүлжанат СЕМБАЕВА, Рая ЕСКЕНДІР, Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

дәуірлердің көптеген деректермен, жаңа-
лықтармен толығуы күтіледі. 

Қазақ хандығы тұсы да әрқашан дерлік 
тарихтағы өзекті мәселені құрап, әртүрлі 
пікірталастар өзегіне айналу үрдісінен 
жаңылған емес. Жошы ұлысы мен оның 
мұрагерлері болған саяси бірлестіктер та-
рихы да өз маңыздарын жойған емес. 
Жаңа басылым да мамандар тарапынан 
бұл тақырыпқа қатысты ең соңғы әрі нақ-
ты тұжырымдарды күтеді. 

Қорыта айтқанда, 7 томдық Қазақстан 
тарихы бұрынғы буын өкілдері қол жеткіз-
ген нәтижелерге сүйене отырып, бірақ 
оларды сипаттауда жаңа қадамдар мен 
әдістерді қолдана отырып даярлануға тиіс. 
Жалған ғылыми «сенсациялардан» барын-
ша аулақ болған жөн. Тәуелсіздік кезеңнің 
өзінде бірқатар тақырыптар жүйелі зерт-
телгенімен, жалпы тарих саласында 
кейбір науқаншылдық пен ұраншылдық та 
көрініс беріп, ірі тарихи оқиғаларды тек 
олардың мерейтойларына ғана қатысты 
үстіртін қарастырып өту белең алғаны да 
жасырын емес. Оқиғалар мен тұлғаларды 
аңыздарға айналдыру, мифтендіру көрініс-
тері де қылаң берді. Соңғы жәйттер, әсіре-
се, әуесқой «тарихшылар» арасында белең 
алып, олардың «жаңалықтары» елді адас-
тырумен ғана қоймай, басым «тұжырым-
дарға» айналуда. 

Шынайы тарих көптеген оқиғалар мен 
тұлғаларды байыпты зерттеп, аңыздардан 
аршып, ақиқаттарын ашып алуды талап 
етеді. Осы тұрғыда қазақ тарихының қара 
шаңырағы әрі қасиетті ордасы – Шоқан 
Уәлиханов атындағы Тарих және этноло-
гия институты бас болып даярлайтын бо-
лашақ жеті томдық Қазақстан тарихы 
көптеген даулы мәселелерге нүкте қоятын, 
ел көкейіндегі сауалдарға ғана емес, сырт-
қы күштерге де дәлелді жауап бере алатын 
қоғамдық-саяси мәнге ие іргелі еңбек бо-
лады деген ойдамыз.
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Енді елімізден сыртқа қоңырау шалғанда шет 
елдегі адамның телефонында «Қазақстан» деп шы-
ғып тұрады. Бұл туралы ҚР Цифрлық даму, иннова-
циялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат 
Мусин айтты.

«Жақсы жаңалық! БҰҰ жанындағы халықаралық 
электр байланыс одағы Қазақстанға жаңа +997 дэф ко-
дын белгіледі. Енді біздің елден басқа мемлекетке қоңы-
рау шалғанда, шетелдіктердің телефонында Қазақстан 
деген жазу шығады. Сондай-ақ, халықаралық деңгейдегі 
цифрлы сервистерді қолданғанда да барлық жерде Қа-
зақстан деген сигнал шығады», – деп жазды Бағдат Му-
син Facebook-тегі парақшасында.

Министрдің айтуынша, қазіргі уақытта тиісті құжат-
тар рәсімделіп, жаңа кодқа көшу бойынша іс-шаралар 
атқарылып жатыр. «Кезінде КСРО тарағанда +7 халық-
аралық телефон коды екі елге бірдей бекітілген болатын. 
Біз Қазақстанға ғана тиесілі халықаралық кодқа қол 
жеткізу үшін былтырдан бері телекоммуникация саласын-
дағы компаниялармен бірге жан-жақты жұмыс жүргізіп 
келеміз. Осы келіссөздердің нәтижесінде біздің елге дер-
бес +997 коды бекітілді», – дейді ведомство басшысы.

Нұр ЖАМАЛ.

ЖӨН ЕКЕН! ЖОБА

БЕЙНЕБАҚЫЛАУ

КИНО ӘЛЕМІ

Қазақстанға ғана тиесілі

Гүлжанат  
СЕМБАЕВА

Қалада полиция көлігінің төбесіне «Сергек» 
камерасы орнатылды. Әлеуметтік желі қолдану
шылары жол полициясының ерекше көлігін тал
қылауда. Алматы қалалық Полиция департаментінің 
мәліметінше, қалада айыппұл төлемей жүргендерді 
анықтайтын «Борышкер» жеделпрофилактикалық 
ісшарасы өтіп жатыр. 

«Алматы полициясы «Борышкер» жедел алдын алу 
іс-шарасын жүргізуде. Шараны өткізуге жол-патрульдік 
полициясының автокөлік экипажы қатысады. Әкімшілік 
айыппұлдар бойынша берешегі бар борышкерлерді авто-
матты түрде есептейтін «ЖҚҚ» ААЖ және «Сергек» 
АӨК де қолданылады», – деді Алматы қалалық ПД 
Әкімшілік полиция басқармасының басшысы Нұрлан 
Аманбек.

 Құқық бұзушының көлігі мамандандырылған 
айыппұл тұрағына қойылады. 

«Жоспарланған кезеңдік іс-шара шектеулері бар 
адамдар мен көлік құралдарын анықтауға, сондай-ақ, 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша міндет-
темелерді ерікті түрде, заңмен белгіленген мерзімде 
орындамаған адамдарды анықтауға бағытталған. Қозға-
лып келе жатқан көлік ағынының арасында жүйе құқық 
бұзушының көлігін анықтайтын болса, инспектор 
көлікті тоқтатады және тоқтату себебін түсіндіреді. Со-
дан кейін құқық бұзушының көлігі мамандандырылған 
айыппұл тұрағына қойылады. 

Тұру орнында Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес 
тәркілеу хаттамасы жасалады. Мұндай әкімшілік шара-
лар құқық бұзушылардың заңды міндеттемелерді уақы-
тында орындауына тиімді әсер етеді деп есептеймін», – 
деді полиция өкілі. Сондай-ақ, іс-шараға Өңірлік жеке 
сот орындаушылар палатасының сот орындаушылары 
мен қалалық прокуратура қызметкерлері қатысады.

«Сергек» сергектікке баулиды

Мәңгілік махаббат мекеніне айналған, саясат пен 
мәдениеттің тоғысқан жері Алматыға фотосуретшілер 
үлкен көрмесін арнап отыр. Белгілі өнер иелері шаһар-
дың тарихи және заманауи келбетімен қатар, 
айналасындағы табиғаты сұлу жерлерді де камераның 
көмегімен шынайы бейнелеген. 

«Үлкен қаладағы махаббат» деп аталатын 10 күндік 
көрме ұлттық құндылықтар, ұлтаралық достық және 
өмірлік махаббат сияқты тақырыптарды қамтиды. «Бұл 
жердегі суреттер Қазақстанның керемет табиғатының 
аясында түсірілген. 

Мақсатым – отандастарыма шет елге шықпай-ақ, өз 
елімізде керемет жерлердің бар екенін осы фотосуреттер 
арқылы жеткізу. Менен басқа бұл жерде тағы 7 фотосу-
рет шінің керемет жұмыстарын тамашалауға болады», – 
дейді фотограф Асқар Бумага. Айтулы өнер жәрмеңкесі 
«Форум» сауда орталығында қыркүйек айының 29-ына 
дейін жалғасады. 

Әзірлеген Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

ФОТОКӨРМЕ

«Үлкен 
қаладағы 
махаббат»

Гүлжанат  
СЕМБАЕВА

Алматыда «Қорқыт ата» телехи-
каясы шығармашылық тобының 
отырысы өтті. 

«Осы жылдың басында Түркияға 
ресми сапармен барғанда бірқатар ор-
тақ келісімдерге қол жеткізген едік. 
Соның бірі – түркі жұртына ортақ тари-
хи тұлғалар туралы сериалдар түсіру. 
Қорқыт ата – түркі әлемінің ең ұлы 
тұлғаларының бірі, түркі халқына ортақ 
тұлға, ортақ мұра. Сондықтан бұл 
туынды тек біздің көрермендерге ғана 
емес, басқа да елдерде үлкен сұраныс 
әкеледі деп сенемін. 

Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан ел-
дерін осы жобаға шақырып, әріптестік 

орнату жөнінде ұсыныс жасадық. Қазір 
тиісті келіссөздер жүріп жатыр», – деді 
министр А.Балаева телехикаяның шы-
ғармашылық тобымен кездесуде сөйле-
ген сөзінде. 

Жоба продюсері – Шолпан Батыр-
баева. Бас кеңесшісі – өнертанушы, эт-
нограф Берік Жүсіпов. 

«Қазақстан» телерадиокорпорация-
сы биыл жыл соңына дейін 6 тарихи 
телехикая ұсынады. Олардың қатарын-
да Домалақ ана, Жәңгір хан, Ахмет 
Байтұрсынұлы, Қаныш Сәтбаев, Жұма-
бек Тәшенев, Мұқағали Мақатаев сын-
ды ұлы тұлғаларымыз бар. Тарихи жо-
балардың шығармашылық топ құрамын 
бекіту – ең күрделі құбылыс. Жылдан-
жылға тарихи сериалдар өндірісін арт-
тыру арқылы нарықта осы салаға, яғни 

тарихи сериалдар өдірісіне бейімделген 
мамандарды көбейттік, компаниялар 
саны да артты. 

Бұл – тарихи телевизиялық жобалар 
сапасының арта беретінін білдіреді. 
Осы мақсатта тиісті министрліктің қол-
дауымен биыл тұңғыш рет өндіріске үш 
жылдық мерзім беріліп отыр. Төрт 
бөлімді «Қорқыт ата» телехикаясының 
биыл тек сценарийі жазылады», – деді 
басқарма төрайымы Ләззат Танысбай. 

Жиынға ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Аида Балаева, сондай-ақ, 
этнограф Тынысбек Қоңыратбаев, кино-
сыншы Дәрежан Өмірбаев, әдебиеттану-
шы Әлия Бөпежанова, кинотанушы Гүл-
жан Наурызбекова, публицист Қайнар 
Олжай, өнертанушы Сағатбек Қалиев, 
сценарист Бекзат Мырзахмет қатысты.

ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАР – ЭКРАНДА

Динара  
МҰРАТ

Қазақстандықжапондық «Ба-
рымташылар. Уақыт жолында» 
фильмі көрерменге жол тартты. 

Белгілі режиссер Ерлан Нұрмұхаме-
дов әдеттегідей өзінің авторлық идеяла-
рын әлемдік киноның түрлі жанрлары-
мен, шығыс философиясымен біте 
қайнастырып, жаңа туындысын қалың 
жұртқа ұсынып отыр. Оның талпыны-
сын күншығыс елінің режиссері Лиза 
Такабэ қолдап, қазақ даласында екі 
елдің шығармашылық әлеуеті тоғысты. 
«Барымташылар. Уақыт жолында» 
фильмін түсіруде Қазақстан тарапынан 
Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудиясы айналысса, жапондық-
тардан «Tokyo New Cinema» компания-
сы қатысты.

«Жапон режиссері бұрын мұндай 
фильм түсірмеген. Бұған дейін Лиза 
Такабэ комедиялардан бастап, көбінесе 
фантастикалық фильмдермен айна-
лысқан. Өзі осы форматтағы кино 
түсіргісі келгендіктен, біздің идеямыз 
бір жерден тоғысып, түсірілімді бас-
тауға келістік. Фильм Қазақстанда 
түсірілгендіктен, негізгі жүкті өзіме 
алдым, ал монтаждау жұмыстарында 
Лиза көмектесті», – деп түсіндірді ре-
жиссер Е.Нұрмұхамедов. 

Фильм екі жыл бұрын түсірілгені-
мен, оның тұсаукесері пандемия салда-
рынан шегерілді. Жапондықтар «Ба-
рымташылардың» тұсауын кесіп 
үлгерген. Қазақстандық продюсер 
Юлия Ким бірлескен туынды күншы-
ғыс елінде жылы қабылданып, көр-
сетілім сәтті өтті дейді. 2019 жылы ха-
лықаралық тұсаукесер Азияның ең ірі 
кинофестивалінің XXIV Пусан халық-
аралық кинофестивалінде өткізілді. 
Биыл фильмді француз киносүйер 
қауымы көріп, американдық вестерн 
фильмдеріне ұқсастығын айтып, тек 
шығыста түсірілген, «дала вестерні» 
деген баға берген екен.

Туынды ауылдың жайбарақат ты-
нысын әсерлі табиғат аясында бейне-

леп, осы бір мамыражай өмірдің шыр-
қын бұзған оқиғадан бастау алады. 
Барымташылар айрандай ұйып отырған 
отбасының отағасын өлтіріп, ойран са-
лады. Шытырман осы жерден бастау 
алады...

Көзге түсер артықшылық – актер-
лердің құрамы. Отағасы рөлін ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Дулыға Ақмолда 
ойнаса, жесір қалған ана бейнесі Канн 
фестивалінде үздік актриса атанған 
Самал Еслямова арқылы ашылады. Жас 
актер Мәди Минайдаров әкесінен ерте 
айырылған баланы сомдап, оның көзі-
мен оқиға желісін жеткізуге тырысқан. 
Сұхбат барысында француздық көрер-
мендер жас жеткіншектің актерлік ше-
берлігіне тәнті екендерін жасырмады. 
Қазақи актерлер құрамына ерекше дем 
берген – Жапонияның танымал актері 
мен бишісі Мирай Морияма. 

Картина идеясы қазақстандық ре-
жиссердің ойында бұрыннан болған, 
бірақ Каннадағы фестивальде ғана 
өзіндей шығармашылық адамдарымен 
бөлісуге мүмкіндік туды. 

«Фильмнің жеткізер басты ойы – 
Табиғат-Ананың мұнтаздай тазалығы 
мен әсемдігін көргенде адамзат ты-
ныштық пен бейбітшілікте өмір сүруін 
тілегенімен, мұнда да қатыгездікке 
орын барын жеткізу», – деді қазақстан-
дық режиссер. 

Режиссер қазақстандық ауылдар-
дың тынысын жіті білгендіктен, фильм 
кейіпкерлердің күнделікті өмір сүру 
қалпы мен ошақ қасы жағдайларын 
ерекше дәлдікпен көрсетеді. Мұнда 
адамдар жылдар бойы қалыптасқан 
тәртіп бойынша өмір сүреді, бұрынғы 
заманнан келе жатқан мотоцикл мен 
ескі генератор әлі күнге дейін қолда-
ныста. Уақыт тоқтап қалғандай. 

Жайбарақат тіршіліктің соңында 
жүрген жандар қайғы жамылғанда, бар 
ауыртпашылық жесір ананың мойнына 
ілінсе, үйдің үлкені – жас балаға ерте 
есеюге тура келеді. Кейіпкер жан-жа-
ғындағы құбылыстарды өзінше бақы-
лап, түсіне алғанымен, әлі де оларға 
қалай жауап берерін білмейді. Сурет 
салуға икемі болғандықтан, іштегі жан-
дүниесін ақ қағазға бейнелейді.

Мирай Морияма кейіпкері пайда 
болғаннан бастап, біз драмадан ақы-
рындап вестернге көшеміз. Ат үстінде 
ойнайтын бейтаныс шын мәнінде жесір 
қалған келіншектің танысы екені 
белгілі болып, барымташылардан қор-
ғар жалғыз үмітке айналады. 

Жалпы, фильм жөнінде жапондық 
режиссер Лиза Такеба қызық пікірімен 
бөліскен еді... 

«Фильмде отбасы өз отағасынан 
айырылады. Бұл маған Кеңес Одағы-
ның күйреген шағы мен Қазақстанның 
тәуелсіздік жылдарында қалай дамы-
ғанын еске салады. Басында біз фильмді 
түсіру идеясынан бас тартқымыз 
келді, алайда режиссер Ерланның жас-
тарға деген жаңа көзқарасын байқа-
дық. Жаңашылдыққа, жас ұрпаққа де-
ген басқа, байыпты көзқарасы болды, 
сондықтан оның тәжірибесіне сүйене 
отырып, фильмді түсірдік», – деді 
Л.Такеба.

Ал Самал Еслямова картинаның 
басты мақсаты – адам бойындағы адам-
гершілікті бағалау деп біледі. 

«Барымташылардағы» ең қиын 
миссия атақты жапон актері Мирай 
Мориямаға жүктелді. Себебі, актер 
бейтаныс елдің тұрғынын сомдауға, тілі 
мен ділі бөлек жердегі түсірілімге тез 
арада үйренісіп кетуге тура келді. Ми-
рай асыраушысыз қалған отбасына кө-
мектескен Қайратты ойнайды.

«Мен түсірілімге алғаш келгенімде 
қазақ тілінде бір ауыз сөз айта алмай-
тынмын. Сондықтан тілді бастан үй-
ренуге тура келді. Кейде сөздердің ма-
ғынасын түсінбегенімен, рөлімді 
жақсы деңгейде сомдауға барынша 
тырыстым», – деді жапондық актер.

2021 жылдың басында картина 
Скандинавиядағы ең ірі кинофести-
валь – Göteborg International Film 
Festival аясында көрсетілді. Сонымен 
қатар, фильм Гонконг, Прага, Барсело-
на, Нью-Дели, Хельсинки, Торонто, 
Коттбус кинофестивальдерінің қатысу-
шысы болды.

2021 жылғы 7 қазанда «Барымта-
шылар» бүкіл Қазақстан бойынша TV+ 
сандық теледидарында эксклюзивті 
түрде көрсетіледі.

Шығыстық вестерн

Біздің елге дербес +997 коды бекітілді

«БАРЫМТАШЫЛАР. 
УАҚЫТ ЖОЛЫНДА»
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ҚАЗАҚСТАН
Т Ә У Е Л С І З Д І Г І Н Е

ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ: 

Төрехан 
ДАНИЯРОВ

Егемендігіміздің мәңгілік үштағаны – Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейін кең көсілген байтақ 
жеріміз, ананың ақ сүтімен бойымызға дарыған қастерлі тіліміз және барлық қиындықтардан халқымызды 
сүріндірмей алып келе жатқан береке-бірлігіміз. Біз осы үш құндылықты көздің қарашығындай сақтаймыз.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.

2011
ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ 

ОҚИҒАЛАРЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ

1.  Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы.

2.  ҚР Президентінің өкілеттігін 
ұзарту жөніндегі 
республикалық референдум.

3.  ҚР Президентінің сайлауы. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жеңісі.

4.  ҚР Тәуелсіздігіне – 20 жыл!
5.  Дүние жүзі қазақтарының  

ІV Құрылтайы.

2011 жылдың 14–15 маусымында Нұр-Сұлтанда ШЫҰ елдері басшылары ұйымының 
10 жылдығына арналған кеңесі өтті. Мерейтойлық саммит қорытындысы бойынша 
Астана декларациясы қабылданады. Елбасы тұжырымдағандай, 2010 жылдың маусымы 
мен 2011 жылдың маусымы аралығындағы ШЫҰ-ға Қазақстанның төрағалығы осы 
құрылымның дамуына, әлеуетін арттыруға, өңірлік қауіпсіздікті нығайта түсуге зор 
серпін берді. Жыл бойы Қазақстанның басшылығымен ШЫҰ аясында түрлі деңгейдегі 
және форматтағы 120 іс-шара ұйымдастырылды.

2011 жыл – ел Тәуелсіздігінің 20 жылды
ғымен сипатталады. Жыл «Бейбітшілік пен 
жасампаздықтың 20 жылы» ұраны аясында 
өтті. 2010 жылдың желтоқсан айындағы 
Шығыс Қазақстан өңіріндегі бастамашыл 
топтың Мемлекет басшысының өкілеттігін 
ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы 
бастамасы 2011 жылы қызу жалғасын тапты. 

Қазақстандықтар жержерде бұл идеяға 
жаппай қолдау білдіріп жатты, баржоғы бір 
ай мерзімде еліміздегі сайлаушылардың 
жалпы санының жартысынан астамы – бес 
миллионнан аса адам бұл ұсынысты жақтап, 
дауыс берді. Парламент депутаттары да өз 
сайлаушыларының аманатын құп алды, 
азаматтардың талаптілегін заңнамалық 
тұрғыда рәсімдеді. 

Мемлекет басшысы бұл ұсыныстан бас 
тартатынын мәлімдеді. Алайда, 14 қаңтар 
күні Парламент, Нұрсұлтан Назарбаевтың 
келісімінсіз, Конс титуцияға референдум 
арқылы Президент өкілеттігін 2020 жылға 
дейін ұзартуды көздейтін түзетулер енгізу 
шешімін бірауыз дан қабылдап жіберді. 

Мемлекет басшысы бұл түзетулерге қол 
қоймағанын айтқан жөн. Нәтижесінде түп
кілікті мәмілеге келу үшін шешім Қазақстан 
Республикасы Консти туциялық кеңесінің 
қарауына жіберілді. Осы тағдыршешті сәт 
туралы Нұрсұлтан Назарбаев жылдар өте келе 
былайша еске алады: «...Мәміле – сай лау 
өткізу. Рефе рендум өткізуге байланысты қол 
жинауға қатыс қан дардың бәріне алғы сым мен 
құрметімді білдіре отырып, мен сонда да болса 
сайлауға қатысуды құп көре ті німді, бірақ түп
кілікті шешімді Конститу циялық кеңестің тұ
жы рымынан кейін қабылдай тынымды айттым. 

2011 жылғы бастамалар: 
•  Мамыр: «G-GLOBAL»  

жобасы – жаһандық 
ақпараттық-
коммуникациялық алаң;

•  Шілде: ҚР-ның МАГАТЭ-ге 
Қазақстан аумағында 
Халықаралық аз байытылған 
уран банкін орналастыруға 
ресми тапсырысы берілді;

•  Қыркүйек: Жалпыға ортақ 
ядролық қарусыз әлем 
декларациясын әзірлеу туралы 
ұсыныс. – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 66-шы 
сессиясында сөйлеген сөзі; 

•  Қазан: «Жасыл көпір» 
серіктестік бағдарламасы – БҰҰ 
Бас Ассамблеясының 66-шы 
сессиясындағы ҚР бастамасы.

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

50 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
БАСТАМАСЫНАН:

Ең бастысы, мен сол сәтте халықтың тілегін 
ұқтым, «қызметті тастап кетпеймін, жұмысты 
әрі қарай жалғас тырамын» деп шеш тім. 

Сөйтіп, халықтың мұндай бірауызды
лығы сақталған жағдайда, ел үшін қанша 
қажет болса, сонша уақыт жан аямай еңбек 
етуге бел байладым. 31 қаңтарда Консти
туциялық кеңес түзетулерді Конституцияға 
қайшы ке леді деп тапты. Конституциялық 
кеңестің тұжырымына және нақты саяси 
ахуалға сүйене отырып, мен халыққа арнаған 
сөзімде мерзімінен бұрын президенттік 
сайлау өткізуді ұсын дым... 

2011 жылдың 3 сәуірінде өткен Пре
зидент сайлауында сайлаушы лардың 95,55 
проценті менің кандидатурамды қол дап, 
дауыс берді. Орталық сайлау комис сиясының 
мәліметі бойынша, дауыс беруге сайлау
шылардың 89,98 проценті қатысқан. Тәуел
сіздік дәуірінің тарихында тұңғыш рет қол 
жеткізілген осындай айқын басымдықты 
мен отандастарымның өзіме жүктеген қо
сымша жауапкершілігі деп қабылдадым».

2011 жылдың тағы бір жаңалығы – Қа
зақстан, Ресей және Белоруссия елдерінің 
арасында Кедендік Одақ пайда болды. Та
раптар келер жылы Еуразиялық экономи
калық кеңістікті құру жайлы келісімге келді. 
Алматы қаласында 1 желтоқсан күні метро
политен пайдалануға берілді. Ал 14 жел тоқ
сан күні Парламент Сенатының салтанатты 
жағдайда өткен жиынында Президентке 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына арналған төсбелгі табыс етілді. 

Елімізде тағы бір мереке пайда болды. 
Алдағы жылдан бастап 1 желтоқсан – 
Тұңғыш Президент күні деп белгіленді.

30 ҚАҢТАР
2010 жылдың 31 желтоқсаны – 2011 жыл

дың 7 қаңтары аралығында НұрСұлтан мен 
Алматы қалаларында VII Қысқы Азия 
ойындары өтті. Азиадада қазақстандықтар 70 
медаль, оның ішінде 32 – алтын, 21 – күміс, 
17 – қола медальдарды иеленіп, қысқы Азиа
да ойындарының тарихында жаңа рекорд 
орнатты.

4 АҚПАН
«Қазақстан Республикасы Президентінің 

кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» 
Президент Жарлығы жарияланды. 11 ақпанда 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Респуб
ликасы Президенттігіне үміткер болып ұсы
нылды.

21-22 АҚПАН
Мемлекет басшысы Қытай Халық Рес

пуб ликасына мемлекеттік сапармен барды. 
Нұрсұлтан Назарбаев пен ҚХР Төрағасы Ху 
Цзиньтаоның кездесуінде бірқатар маңызды 
құжаттарға қол қойылды. 

5 НАУРЫЗ 
НұрСұлтандағы Тәуелсіздік сарайында 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығы аясында Қазақстан әйелдерінің 
съезі өтті. Оған Елбасы қатысып, сөз сөйледі.

17 НАУРЫЗ
 Қазақстан Президенті жұмыс сапарымен 

Ресей Федерациясына барды. Сапар бары
сында Елбасы Ресей Президенті Дмитрий 
Медведевпен келіссөз жүргізді. 

«БЕЙБІТШІЛІК ПЕН 
ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ 20 ЖЫЛЫ»

ЖЫЛ ҰРАНЫ:

18 ҚАҢТАР
Нұрсұлтан Назарбаев DVB–S2 стандар

тындағы отандық спутниктік телерадио 
хабарларын тарату желісінің салтанатты 
ашылуына қатысып, отандық телеарналардың 
көрсетілімін іске қосты.

27 ҚАҢТАР
2011 жылды Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылы деп жа
рия лау туралы Президент Жарлығы (№1144) 
жарияланды. Жарлыққа сәйкес 2011 жыл – 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығы жылы деп жарияланды. Жыл 
ұраны – «Бейбітшілік мен жасампаздықтың 
20 жылы» болып белгіленді. Мерейтойды 
мерекелеудің тұжырымдамасы бекітілді.

28 ҚАҢТАР
Мемлекет басшысы Қазақстан Респуб

ликасы Парламенті палаталарының бірлескен 
отырысында өзінің « Болашақты бірге қалай
мыз!» атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жол
дауын жария етті.

1 СӘУІР
Нұрсұлтан Назарбаев ЕҚЫҰ Парла мент

тік ассамблеясының Бас хатшысы Роберт 
Спенсер Оливер мен Парламенттік ассамблея 
делегациясының басшысы, ЕҚЫҰның қысқа 
мерз імді  байқаушыларының арнайы 
үйлестірушісі Тонино Пицуланы қабылдады. 

3 СӘУІР
Қазақстан Республикасы Президентінің 

ке зектен тыс сайлауы өтіп, оның қорытын
дысы бойынша дауыс беруге қатысқан 
сайлау шылардың 95,55 пайыз дауысын 
иеленген Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске 
жетті. 4 сәуірде «Қазақстан» спорт кешенінде 
5000 адам қатысқан «Көшбасшымен бірге 
алға!» атты жеңімпаздар форумы өтті.  
8 сәуірде Астанадағы Тәуелсіздік сарайында 
Президенттің өз қызметіне ресми кірісуіне 
арналған ұлықтау рәсімі болды. Салтанатты 

рә сімде Нұрсұлтан Назарбаев Ата Заңы
мыздың 42бабына сәйкес: «Қазақстан хал
қына адал қызмет етуге, Қазақстан Респуб
ликасының Конституциясы мен заңдарын 
қатал сақтауға, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан 
Республикасы Президентінің өзіме жүк
телген мәртебелі міндетін адал атқаруға 
салтанатты түрде ант етемін!» деп Қазақстан 
халқына ант берді. 

 
18 СӘУІР

НұрСұлтандағы Бейбітшілік және келі
сім сарайында Мемлекет басшысы, Нұр
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Бұл жылы Қазақ Елі бүкіл әлемнің назарын аударған Қысқы Азия ойындарын, Шанхай 
ынтымақ тастық ұйымының мерейтойлық саммитін абыроймен өткізді. 26 желтоқсанда 
Ақордада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен кеңесте 
елімізде 2011 жылы атқарылған жұмыстар алдын ала қорытындыланды. Президент айт-
қандай, 2011 жыл өте маңызды, ерекше және табысты болды. 

Қазақстан ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығын жақсы көрсетіштермен аяқтады. Жалпы ішкі 
өнімнің нақты өсімі жылдың қорытындысы бойынша 7,3 пайызды құрады. Жыл ауыл шаруа-
шылығы үшін табысты болды – өнім өсімінің көлемі өткен жылмен салыстырғанда, 25,5 па-
йызды, ал құрылыс саласында – 3 пайызға дерлік, өнеркәсіпте – 4 пайызға жуық көрсеткішті 
құрады, сауда мен көлік салаларында да өсім болды. Президент Индустрияландыру картасына 
9,6 триллион теңгені құрайтын 609 жоба енгізілгенін атап көрсетті. Екі жылдың ішінде 
нысандарды іске қосудың есебінен 90 мың жаңа жұмыс орны құрылған. Мыңдаған адамдар 
тиісінше табыс пен жоғары білікті жұмысқа ие болды. Бұрын Қазақстанда ешқашан өнім 
шығарып көрмеген 106 өндіріс игерілді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша тұрғын 
үй құрылысы бағдарламасы іске асырыла бастады. 389 нысан бойынша 53 мың үлескерлердің 
проблемасы шешімін тапты. Бұл зор мәні бар мемлекеттік шешім болды. 

 Елбасы, сондай-ақ, әлеуметтік салада оң нәтижелерге қол жеткізілгенін атап өтті. Жұ-
мыссыздық деңгейі 5,3 пайызға дейін төмендеді. 2011–2015 жылдарға арналған «Саламатты 
Қазақстан» денсаулық сақтауды дамыту мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырыла баста-
ды. Бұл бағдарламада ана мен бала өлімін, ауру деңгейін төмендету жөнінде нақты индика-
торлар қамтылған. Сонымен бірге, мерейтойлық жыл экономиканың одан әрі жылдам өсімі 
мен халықтың өмір сүру деңгейінің арту жылы болғанын атап өтті Президент.

ЖЫЛ  ТҮЙІНІ:

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

2011 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
орай Елордада «Мәңгілік Ел» салтанат қақпасының ашылу рәсімі болды. Оған Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, сөз сөйледі. Салтанат қақпасының биіктігі – 20 метр, 
бұл – ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығының белгісі. Нысанның қасбеті гранит пен ашық түсті 
мәрмәрдан құйылған.

Әрбір қабырғаның төменгі жағында биіктігі 4,4 метр болатын көлемді мүсіндерде 
терең мағына бар. Мәселен, «Ақсақал» мүсіні – халық даналығының символы. «Әйел-
ананың» рельефті мүсіні қазақ ұлты үшін «Отан-Ана», «Жер-Ана», «Ана тілі» сынды 
киелі ұлттық ұғымдармен сабақтасады. Қақпаның жоғарғы жағындағы «Мәңгілік ел» 
деген жазу – мемлекет пен ұлттың бағдары, киелі қорғаны. Нысан қабырғалары ұлттық 
өрнектермен безендірілген, ортада қауіп-қатерден қорғанудың, сенімділік пен 
тұрақтылықтың, жеңістің белгісі – «Қалқан» орналасқан. «Тайқазан» мүсіні – 
тыныштық пен тоқшылықтың, ұлттың бірегей қонақжай пейілінің символы. 

СТАТИСТИКА:
2011 жылы Президент республика 

өңірлеріне 28 рет, шет елдерге 16 рет 
ресми сапарға шықты. Бір жыл ішінде 
бар лығы 148 Заң қабылданып, 254 Жар
лық қа қол қойылды. Елбасы халықара
лық сипаттағы 165 кездесулер мен ша
раларға, 15 мемлекетаралық саммиттер 
мен халықаралық форумдарға қатысты. 
36 баспасөз конференциялары мен бри
финг тер өткізді. Бағдарламалық сипат
тағы екі мақала жариялады, шетелдік, 
отандық 14 бұқаралық ақпарат құрал
дары өкілдеріне сұхбат берді.

ҚАЗАҚСТАН
Т Ә У Е Л С І З Д І Г І Н Е

ЖЫЛ
сұлтан Назарбаевтың төрағалығымен 
«Тәуел сіз Қазақстан: бейбітшіліктің, келісім
нің және жасампаздықтың 20 жылы» атты 
күн тәртібімен Ассамблеяның XVII сессиясы  
ашылды.

 
19 СӘУІР

Киевте Чернобыль АЭСіндегі апатқа 25 
жыл толуына байланысты атом қуатын қауіп
сіз және инновациялық мақсатта пайдалану 
мәселелеріне арналған саммит өтті. Оның 
жұмысына қатысқан Нұрсұлтан Назарбаев 
саммит аясында БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги 
Мунмен, Еуропа комиссиясының президенті 
Жозе Баррозумен,Украина президенті Виктор 
Януковичпен кездесті. 

 
3 МАМЫР

Елордадағы Тәуелсіздік сарайында 
«Жаңа онжылдық: болашақтар мен талаптар» 
тақырыбымен IV Астана экономикалық 
форумы ашылды. Оған дүние жүзінің 80 
елінен үш мыңнан астам делегат, олардың 
ішінде Нобель сыйлығының алты лауреаты 
қатысты.

25 МАМЫР
Елордадағы Тәуелсіздік сарайында Мем

лекет басшысының қатысуымен Дүние жүзі 
қазақтарының ІV құрылтайының салтанатты 
ашылуы болды. Алқалы жиында Нұрсұлтан 
Назарбаев «Қазақстан – дүниедегі әр қазақ
тың қастерлі құбылысы» тақырыбында сөз 
сөйледі.  

Ұйымның бірнеше құрылымын ашуды 
қарастыратын «ШЫҰның мейірімді бес ісі» 
деп аталатын бес оңтайлы мақсат ұсынды. 

Олар – Қақ тығыстарды реттеу кеңесі 
(өңірдегі қауіп сіздікті қамтамасыз ету үшін), 

және «Жібек жолы» стансалары аралы ғын
дағы бағытты жүріп өтті. Метро қызметінің 
сапасы мен азаматтардың қауіпсіздігі 
мәселелеріне айрықша көңіл бөлу қажеттігін 
тапсырды.

30 ТАМЫЗ
Қазақстан Республикасының 20 жылдығы 

мен Конституция күніне орай Астанадағы 
«Қазақ елі» монументі алдында Елбасы – 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
Жоғарғы Бас қолбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен әскери шеру 
болды.

22 ҚЫРКҮЙЕК
БҰҰ Бас Ассамблеясының 66сессиясы 

өтті. Осы сапары барысында Мемлекет бас
шысы жалпы пікірталасқа және Ядролық 
қауіпсіздік жөніндегі жоғары деңгейдегі 
кездесуге қатысты. 

Қазақстан Президенті Ядросыз әлемнің 
жалпыға ортақ декларация сын әзірлеу идея сын 
ұсынды. Оның ядролық қарусыздану, жа һан
дық экономикалық басқару, ақпараттық қауіп
сіздік сала ла рын дағы бірқатар бастама лары 
әлем басшылары тарапынан қолдау тапты. 

Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қауіп
сіздіктің үш түрлі артықшылығын атап көр
сетті. Бірінші – әскерисаяси аспектісі – 
адамзатты ядролық қарудан қорғау. Екінші – 
кез келген ядролық терроризмге қарсы тұру. 
Үшінші – атом энергетикасының қауіпсіздігі.

12 ҚАЗАН
Елордадағы Тәуелсіздік сарайында Мем

лекет басшысының қатысуымен «Ядросыз 
әлем үшін» атты халықаралық форум ашылды. 
Оған БҰҰ, МАГАТЭ, ЕҚЫҰ, ШЫҰ, ҰҚШҰ, 
ЕурАзЭҚ, АӨСШК, ЮНЕСКО, ЯСЖТКҰ 
секілді беделді де таны мал халықаралық 
ұйымдардың бас шылары мен өкілдері, 

басты құрылымы өзінің қазіргі – Ислам 
ынтымақтастығы ұйымы (ИЫҰ) атауын 
иеленді. Қазақстанның 20112012 жыл дары 
ИЫҰға төрағалығы – ұйым тари хындағы 
жаһандық өркениетті және дінара лық 
диалогта Қазақстан рөлінің маңыз дылығын 
танытқан кезең.

2 ТАМЫЗ
Мемлекет басшысы Алматыда құрылысы 

жүріп жатқан метро нысанын аралады. Іске 
қосу шарасына қатысқан Президент «Абай» 

8 МАУСЫМ
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаты

суы мен НұрСұлтанда VII Бүкіләлемдік 
Ислам экономикалық форумының салтанатты 
ашылу рәсімі болды. Форумға Ислам 
әлемінің елуге жуық елінен делегаттар келді. 
Ислам халықаралық ұйымдарының көрнекті 
өкілдері, саяси және қоғам қайраткерлері, 
белгілі ғалымдар мен сарапшылар, ірі кәсіп
керлер қатысты.

13 МАУСЫМ
Мемлекет басшысы Қазақстанға мемле

кет тік сапармен келген Қытай Халық Респуб
ликасының Төрағасы Ху Цзиньтаоны қа
былдады. Қазақстан мен Қытай мемлекеттері 
ынтымақтастығының өзекті мәселелері 
жөнінде пікір алмасылды. Бұл Қытай бас
шысының Қазақстанға жасаған 7ші сапары 
болса, екіжақты 25ші басқосу еді. 

15 МАУСЫМ
Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Шан

хай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет 
басшылары кеңесінің басқосуы өтті . 
Ұйымның он жылдық мерейтойына арналған 
саммитте өткен он жыл ішіндегі ШЫҰ қыз
метіне талдау жасалды және даму перспекти
ва лары айқындалды. 

Осы кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев 
төраға ретінде, әріп тестеріне бейбітшілікті 
да мытудың негізгі бағыттарына сай әрі 

Құры лым дық ықпалдастық жөніндегі комитет 
(құ бырлар жүйесі мен электр желілері 
бойынша), Су және азықтүлік комитеті, 
Төтенше жағдайлар бойынша кеңес, ШЫҰ 
болжам жасау орталығы. ШЫҰ қызметін кү
шейтудегі Қазақстанның маңызды бастама
ларын кездесуге қатысушылар зор ықыласпен 
және қызығушылықпен қабылдады. 

28–30 МАУСЫМ
НұрСұлтанда Ислам конференциясы 

ұйымы Сыртқы істер министрлер кеңесінің 
38сессиясы өтті. Оған мүшемемлекеттер 
«ынтымақтастық» ұғымы ұйымның алдағы 
уақыттағы атқаратын жұмыстарымен көбірек 
сәйкесетіндігі туралы Қазақстанның пікіріне 
құлақ асты. 

Осылайша Қазақ Елінде Ислам әлемінің 

сарапшылар мен ға лымдар – барлығы 400ден 
астам адам қатысты. Форум аясында Ядролық 
қарусыз әлем Декларациясы қабылданды.

6 ҚАРАША
Мемлекет басшысы «Төртінші шақы рыл

ған Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісін тарату және Қазақстан Респуб
ликасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының 
кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» 
Жарлыққа қол қойды. Мәжіліс депутаттарын 
сайлау 2012 жылдың 15 қаңтарына белгіленді. 

14 ЖЕЛТОҚСАН
НұрСұлтанда Тәуелсіздігіміздің 20 жыл

дығына арналған салтанатты жиын өтті. 



ДҮЙСЕНБІ
16 ҚЫРКҮЙЕК
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«Близнец» 
18:00 Мегахит.
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 Тұсаукесер! «Бизнеске 

бағыт». Тікелей эфир
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның гүлдеуі»  
22:30 Премьера! «Национальный 

интерес с Ерланом 
Бекхожиным» 

23:45 Премьера! Телесериал. 
«Близнец» 

1:30 «Discovery: Как устроена 
Вселенная» 

2:00 ҚР Әнұраны

05:58   ҚР ӘНҰРАНЫ
06:00  Әзіл студио (қазақша) 
07:00  Неге? (қазақша)
08.20   Тұсаукесер! «Суд идет» 

(қазақша) (қайталау) 
09:20  «Иффет» түрік телехикаясы 

(қазақша) 
10:40  «Жанкешті  ханымдар» 

телехикаясы (қазақша) 
13:00  «Құзғын» түрік телехикаясы 

(қайталау) (қазақша)
14:00  Крис Эванс, Крис 

Хэмсворт, Роберт 
Дауни мл. «Мстители. 
Война Бесконечности» 
фантастикалық боевигінде 
(қайталау) 

17:00   Тұсаукесер! «Суд идет»
18:00  What’s up? (қазақша)
18:20  «Иван Царевич и Серый 

волк 4» анимациялық 
фильмі (қайталау) 

20:00  Информбюро (қазақша/
орысша)

21:00  «Ворон» түрік телехикаясы
21:50  КИНО. «Такси 5» 

комедиялық боевигі 
(қайталау) 

00:00  «В мире чудес» деректі 
циклы

01:00  Кел, татуласайық! 
(қазақша) 

03:00  Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша)

05:00  Ризамын (қазақша)

6:00  «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

7:00  «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 

9:00  «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!» 

11:00  Премьера. «РУССКИЕ 
ГОРКИ». Семейная сага

12:00  «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15  «112». Тікелей эфир  
14:30  «QOSLIKE» бағдарламасы. 

Тікелей эфир 
18:30  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері   

20:00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:40  Александр Устюгов, 

Екатерина Волкова, 
Сергей Шнырёв в 
многосерийном фильме 
«РИКОШЕТ» 

1:10  Ночной кинотеатр. 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

2:15  «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 
Многосерийный фильм

3:25  «112» бағдарламасы  
3:40  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
4:05  «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы  
До 04:30 

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

бағдарламасы
09.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00  Х/с «Подари мне жизнь»
14.00  Т/х «Гудия»
15.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00  Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 
17.10  Премьера! Х/с «Родком»
17.50  Т/с «Три в одном» 
19.00  Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30  Х/с «Скорая помощь»
21.40  Премьера! Т/х 

«Ағайындылар»
23.40  Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»

00.40  Фестиваль 
«Маусымашар-2021» Гала-
концерт

02.00  Т/п «Орёл и решка»
03.10  Т/х «Ағайындылар»
05.10  Т/п «Қуырдақ»

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. С 
субтитрами на русском

08.10 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 
телехикаясы. С субтитрами 
на русском

09.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 
остросюжетный детектив 
(повтор)

11.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА», 
мелодрама (повтор)

15.40 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 
криминальная мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ». 
Өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер! С субтитрами 
на русском

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама. 

В ролях: Елена 
Подкаминская, Кирилл 
Сафонов. Премьера!

00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик. В 
ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин. 
Премьера!

01.50 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный детектив 
(повтор)

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

03.20  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-
04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7:00 Әнұран
7:05 ТЕННИС. ДНЕВНИК 

ТУРНИРА. 9-выпуск
7:15 ФУТБОЛ. OLIMPBET- 

Қазақстан Чемпионаты. 
«Ақтөбе» – «Жетісу»

9:15 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 9-шығарылым

9:30 «PRO FOOTBALL». Лига 
чемпионов УЕФА. Превью 
матчей

10:05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының журналы

11:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

13:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

15:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

16:55 ФУТБОЛ. OLIMPBET- 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Астана» - «Тараз». Тікелей 
эфир

18:50 «PRO FOOTBALL». УЕФА 
Чемпиондар лигасы. 
Матчтар қарсаңында

19:20 ХОККЕЙ. КХЛ.  «Барыс» 
(Нұр-Сұлтан) - 
«Автомобилист» 

 (Екатеринбург). Тікелей 
эфир 

22:00 ФУТБОЛ. «Доп дода». 
Тікелей эфир

22:40  Специальный репортаж
22:55 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты. 1/4 финал. 
Тікелей эфир

0:40 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА. 9-выпуск

0:50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

1:20 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 9-шығарылым

1:30 Әнұран

7:00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7:05 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

7:15 Анимация: отандық / «Ағаш 
ат»

7:25 «Супер Зак» Мультхикая. 
7:40 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
7:50 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық» 
8:00 Тұсаукесер! «Баданаму 

қорғаушылары» 
Мультхикая. 

8:25 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

8:50 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

9:00 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

9:10 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

9:20 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

9:30 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

9:45 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

10:00 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Күй қанатында» 

10:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

10:20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

10:30 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

10:50 «Құпия кітап» ситкомы 
11:15 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
11:25 «Достық - жеңілмейтін 

күш» Мультхикая. 
11:50 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық жобасы
12:00 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы 
12:40 Тұсаукесер! 

«Турбозаврлар» 
Мультхикая. 

13:05 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

13:25 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сарбаздар» 

13:35 «Хайди» Мультхикая. 
14:00 «Супер Зак» Мультхикая. 
14:20 Анимация: отандық / 

«Көжектер» 
14:40 Анимация: отандық / 

«Еркелер» 
14:50 Анимация: отандық / 

«Маржан тіс» 
15:00 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық» 
15:10 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

15:30 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

15:40 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

15:50 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар» 

16:00 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

16:30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

16:40 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

16:55 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

17:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

17:20 «Құпия кітап» ситкомы 
17:40 «Сырлы әлемге саяхат» 

Мультхикая. 
18:05 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы 
18:45 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
18:55 Анимация: отандық / 

«Қызықты энциклопедия» 
19:05 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
19:15 «Өнертапқыш» танымдық 

жобасы
19:25 «Тайоның бастан 

кешкендері» Мультхикая. 
19:40 «Элвин мен 

алақоржындар» 
Мультхикая. 

20:00 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

20:20 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

20:30 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

20:40 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

20:50 «Хайди» Мультхикая. 
21:15 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық» 
21:25 Анимация: отандық / 

«Көжектер» 
21:35 Тұсаукесер! 

«Турбозаврлар» 
Мультхикая. 

22:00 Анимация: отандық / «Ағаш 
ат»

22:10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22:25 Анимация: отандық / 
«Маржан тіс» 

22:35 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар» 

22:45 DISNEY ұсынады: 

 «Шебер Мэнни» 
Мультхикая. 

23:05 Анимация: отандық / 
«Балақайлар» 

23:15 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

23:30 Анимация: отандық / 
«Қызықты энциклопедия» 

23:45 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

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-6» – 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
19:50 Ұлт саулығы
20:00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21:00 Жол серік 1-серия
22:00 Руханият
22:30 Проза параграфы
23:00 «Менің анам, менің әкем» – 

Ата-ана туралы сыр
23:30 «По душам» – 

Психологиялық 
бағдарлама

6:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

7:00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

7:20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

7:45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

8:10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
8:30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
9:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
9:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10:00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10:30 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11:00 «ON STAR» бағдарламасы
12:00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13:00 «НЕ ФАКТ» программа
13:30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16:00 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16:30 «ON STAR» бағдарламасы
17:30 «ПАРЫЗ» телехикаясы
18:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19:20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21:00 «ПАРЫЗ» телехикаясы
22:00 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23:40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

программа   
0:30 «НЕ ФАКТ» программа
1:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
2:00 «СҰХБАТ» 
 бағдарламасы
3:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
4:00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
5:00 «СҰХБАТ» 
 бағдарламасы

6:00 Әсем әуен
6:30 Бақытты отбасы
7:00 Телесериал. Женский 

доктор
8:00 Таңғы студио 
10:00 Sau bolashaq
10:15 Мультфильм
12:00 Телесериал
14:00 Телесериал. Первая 

половина моей жизни 
15:00 Күндізгі жаңалықтар
15:15 Дневные новости
15:30 Телесериал. DiNaZaur 
 8,9 серия
16:30 Телехикая. Мұрагерлер 
 10 cерия
17:30 Телехикая. Шыңғыс хан
18:30 Paparazzi
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Итоговые новости
20:00 Басты назарда (тікелей 

эфир)
20:40 Телесериал. DiNaZaur 

10,11 серия
21:55 Телехикая. Әр жерде сен 

11 серия
23:00 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 11 серия
0:00 Әсем әуен
1:00 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости (повтор)
2:00 Басты назарда (қайталау)
2:30 Алматы тұнған тарих
2:55 Сәуле-ғұмыр
3:40 Дала сазы
4:10 Әсем әуен
4:40 Алматы кеші
5:55 Гимн

6:00  Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». 

Деректі фильм. («Qaza-
qstan» Ұлттық телеарнасы, 
2019 ж.)                                                                                   

6:20 «Күміс көмей». Ұлттық 
музыкалық-танымдық 
бағдарлама 

7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы 
ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир                                                                                    

10:00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая. 

 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
12:00 «Самалмен сырласу». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
13:00 AQPARAT
13:10 «Qyzyq eken...». 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир 
15:00 «Apta». Сараптамалық 

бағдарлама. 
15:50 «ЕР ҚАНАТЫ» 
16:00 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая.(«Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
17:00 AQPARAT
17:15 «QYZYQ EKEN...». 
18:00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая. 
 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир. 

21:30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ». 
Телехикая. «Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
22:30 «ЖАТ МЕКЕН». Телехикая. 

(Түркия, 2020 ж.) 
 (с субтитрами) 
23:30 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
0:20 «САНА». Ток-шоу 
1:25 AQPARAT
2:00 «Ashyq alań». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. 
2:50 «Теледәрігер»
3:40 «Ер қанаты» 
3:50  Әнұран

6:00 ҚР Әнұраны
6:00 Хабарлайын
7:00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»  
10:00 «Бір туынды тарихы» 
10:45 Әсем әуен
11:15 Тұсаукесер! Телехикая. 

“Рауза: Сакураның гүлдеуі»  
13:00 Телехикая.  «Сырлы қала» 
15:00 «Бүгін» . Тікелей эфир
16:00 Премьера! Телесериал. 

ДҮЙСЕНБІ
27 ҚЫРКҮЙЕК

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV

TAN
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СЕЙСЕНБІ
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13:00 Телехикая. «Сырлы қала» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Премьера! Телесериал. 

«Близнец»
18:00 Мегахит.
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 Тұсаукесер! «Тарих 

айнасы» 
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
23:15 Премьера! Телесериал. 

«Близнец»
1:15 «Discovery: Как устроена 

Вселенная»
2:00 ҚР Әнұраны

05:58   ҚР ӘНҰРАНЫ
06:00  Әзіл студио (қазақша) 
07:10  Информбюро (қайталау)
08:20  Тұсаукесер! «Суд идет» 

(қайталау)
09:20  «Иффет» түрік телехикаясы 

(қазақша) 
10:40  «Жанкешті  ханымдар» 

телехикаясы (қазақша) 
13:00   «Құзғын» түрік телехикаясы 

(қайталау) (қазақша)
14:00   What’s up? (қазақша) 
14:30   «Триггер» детективті 

телехикаясы
17:00   Тұсаукесер! «Суд идет»
18:00  КИНО. Линдси Лохан, 

Тайра Бэнкс «Идеальная 
игрушка» шытырман 
оқиғалы комедиялық 
фильмінде

19:55  Zеinet.kz
20:00  Информбюро (қазақша/

орысша)
21:00  «Ворон» түрік телехикаясы
21:50  КИНО. Дженнифер 

Энистон «Больше, 
чем друг» комедиялық 
мелодрамасында

00:00  КИНО. Линдси Лохан, 
Тайра Бэнкс «Идеальная 
игрушка» шытырман 
оқиғалы комедиялық 
фильмінде (қайталау) 

01:40  Кел, татуласайық! 
(қазақша) 

03:40  Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері (қазақша)

05:00  Ризамын (қазақша)

6:00  «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

7:00  «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 

9:00  «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!» 

11:00  Премьера. «РУССКИЕ 
ГОРКИ». Семейная сага

12:00  «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15  «112». Тікелей эфир  
14:30  «QOSLIKE» бағдарламасы. 

Тікелей эфир 
18:30  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері   

20:00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:40  Александр Устюгов, 

Екатерина Волкова, Сергей 
Шнырёв в многосерийном 
фильме «РИКОШЕТ» 

1:10  Ночной кинотеатр. 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

2:15  «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 
Многосерийный фильм

3:25  «112» бағдарламасы  
3:40  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
4:05  «ТОЙ ЗАКАЗ» 

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 «Три в одном» 
11.10  Х/с «Скорая помощь»
13.45  Скетчком «Q-елі»
14.00  Т/х «Гудия»
15.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00  Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 
17.10  Премьера! Х/с «Родком»
17.50  Т/с «Три в одном» 
19.00  Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30  Х/с «Скорая помощь»
21.40  Т/х «Ағайындылар»
23.40  Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.40  Фестиваль 

«Маусымашар-2021». 

Отборочные игры
02.00  Т/с «Анна-детектив»
03.10  Т/х «Ағайындылар»
05.10  Т/п «Қуырдақ»

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. С 
субтитрами на русском

08.20 «ЖУРНАЛИСТ», 
өзбек телехикаясы. С 
субтитрами на русском

09.20 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуска)

10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик 
(повтор)

13.20 «ДРУГИЕ», мелодрама 
(повтор)

15.40 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 
криминальная мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ». 
Өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер! С субтитрами 
на русском

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама. 

В ролях: Елена 
Подкаминская, Кирилл 
Сафонов. Премьера!

00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик. В 
ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин. 
Премьера!

01.50 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный детектив 
(повтор)

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

03.20  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-
04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7:00 Әнұран
7:05 ТЕННИС. ТУРНИР 

КҮНДЕЛІГІ. 10-шығарылым
7:20 ХОККЕЙ. КХЛ.  

«Барыс» (Нұр-Сұлтан) 
- «Автомобилист» ( 
Екатеринбург)

9:55 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА. 10-выпуск

10:10 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ». 
(Кайтсерфинг)

10:25 «PRO FOOTBALL». УЕФА 
Чемпиондар лигасы. 
Матчтар қарсаңында

11:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

13:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

15:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

17:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

19:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

21:00  Арнайы репортаж
21:15 ТЕННИС. ДНЕВНИК 

ТУРНИРА. 10-выпуск
21:30 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
журналы

22:05 «PRO FOOTBALL». Лига 
чемпионов УЕФА. Превью 
матчей

22:35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Шахтер Донецк» 
(Украина) – «Интер» 
(Италия) Тікелей эфир 

0:40 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 10-шығарылым

0:50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Милан» (Италия) – 
«Атлетико Мадрид» 
(Испания) Тікелей эфир 

2:55 Әнұран

7:00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7:05 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

7:15 Анимация: отандық / «Ағаш 
ат»

7:25 «Супер Зак» Мультхикая. 
7:40 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 

7:50 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық» 

8:00 Тұсаукесер! «Баданаму 
қорғаушылары» 
Мультхикая. 

8:25 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

8:50 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

9:00 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

9:10 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

9:20 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Маржан тіс» 

9:30 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

9:45 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

10:00 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

10:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

10:20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

10:30 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

10:50 «Құпия кітап» ситкомы 
11:15 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
11:25 Анимация: отандық / 

«Ойыншықтар»
11:40  Тұсаукесер! «Кітап қана» 

бағдарламасы
11:50 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

12:00 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикаясы 

12:40 Тұсаукесер! 
«Турбозаврлар» 
Мультхикая. 

13:05 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сарбаздар» 

13:10  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Әсем әуен» 

13:20 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

13:35 «Хайди» Мультхикая. 
14:00 «Супер Зак» Мультхикая. 
14:15 Анимация: отандық / 

«Еркелер» 
14:25 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
14:40 Анимация: отандық / 

«Көжектер» 
14:50 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Маржан тіс» 
15:00 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы.
15:10 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

15:30 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

15:40 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық» 

15:50 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

16:00 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

16:30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

16:40 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

16:55 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

17:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

17:20 «Құпия кітап» ситкомы 
17:40 «Сырлы әлемге саяхат» 

Мультхикая. 
18:05 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы 
18:45 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
18:55 Анимация: отандық / 

«Қызықты энциклопедия» 
19:05 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
19:15 «Өнертапқыш» танымдық 

жобасы
19:25 Тұсаукесер! «Баданаму 

қорғаушылары» 
Мультхикая. 

19:40 «Элвин мен 
алақоржындар» 
Мультхикая. 

20:00 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

20:20 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

20:30  Тұсаукесер! «Кітап қана» 
бағдарламасы

20:40 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

20:50 «Хайди» Мультхикая. 
21:15  Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Трансформер 
Тұлпар» 

21:25 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

21:35 Тұсаукесер! 
«Турбозаврлар» 
Мультхикая. 

21:50  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Әсем әуен» 

22:00 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар»

22:10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22:25 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Маржан тіс» 

22:35 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық» 

22:45 DISNEY ұсынады: «Шебер 
Мэнни» Мультхикая. 

23:05 Анимация: отандық / 
«Балақайлар» 

23:15 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

23:30 Анимация: отандық / 
«Қызықты энциклопедия» 

23:45 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

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 Жол серік 1-серия
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
19:50 Ұлт саулығы
20:00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21:00 Жол серік 2-серия
22:00 Руханият
22:30 Айтыстар. Алтын қор.
23:00 Семейный доктор
23:30 Айтыс – файтс

6:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

7:00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

7:20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

7:45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

8:10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
8:30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
9:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
9:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10:00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10:30 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11:00 «ON STAR» бағдарламасы
12:00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13:00 «НЕ ФАКТ» программа
13:30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16:00 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16:30 «ON STAR» 
 бағдарламасы
17:30 «ПАРЫЗ» телехикаясы
18:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19:20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21:00 «ПАРЫЗ» телехикаясы
22:00 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23:40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

программа   
0:30 «НЕ ФАКТ» программа
1:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
2:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
3:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
4:00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
5:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

6:00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7:00 Телесериал. Женский 
доктор

8:00 Таңғы студио 
10:00 Мультфильм
12:00 Телесериал
14:00 Телесериал. Первая 

половина моей жизни 32 
серия

15:00 Күндізгі жаңалықтар
15:15 Дневные новости
15:30 Телесериал. DiNaZaur 

10,11 серия
16:30 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 10 серия
17:30 Телехикая
18:30 Алматинские каникулы
18:45 Crime time
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Итоговые новости
20:00 Akimat live (прямой эфир)
20:40 Телесериал. DiNaZaur 

11,12 серия
21:55 Телехикая. Әр жерде сен 

12 серия
23:00 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 11 серия
0:00 Әсем әуен
0:50 Crime time
1:00 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости (повтор)
2:00 Akimat live (повтор)
2:35 Обо всем без купюр
3:05 Сәуле-ғұмыр
3:55 Дала сазы
4:25 Әсем әуен
4:40 Алматы кеші
5:55 Гимн

6:00  Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». 

Деректі фильм. 
 («Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2019 ж.)                                                                                    
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир                                                                                   

10:00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая. 

 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
12:00 «Самалмен сырласу». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
13:00 AQPARAT
13:10 «Qyzyq eken...».
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир 
15:00 «Másele». Әлеуметтік-

сараптамалық бағдарлама. 
15:35 «Бір пьесаның ізімен». 

Деректі фильм. 
 («Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2020 ж.) 
16:00 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая.  («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
17:00 AQPARAT
17:15 «QYZYQ EKEN...». 
18:00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая. 
 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир. 

21:30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ». 
Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
22:30 «ЖАТ МЕКЕН». Телехикая. 

(Түркия, 2020 ж.) 
 (с субтитрами) 
23:30 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
0:20 «Көңіл толқыны»
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА 

ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫ.  
ПСЖ (Франция) – 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(Англия). Тікелей эфир

2:55 AQPARAT
3:30 «Másele». 
 Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама. 
4:05  Әнұран

6:00 ҚР Әнұраны
6:00 Хабарлайын
7:00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Бір туынды тарихы»
10:45 Әсем әуен
11:15 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның гүлдеуі» 

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV

TAN
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11:15 Тұсаукесер! Телехикая. 
«Рауза: Сакураның гүлдеуі» 

13:00 Телехикая. «Сырлы қала» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Российский сериал. 
18:00 Мегахит.
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Отдел журналистких 

расследований» 
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
23:15 Российский сериал. 
1:15 «Discovery: Как устроена 

Вселенная»
2:00 ҚР Әнұраны

05:58   ҚР ӘНҰРАНЫ
06:00  Әзіл студио (қазақша) 
07:10  Информбюро (қайталау)
08:20  Тұсаукесер! «Суд идет» 

(қайталау)
09:20  «Иффет» түрік телехикаясы 

(қазақша) 
10:40  «Жанкешті  ханымдар» 

телехикаясы (қазақша) 
13:00   «Құзғын» түрік телехикаясы 

(қайталау)  (қазақша)
14:00  What’s up?(қазақша) 
14:30   «Триггер» детективті 

телехикаясы
17:00   Тұсаукесер! «Суд идет»
18:00  КИНО. Дженнифер 

Энистон «Больше, 
чем друг» комедиялық 
мелодрамасында 
(қайталау) 

20:00  Информбюро (қазақша/
орысша)

21:00  Пенсия.kz
21:05  «Ворон» түрік телехикаясы
22:00  КИНО. Хит Леджер 

«10 причин моей 
ненависти» комедиялық 
мелодрамасында

00.00  «В мире чудес» деректі 
циклы

01:00  Кел, татуласайық! 
(қазақша) 

03:00  Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша)

05:00  Ризамын (қазақша)

6:00  «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

7:00  «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 

9:00  «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!» 

11:00  Премьера. «РУССКИЕ 
ГОРКИ». Семейная сага

12:00  «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15  «112». Тікелей эфир  
14:30  «QOSLIKE» бағдарламасы. 

Тікелей эфир 
18:30  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері   

20:00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:40  Александр Устюгов, 

Екатерина Волкова, 
Сергей Шнырёв в 
многосерийном фильме 
«РИКОШЕТ» 

1:10  Ночной кинотеатр. 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

2:15  «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 
Многосерийный фильм

3:25  «112» бағдарламасы  
3:40  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
4:05  «ТОЙ ЗАКАЗ» 

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 «Три в одном» 
11.10  Х/с «Скорая помощь»
13.45  Скетчком «Q-елі»
14.00  Премьера! Т/х «Гудия»
15.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00  Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 
17.10  Х/с «Родком»
17.50  Т/с «Три в одном» 
19.00  Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30  Х/с «Скорая помощь»
21.40  Т/х «Ағайындылар»
23.40  Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.40  Фестиваль 

«Маусымашар-2021». 

Отборочные игры
02.00  Т/с «Анна-детектив»
03.10  Т/х «Ағайындылар»
05.10  Т/п «Қуырдақ»

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. С 
субтитрами на русском

08.20 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 
телехикаясы. С субтитрами 
на русском

09.20 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуска)

10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик 
(повтор)

13.20 «ДРУГИЕ», мелодрама 
(повтор)

15.40 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 
криминальная мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ». 
Өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер! С субтитрами 
на русском

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама. 

В ролях: Елена 
Подкаминская, Кирилл 
Сафонов. Премьера!

00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик. В 
ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин. 
Премьера!

01.50 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный детектив 
(повтор)

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

03.20  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-
04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7:00 Әнұран
7:05 ТЕННИС. ТУРНИР 

КҮНДЕЛІГІ. 11-шығарылым
7:15 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты. 1/4 финал
8:55 ТЕННИС. ДНЕВНИК 

ТУРНИРА. 11-выпуск
9:05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. ПСЖ 
(Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия)

11:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

13:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

15:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

17:00 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

19:00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

19:50 ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург 
Магнитогорск» ( 
Магнитогорск) -  «Барыс» 
(Нұр-Сұлтан). Тікелей эфир 

22:20 «PRO FOOTBALL». Лига 
Европы УЕФА. Превью 
матчей

22:50 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/2 финал. 
Тікелей эфир

0:35 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА. 11-выпуск

0:50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Челси» (Англия) Тікелей 
эфир 

2:55 Pro football. УЕФА 
Еуропа Лигасы. Матчтар 
қарсаңында

3:25 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 11-шығарылым

3:35 Әнұран

7:00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7:05  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Әсем әуен» 

7:15 Анимация: отандық / 
«Еркелер»

7:25 «Супер Зак» Мультхикая. 
7:40 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
7:50 Анимация: отандық / 

«Ойыншықтар» 
8:00 Тұсаукесер! «Баданаму 

қорғаушылары» 
Мультхикая. 

8:25 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

8:50 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

9:00 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

9:10 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

9:20 Анимация: отандық / 
«Маржан тіс» 

9:30 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

9:45 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

10:00 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

10:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

10:20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

10:30 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

10:50 «Құпия кітап» ситкомы 
11:15 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
11:25 «Достық - жеңілмейтін 

күш» Мультхикая. 
11:50 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық» 
12:00 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы 
12:40 Тұсаукесер! 

«Турбозаврлар» 
Мультхикая. 

13:05 Анимация: отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

13:10  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Әсем әуен» 

13:20 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

13:35 «Хайди» Мультхикая. 
14:00 «Супер Зак» Мультхикая. 
14:15 Анимация: отандық / 

«Көжектер» 
14:35 Анимация: отандық / 

«Еркелер» 
14:45  Тұсаукесер! «Кітап қана» 

бағдарламасы
14:55 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы.
15:05 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

15:30 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

15:40  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Трансформер 
Тұлпар» 

15:50 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар» 

16:00 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

16:30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

16:40 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

16:55 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

17:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

17:20 «Құпия кітап» ситкомы 
17:40 «Сырлы әлемге саяхат» 

Мультхикая. 
18:05 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы 
18:45 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
18:55 Анимация: отандық / 

«Қызықты энциклопедия» 
19:05 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
19:15 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық» 
19:25 Тұсаукесер! «Баданаму 

қорғаушылары» 
Мультхикая. 

19:40 «Элвин мен 
алақоржындар» 
Мультхикая. 

20:00 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

20:10 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

20:20 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар» 

20:30 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

20:40 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

20:50 «Хайди» Мультхикая. 
21:15 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

21:25 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

21:35 Тұсаукесер! 
«Турбозаврлар» 
Мультхикая. 

21:50  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Әсем әуен» 

22:00 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

22:10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22:25 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

22:45 DISNEY ұсынады: «Шебер 
Мэнни» Мультхикая. 

23:05 Анимация: отандық / 
«Балақайлар» 

23:15 Анимация: отандық / 
«Пырақтар» 

23:30 Анимация: отандық / 
«Қызықты энциклопедия» 

23:45 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық» 

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 ОңLine
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 «Жолсерік» – 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
19:50 Ұлт саулығы
20:00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21:00 «Жолсерік» – телехикая
22:00 Руханият
22:30 Арнайы репортаж
23:00 «Summary 100 кітап»
23:30 «Сырласайық» – 

Психологиялық 
бағдарлама

6:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

7:00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

7:20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

7:45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

8:10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
8:30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
9:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
9:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10:00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10:30 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11:00 «ON STAR» бағдарламасы
12:00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13:00 «НЕ ФАКТ» программа
13:30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16:00 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16:30 «ON STAR» бағдарламасы
17:30 «ПАРЫЗ» телехикаясы
18:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19:20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21:00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22:00 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23:40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

программа   
0:30 «НЕ ФАКТ» программа
1:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
2:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
3:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
4:00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
5:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

6:00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7:00 Crime time
7:10 Телесериал. Женский 

доктор
8:00 Таңғы студио 
10:00 Sau bolashaq
10:15 Мультфильм
12:00 Телесериал
14:00 Телесериал. Первая 

половина моей жизни 
 33 серия
15:00 Күндізгі жаңалықтар
15:15 Дневные новости
15:30 Телехикая. DiNaZaur 
 11,12 серия
16:30 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 11 серия
17:30 Телехикая
18:30 Бәрі біледі
19:00 Akimat live с акимом города 

Алматы (прямой эфир)
19:45 Қорытынды жаңалықтар
20:15 Итоговые новости
20:40 Телесериал
21:55 Телехикая. Әр жерде сен 

13 серия
23:00 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 12 серия
0:00 Цикл документальных 

фильмов «Алматы: 
Тәуелсіздік белестері»

0:30 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости (повтор)

1:30 Алматинские каникулы
1:45 Сәуле-ғұмыр
2:30 Дала сазы
3:30 Әсем әуен
4:40 Алматы кеші
5:55 Гимн

6:00  Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». 

Деректі фильм. («Qaza-
qstan» Ұлттық телеарнасы, 
2019 ж.)                                                                                        

6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир                                                                                   

10:00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая.  (Түркия, 

 2016-2017 ж.ж.) 
12:00 «Самалмен сырласу». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
13:00 AQPARAT
13:10 «Qyzyq eken...». 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир 
15:00 «ТӘУЕЛСІЗДІК 

ТАРЛАНДАРЫ»
15:35 «Бір пьесаның ізімен». 

Деректі фильм. 
 («Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2020 ж.)
16:00 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
17:00 AQPARAT
17:15 «QYZYQ EKEN...».
18:00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая. (Түркия, 
 2016-2017 ж.ж.) 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир. 

21:30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ». 
Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
22:30 «ЖАТ МЕКЕН». Телехикая. 

(Түркия, 2020 ж.) 
 (с субтитрами) 
23:30 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая.  («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
0:20 «Көңіл толқыны»
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА 

ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫ. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»  
(Англия) – «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(Испания). Тікелей эфир

2:55 AQPARAT
3:30 «Тәуелсіздік тарландары»
4:00  Әнұран

6:00 ҚР Әнұраны
6:00 Хабарлайын
7:00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 Документальный 

фильм «Миссия - 
интеллектуальная нация»

10:45 Әсем әуен

СӘРСЕНБІ
29 ҚЫРКҮЙЕК

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV

TAN



№115 (6091) 23 қыркүйек, 2021 жыл almaty-akshamу.kz

17ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА almaty-aksham@mail.ru

БЕЙСЕНБІ
30 ҚЫРКҮЙЕК

«Рауза: Сакураның 
гүлдеуі» 

13:00 Телехикая. «Сырлы қала» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Российский сериал. 
18:00 Мегахит.
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Народный контроль»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның 
гүлдеуі» 

23:15 Российский сериал. 
1:15 «Discovery: Как устроена 

Вселенная»
2:00 ҚР Әнұраны

05:58   ҚР ӘНҰРАНЫ
06:00  Әзіл студио (қазақша) 
07:10  Информбюро (қайталау)
08:20  Тұсаукесер! «Суд идет»  

(қайталау)
09:20  «Иффет» түрік 

телехикаясы. Соңғы бөлім. 
(қазақша) 

10:40  «Жанкешті  ханымдар» 
телехикаясы (қазақша) 

13:00  «Құзғын» түрік 
телехикаясы (қайталау)
(қазақша)

14:00  What’s up?  (қазақша)
14:40   «Пенсильвания» 

детективті телехикаясы
17:00   Тұсаукесер! «Суд идет»
18:00  КИНО. Хит Леджер 

«10 причин моей 
ненависти» комедиялық 
мелодрамасында 
(қайталау) 

20:00  Информбюро (қазақша/
орысша)

21:00  «Ворон» түрік телехикаясы
21:50  КИНО. Стив Мартин, Куин 

Латифа «Дом вверх дном» 
комедиясында

00.10  «В мире чудес» деректі 
циклы

01:10  Кел, татуласайық! 
(қазақша) 

03:10 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша)

05:00  Ризамын (қазақша)

6:00  «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

7:00  «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 

9:00  «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!» 

11:00  Премьера. «РУССКИЕ 
ГОРКИ». Семейная сага

12:00  «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15  «112». Тікелей эфир  
14:30  «QOSLIKE» бағдарламасы. 

Тікелей эфир 
18:30  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері   

20:00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:40  Александр Устюгов, 

Екатерина Волкова, 
Сергей Шнырёв в 
многосерийном фильме 
«РИКОШЕТ» 

1:10  Ночной кинотеатр. 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

2:15  «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 
Многосерийный фильм

3:25  «112» бағдарламасы  
3:40  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
4:05  «ТОЙ ЗАКАЗ» 

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 «Три в одном»  
11.10  Х/с «Скорая помощь»
13.45  Скетчком «Q-елі»
14.00  Т/х «Гудия»
15.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00  Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой»  
17.10  Х/с «Родком»
17.50  Т/с «Три в одном» 
19.00  Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30  Х/с «Скорая помощь»
21.40  Премьера! Т/х 

«Ағайындылар»
23.40  Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.40  Фестиваль 

«Маусымашар-2021». 
Отборочные игры

02.00  Т/с «Анна-детектив»
03.10  Т/х «Ағайындылар»
05.10  Т/п «Қуырдақ»

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. С 
субтитрами на русском

08.20 «ЖУРНАЛИСТ», 
өзбек телехикаясы. С 
субтитрами на русском

09.20 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуска)

10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик 
(повтор)

13.20 «ДРУГИЕ», мелодрама 
(повтор)

15.40 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 
криминальная мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ». 
Өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер! 

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама. 

В ролях: Елена 
Подкаминская, Кирилл 
Сафонов. Премьера!

00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик. В 
ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин. 
Премьера!

01.50 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный детектив 
(повтор)

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

03.20  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

04.00-
04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау) 

7:00 Әнұран
7:05 ТЕННИС. ДНЕВНИК 

ТУРНИРА. 12-выпуск
7:20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург 

Магнитогорск» ( 
Магнитогорск) -  «Барыс» 
(Нұр-Сұлтан)

10:00 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 
12-шығарылым

10:15 «PRO FOOTBALL». Лига 
Европы УЕФА. Превью 
матчей

10:50 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ». 
(Гольф)

11:05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12:00 ТЕННИС. WTA-250. 
 «ASTANA OPEN» 
 Прямой эфир
14:00 ТЕННИС. WTA-250. 
 «ASTANA OPEN» Прямой 

эфир
16:00 ТЕННИС. WTA-250. 
 «ASTANA OPEN» Прямой 

эфир
18:00 ТЕННИС. WTA-250. 
 «ASTANA OPEN» Прямой 

эфир
20:00 ТЕННИС. ДНЕВНИК 

ТУРНИРА. 12-выпуск
20:15 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Вильярреал» 
(Испания)

22:15 Pro football. УЕФА 
Еуропа Лигасы. Матчтар 
қарсаңында

22:50 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/2 финал. 
Тікелей эфир

0:35 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 
12-шығарылым

0:50 УЕФА Еуропа Лигасы. 
«Лацио» (Италия) –  
«Локомотив» (Россия) 
Тікелей эфир 

2:55  Арнайы репортаж
3:05 Әнұран 

7:00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7:05 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

7:15 Анимация: отандық / 
«Әсем әуен»

7:25 «Супер Зак» Мультхикая. 
7:40 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
7:50 Анимация: отандық / 

«Ойыншықтар» 
8:00 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8:25 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

8:50 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

9:00 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

9:10 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

9:20 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

9:30 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

9:45 Анимация: отандық / 
«Бұзығым» 

10:00 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Күй қанатында» 

10:10 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

10:20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

10:30 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

10:50 «Құпия кітап» ситкомы 
11:15 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
11:25 «Достық - жеңілмейтін 

күш» Мультхикая. 
11:50 Анимация: отандық / 

«Қызықты энциклопедия» 
12:05 «Еге мен Гага» 

Мультхикая.
12:30 Тұсаукесер! «Үздік 

қойылым» телехикаясы.
13:05  Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Әсем әуен» 
13:15 Анимация: отандық / 

«Еркелер» 
13:25 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
13:35 «Хайди» Мультхикая. 
14:00 «Супер Зак» Мультхикая. 
14:15 Анимация: отандық / 

«Сәби» 
14:40 Анимация: отандық / 

«Бұзығым» 
14:55 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы.
15:05 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

15:30 Анимация: отандық / 
«Менің елім»

15:40 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар» 

15:50 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

16:00 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

16:30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

16:40 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

16:55 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

17:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

17:20 «Құпия кітап» ситкомы 
17:40 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
18:05 Анимация: отандық / 

«Қалалар мен балалар» 
18:10 Тұсаукесер! «Үздік 

қойылым» телехикаясы.
18:45 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
19:00 Анимация: отандық / 

«Еркелер» 
19:10 Анимация: отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
19:15 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Сақалар» 
19:25 «Күн сәулелі көжектер» 

Мультхикая. 
19:40 «Элвин мен 

алақоржындар» 
Мультхикая. 

20:10 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

20:20 Анимация: отандық / 
«Бұзығым» 

20:30 Анимация: отандық / 
«Сәби» 

20:50 «Хайди» Мультхикая. 
21:15  Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Трансформер 
Тұлпар» 

21:25 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

21:35 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

21:45 «Еге мен Гага» Мультхикая.
22:10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі. 
22:25 Анимация: отандық / 

«Менің елім»
22:35 Анимация: отандық / 

«Ойыншықтар» 
22:45 DISNEY ұсынады: «Шебер 

Мэнни» Мультхикая. 
23:05 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
23:15 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

23:30 Анимация: отандық / 
«Қызықты энциклопедия» 

23:45 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

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 Қазақы әңгіме
09:40 Әжемнің әңгімесі
10:10 Repost times
10:30 Қазақ білсін
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 «Жолсерік» – 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 
19:50 Ұлт саулығы
20:00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21:00 «Жолсерік» – телехикая
22:00 Руханият
22:30 Арнайы хабар  
23:00 Абайдың жолы
23:30 «Саморазвитие» – Маржан 

коуч

6:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

7:00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

7:20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

7:45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

8:10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
8:30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
9:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
9:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10:00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10:30 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11:00 «ON STAR» бағдарламасы
12:00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13:00 «НЕ ФАКТ» программа
13:30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16:00 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16:30 «ON STAR» бағдарламасы
17:30 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
18:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19:20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21:00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22:00 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23:40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

программа   
0:30 «НЕ ФАКТ» программа
1:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
2:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
3:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
4:00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
5:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

6:00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7:00 Телесериал. Женский 
доктор

8:00 Таңғы студио 
10:00 Мультфильм
12:00 Телесериал
14:00 Телесериал. Первая 

половина моей жизни 34 
серия

15:00 Күндізгі жаңалықтар
15:15 Дневные новости
15:30 Телехикая
16:30 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 12 серия
17:30 Телехикая
18:30 Ваше право
18:45 Crime time
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Итоговые новости
20:00 На особом контроле 

(прямой эфир)
20:40 Телесериал
21:55 Телехикая. Әр жерде сен 

14 серия
23:00 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 13 серия
0:00 Әсем әуен
0:50 Crime time
1:00 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

2:00 На особом контроле 
(повтор)

2:30 Ваше право
2:45 Сәуле-ғұмыр
3:35 Бәрі біледі
4:05 Әсем әуен
4:40 Алматы кеші
5:55 Гимн

6:00  Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». 

Деректі фильм. 
 «Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2019 ж.)                                                                                  
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир                                                                                    

10:00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая. 

 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
12:00 «Самалмен сырласу». 

Телехикая.  («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
13:00 AQPARAT
13:10 «Qyzyq eken...». 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15:00 «Атамекен»
15:25 «Тәуелсіздік тәуекелдері».
16:00 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
17:00 AQPARAT
17:15 «QYZYQ EKEN...». 
18:00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая. (Түркия, 2016-
2017 ж.ж.) 

20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир.

21:30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ». 
Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
22:30 «ЖАТ МЕКЕН». Телехикая.  

(Түркия, 2020 ж.) 
 (с субтитрами) 
23:30 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
0:20 «PARASAT MAIDANY»
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА 

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР 
ЛИГАСЫ. «БАЗЕЛЬ» 
(Швейцария) – «ҚАЙРАТ» 
(Қазақстан) Тікелей эфир

2:55 AQPARAT 
3:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері».
4:00  Әнұран

6:00 ҚР Әнұраны
6:00 Хабарлайын
7:00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 Документальный 

фильм «Миссия - 
интеллектуальная нация»

10:45 Әсем әуен
11:15 Тұсаукесер! Телехикая. 

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV

TAN
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интеллектуальная нация»
10:45 Әсем әуен
11:15 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның 
гүлдеуі» 

13:00 Телехикая. «Сырлы қала» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Российский сериал. 
18:00 Мегахит.
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 Премьера! «Үкімет»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның 
гүлдеуі» 

23:15 Российский сериал. 
1:15 «Discovery: Как устроена 

Вселенная»
2:00 ҚР Әнұраны
  

05:58   ҚР ӘНҰРАНЫ
06:00  Әзіл студио (қазақша)
07:00  Информбюро (қайталау)
08:10  Тұсаукесер! «Суд идет» 

(қайталау)
09:10  «Жазықсыз» кәріс 

телехикаясы (қазақша) 
10:40  «Жанкешті ханымдар» 

телехикаясы (қазақша) 
13:00  «Құзғын» түрік 

телехикаясы (қайталау)
(қазақша)

14:00   What’s up? (қазақша)
14:40   «Пенсильвания» 

детективті телехикаясы
17:00   Тұсаукесер! «Суд идет»
18:00  КИНО. Стив Мартин, Куин 

Латифа «Дом вверх дном» 
комедиясында (қайталау) 

20:00  Информбюро (қазақша/
орысша)

21:00  «Ворон» түрік 
телехикаясы

21:50  КИНО. «Команда мечты» 
спорттық комедиясы

23:30  Astana open WTA 250 
теннистен халықаралық 
турнир (жартылай финал) 

04:00  Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша)

05:00  Ризамын (қазақша)

6:00  «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

7:00  «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 

9:00  «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!» 

11:00  «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00  «ЖДИ МЕНЯ». 

КАЗАХСТАН»  
13:00  «112». Прямой эфир  
13:15  «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 

бағдарламасы  
14:15  «112». Тікелей эфир  
14:30  «QOSLIKE» бағдарламасы. 

Тікелей эфир  
18:30  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері   

20:00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:40  «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
22:00  Премьера. 

Станислав Ткаченко, 
Гавриил Федотов в 
многосерийном фильме 
«НАПАРНИКИ» 

2:10  «112». Криминальные 
новости  

2:30  «ДВЕ СУДЬБЫ-2». 
Многосерийный фильм

3:35  «112» бағдарламасы  
3:50  «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
До 04:40

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

бағдарламасы
09.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00  Т/с «Три в одном»  
11.10  Х/с «Скорая помощь»
13.45  Скетчком «Q-елі»
14.00  Т/х «Гудия»
15.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00  Т/п «Орёл и решка» 
17.00  Х/ф «Широко шагая»
19.00  Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30  Шоу «Музыкальная 

интуиция» 
21.40  Т/х «Ағайындылар»

23.40  Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат»

00.40  Шоу «Маска»
03.10  Т/х «Ағайындылар»
05.10  Т/п «Қуырдақ»

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. С 
субтитрами на русском

08.20 «ЖУРНАЛИСТ», 
өзбек телехикаясы. С 
субтитрами на русском

09.20 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуска)

10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик 
(повтор)

13.20 «ДРУГИЕ», мелодрама 
(повтор)

15.40 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 
криминальная мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ». 
Өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер! С субтитрами 
на русском

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ». Жаңа 

маусым!
20.35 «KTKweb». Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ-2», мелодрама 
(1-4 серия). В ролях: 
Ольга Арнтгольц, Сергей 
Фролов. Премьера!

01.40 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный детектив 
(повтор)

02.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ» 
(қайталау)  

02.50  «KTKweb» (қайталау)  
03.10  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.50-
04.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7:00 Әнұран
7:05 ТЕННИС. ТУРНИР 

КҮНДЕЛІГІ. 
13-шығарылым

7:15 ФУТБОЛ. OLIMPBET- 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Атырау» - «Тобыл»

9:20 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА. 13-выпуск

9:30 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасы. «Лацио» (Италия) 
– «Локомотив» (Россия)  

11:30 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

13:30 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

15:30 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

17:30 ТЕННИС. WTA-250. «AS-
TANA OPEN» Прямой эфир

19:30 ФУТБОЛ. УЕФА 
Конференция және 
Еуропа Лигасының шолуы

20:20 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА. 13-выпуск

20:30 ФУТБОЛ. УЕФА 
Конференциялар Лигасы. 
«Базель» (Швейцария) – 
«Қайрат» (Қазақстан)

22:20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо 
Москва» (Москва) -  
«Барыс» (Нұр-Сұлтан). 
Тікелей эфир 

1:00 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 
13-шығарылым

1:15 Әнұран

7:00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7:05 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

7:15  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Трансформер 
Тұлпар» 

7:25 «Супер Зак» Мультхикая. 
7:40 Анимация: отандық / 

«Ойыншықтар» 
7:50 Анимация: отандық / 

«Көжектер» 
8:00 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8:25 Анимация: отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

8:50 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

9:00 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

9:10 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

9:20 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

9:30 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

9:45 Анимация: отандық / 
«Бұзығым» 

10:00 Анимация: отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

10:10 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

10:20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

10:30 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

10:50 «Құпия кітап» ситкомы 
11:10 Анимация: отандық / 

«Бабалар ізі» 
11:20 Анимация: отандық / 

«Қызықты энциклопедия» 
11:30  Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Трансформер 
Тұлпар» 

11:40  Тұсаукесер! «Кітап қана» 
бағдарламасы

11:50 Анимация: отандық / 
«Көжектер» 

12:05 «Еге мен Гага» 
Мультхикая.

12:30 Тұсаукесер! «Үздік 
қойылым» телехикаясы

13:05 Анимация: отандық / 
«Ойыншықтар» 

13:15 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

13:25 Анимация: отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

13:35 «Хайди» Мультхикая. 
14:00 «Супер Зак» Мультхикая. 
14:15 Анимация: отандық / 

«Сәби» 
14:40 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық»
14:50 «Қайталайық» 

бағдарламасы
15:00 «Табиғат 

таңғажайыптары» 
танымдық бағдарламасы

15:10 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

15:30 Анимация: отандық / 
«Айдар» 

15:40 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

15:50 Анимация: отандық / 
«Глобус» 

16:00 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

16:30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы. 

16:40 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

16:55 Анимация: отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

17:10 Анимация: отандық / 
«Бабалар ізі» 

17:20 «Құпия кітап» ситкомы 
17:40 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
18:05 Анимация: отандық / 

«Қалалар мен балалар» 
18:10 Тұсаукесер! «Үздік 

қойылым» телехикаясы.
18:45 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 
19:00 Анимация: отандық / 

«Ойыншықтар» 
19:10 Анимация: отандық / 

«Көжектер» 
19:25 «Күн сәулелі көжектер» 

Мультхикая. 
19:40 «Элвин мен 

алақоржындар» 
Мультхикая. 

20:10 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

20:20 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

20:30  Тұсаукесер! «Кітап қана» 
бағдарламасы

20:40 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

20:50 «Хайди» Мультхикая. 
21:15 Анимация: отандық / 

«Сәби» 
21:45 «Еге мен Гага» 

Мультхикая.
22:10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі. 
22:25 Анимация: отандық / 

«Менің елім»
22:35 Анимация: отандық / 

«Бұзығым» 
22:45 DISNEY ұсынады: «Шебер 

Мэнни» Мультхикая. 
23:05 Анимация: отандық / 

«Балақайлар» 

23:20 Анимация: отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

23:30 Анимация: отандық / 
«Қызықты энциклопедия»

23:40 Анимация: отандық / 
«Еркелер» 

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 Repostime
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 «Жолсерік» – телехикая
17:00 Ем болсын
17:10 Руханият
17:30 Ем болсын
17:50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18:00  Кешкі әңгіме 
19:10 Емен жарқын
19:50 Ұлт саулығы
20:00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21:00 «Жолсерік» – телехикая
22:00 Дара тіл
22:30 Orken style
23:00 Балалық шаққа саяхат
23:30 Айтыс – Fights

6:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

7:00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

7:20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

7:45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

8:10 «КҮЛЕГЕШ» 
бағдарламасы

8:30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

9:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

9:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10:00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10:30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11:00 «ON STAR» бағдарламасы
12:00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13:00 «НЕ ФАКТ» программа
13:30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16:00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16:30 «ON STAR» бағдарламасы
17:30 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
18:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19:20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20:30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21:00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22:00 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23:40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

программа   
0:30 «НЕ ФАКТ» программа
1:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
2:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
3:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
4:00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
5:00 «СҰХБАТ» 
 бағдарламасы

6:00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7:00 Crime time
7:10 Телесериал. Женский 

доктор
8:00 Таңғы студио 
10:00 Sau bolashaq
10:15 Мультфильм
12:00 Телесериал
14:00 Телесериал. Первая 

половина моей жизни 35 
серия

15:00 Күндізгі жаңалықтар
15:15 Дневные новости
15:30 Телехикая
16:30 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 13 серия
17:30 Телехикая
18:30 Әсем әуен
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Итоговые новости
20:00 Шешімі бар: Вакцинация!
20:40 Алматы - тұнған тарих
21:05 Әсем әуен
21:55 Телехикая. Әр жерде сен 

14 серия
23:00 ТҰСАУКЕСЕР! Телехикая. 

Мұрагерлер 14 серия
0:00 Әсем әуен
1:00 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

2:00 Шешімі бар: Вакцинация!
2:40 Бақытты отбасы
3:05 Сәуле-ғұмыр
3:50 Әсем әуен
4:40 Алматы кеші
5:55 Гимн

6:00  Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». 

Деректі фильм. «Qa-
zaqstan» Ұлттық 
телеарнасы, 2019 ж.)                                                                                         

6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир                                                                                      

10:00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая. 

 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
12:00 «Самалмен сырласу». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
13:00 AQPARAT
13:10 «Qyzyq eken...». 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15:00 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман 

Омаровамен.
15:30 «Тұлға»
16:00 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2020 ж.) 
17:00 AQPARAT
17:15 «Киелі Qazaqstan». 

Деректі фильм. («Qa-
zaqstan» Ұлттық 
телеарнасы, 2021 жыл)

17:30 «ҚАЗАҚ РАДИОСЫНА 
 100 ЖЫЛ». Арнайы жоба
18:00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая.  
 (Түркия, 2016-2017 ж.ж.) 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир. 

21:30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ». 
Телехикая. («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы, 

 2021 ж.) 
22:30 «ЖАТ МЕКЕН». Телехикая. 

(Түркия, 2020 ж.) 
 (с субтитрами) 
23:30 «Қанатсыз құстар-2». 

Телехикая.  («Qazaqstan» 
Ұлттық телеарнасы,

 2020 ж.) 
0:20 «Qazaqstan дауысы»
2:05 AQPARAT 
2:40 «Ashyq alań». Қоғамдық-

саяси ток-шоу. 
3:25 «Заң және біз» Айман 

Омаровамен
3:50  Әнұран

6:00 ҚР Әнұраны
6:00 Хабарлайын
7:00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 Документальный 

фильм «Миссия - 

ЖҰМА
1 ҚАЗАН

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV

TAN



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 Біздің жанұя 
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   «Жамбы ату» – Ұлттық 

спорт
14:00 Ем болсын
14:10 Емен жарқын 
14:50 Ем болсын
15:00 «Сырласайық» (Архив) – 

Қайталау
16:00 «Барыңды бағала» – 

Талас фильм
16:30 Проза параграфы
17:00 Ем болсын
17:10 Тамашаlike
17:30 Ем болсын
17:50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18:00 «Заблудившийся» – 

Художественный фильм
19:50 Ұлт саулығы
20:00 Қазақы әңгіме
21:00 25 сағат
22:00 Talim Speakers
23:00 «Summary 100 кітап»
23:30 Жақсы кино

6:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

7:00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

7:20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

7:45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

8:10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

8:40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы.

9:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

9:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10:00 «НӘЗІГІМ» 
бағдарламасы

10:30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

11:30 «ON STAR» 
бағдарламасы

12:30 «КЕЛ, КҮЛЕЙІК» 
бағдарламасы

13:00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы.

14:00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

14:30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

15:00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
программа

16:00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

17:00 «ON STAR» 
бағдарламасы

17:50 «БОЛАШАҚ» 
телехикаясы

19:50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ « 
бағдарламасы

20:20 «КЕҢЕС 
ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АҢЫЗДАРЫ»  
бағдарламасы

21:10 «МАРКЕТ» программа
21:25 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
программа

22:15 Тильда Суильтон, 
Маттиас Шонартс в 
фильме  «БОЛЬШОЙ 
ВСПЛЕСК»

0:15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
программа   

1:00 «СҰХБАТ» 
 бағдарламасы
2:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
3:20 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
4:00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
5:00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
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СЕНБІ
2 ҚАЗАН

05:58  ҚР ӘНҰРАНЫ
06:00  Әзіл студио (қазақша)
06:30  Әзілдер күнделігі 

(қазақша)
07.40  Тамаша live (қазақша)
08:10  Информбюро (қайталау)
09:15  Tennis show (қайталау)
09:30  Готовим с Адель 

(қайталау) 
10:00  Тәтті шоу (қазақша) 
11:10  «Аладдин» мультхикаясы
12:30  «Лило и Стич» 

мультхикаясы
13:30  Тұсаукесер! «Академия 

монстров» анимациялық 
фильмі

15:30  КИНО. «Легенда о 
Коловрате» тарихи 
боевигі

18:10  КИНО. Келлан Латс 
«Геракл. Начало 
легенды» шытырман 
оқиғалы боевигінде

20:00  КИНО. Кит Харингтон, 
Эмили Браун «Помпеи» 
тарихи драмасында

22:00  Неге? (қазақша)
23:30  Astana open WTA 250 

теннистен халықаралық 
турнир (финал) 

04:00  Тамаша live (қазақша) 
(қайталау)

04:30  Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша) 

05:00  Ризамын (қазақша)

6:00  «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6:50  «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

7:50  «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» 
телехикаясы  

9:00  «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
МҰРАСЫ» бағдарламасы

9:15  «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
10:45  «ФАБРИКА ГРЕЗ» с 

Ольгой Артамоновой  
11:10  «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН – 

2021». Часть 1
13:15  «ВАУ, КАЗАХСТАН!». 

Тревел шоу
13:45  Юлия Мельникова, 

Дмитрий Ратомский, 
Сергей Громов, 
Владимир Юматов, 
Борис Щербаков в 
многосерийном фильме 
«КАТЯ И БЛЭК» 

18:30  «МАМА, МАҒАН ДАУЫС 
БЕР!» бағдарламасы  

20:00  «АЙНА» бағдарламасы 
.Тікелей эфир  

21:00  Премьера. Екатерина 
Молоховская, 
Вячеслав Довженко в 
многосерийном фильме 
«ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

1:20  «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» c 
Дмитрием Дибровым 

3:05 «П@УТINA» 
бағдарламасы  

3:50  «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы  

До 4:30

06.00  Т/п «Гу-гулет»
07.00  Т/п «Айна-online»
08.00  Т/п «Япырай»
09.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00  Т/п «Жұлдыздың  жары»
10.30  Т/п «Регина+1»
11.40  Т/п «Орёл и решка»
12.45  Х/с «Родком»
15.00  Т/х «Мезгілсіз сезім» 
16.00  Т/х «Барлау»
18.00  Т/х «Тек қана қыздар»
20.00  Шоу «Маска» 2 сезон
23.00  Премьера! Шоу «Jaidar-

man Cup»
00.20  Х/ф «Двойник дьявола»
03.10  Т/х «Тек қана қыздар»
05.00  Т/п «Қуырдақ»

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ

07.05 «ҚҰДАЛАР», телехикая 
08.00 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.20 «ЮМОРИНА»
11.00 «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ-2», мелодрама 
(повтор)

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

17.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ», мелодрама

21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ». 
Новый сезон! 

22.00 «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ-2», мелодрама 
(5-8 серия). В ролях: 
Ольга Арнтгольц, Сергей 
Фролов. Премьера!

01.40 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный 
детектив (повтор)

02.20  «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы (қайталау)

03.00-
04.10 «КТК-да ҚАБАТОВ»  

(қайталау)

7:00 Әнұран
7:05 ТЕННИС. ДНЕВНИК 

ТУРНИРА. 14-выпуск
7:20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо 

Москва» (Москва) -  
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)

9:55 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 
14-шығарылым

10:10 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

11:05 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ». 
(Скейтборд)

11:20 ФУТБОЛ. «Доп дода». 
Тікелей эфир

12:00 ТЕННИС. WTA-250. 
«ASTANA OPEN» Прямой 
эфир

14:00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

14:30 ТЕННИС. WTA-250. 
«ASTANA OPEN» Прямой 
эфир

16:30  Арнайы репортаж
16:55 ФУТБОЛ. OLIMPBET- 

Қазақстан Чемпионаты. 
«Тобыл» – «Ордабасы». 
Тікелей эфир

18:55 ФУТБОЛ. OLIMPBET- 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Тұран» – «Шахтер». 
Тікелей эфир

20:55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

21:25 ДЗЮДО. Гран-при. 
Загреб

23:25 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА. 14-выпуск

23:40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Конференция және 
Еуропа Лигасының 
шолуы

0:30 ТЕННИС. ТУРНИР 
КҮНДЕЛІГІ. 
14-шығарылым

0:45 Әнұран

7:00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7:05 Анимация: отандық / 
«Қолғанат» 

7:15 «Білгіштер» Мультхикая. 
7:45 Анимация: отандық / 

«Суперкөлік Самұрық» 
8:00 Анимация: отандық / 

«Көңілді көліктер»
8:10 «Супер әке» Мультхикая. 
8:20 «Үйшіктер» Мультхикая. 
8:45 Анимация: отандық / «Су 

астындағы оқиға» 
8:55 Анимация: отандық / 

«Еркетай» 
9:10 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Әсем әуен» 
9:20 Анимация: отандық / 

«Кемпірқосақ» 
9:30 «Смайтиктер» 

Мультхикая. 
9:50 «Сиқырлы ас үй» 

Мультхикая. 
10:00 Тұсаукесер! «Толағай» 

отбасылық сайысы. 
10:30 Тұсаукесер! «Кунг-фу 

панда» мультфильмі. 

11:50 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

12:00 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

12:10 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

12:35 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сарбаздар» 

12:45 Тұсаукесер! «Үздік 
қойылым» телехикаясы

13:10 Тұсаукесер! «Горм 
сақшылары» Мультхикая.

13:30 Анимация: отандық / 
«Қобыланды батыр» 

13:40 «Қазына іздеушілер» 
Мультхикая. 

14:10 «Ақ құс» телехикаясы. 
14:50 «Мисс Кәусар» 

танымдық 
бағдарламасы.

15:00 DISNEY ұсынады: 
«Шебер Мэнни» 
Мультхикая. 

15:20 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / 

 «Трансформер Тұлпар» 
15:35  Тұсаукесер! «Кітап қана» 

бағдарламасы
15:45 «Қайталайық» 

бағдарламасы
15:55 Анимация: отандық / 

«Қалалар мен балалар» 
16:00 Тұсаукесер! «Көңілді 

жексенбі» отбасылық 
сайысы. 

16:30 «Мумилер өлкесі» 
Мультхикая.

16:55 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Әсем әуен» 

17:05 Анимация: отандық / 
«Суперкөлік Самұрық» 

17:10 Анимация: отандық / 
 «Су астындағы оқиға» 
17:20 «Айгөлек» музыкалық 

бағдарламасы. 
17:30 «Смайтиктер» 

Мультхикая. 
17:50 «Сынық сынып» ситкомы
18:15 Анимация: отандық / 

«Шахмат патшалығы» 
18:25 Анимация: отандық / 

«Сиқырлы тас» 
18:40 Анимация: отандық / 

«Әл-Фараби» 
18:50 Анимация: отандық / 

«Қызғалдақтар мекені» 
19:00 «Табиғат мектебі» 

танымдық 
 бағдарламасы
19:20 Анимация: отандық / 

«Қобыланды батыр» 
19:30 Анимация: отандық / 

«Еркетай» 
19:40 Анимация: отандық / 

«Алпамыс» 
19:50 Анимация: отандық / 

«Дала ойындары»
20:00 Тұсаукесер! «Горм 

сақшылары» Мультхикая.
20:20 «Қайталайық» 

бағдарламасы
20:30 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Сарбаздар» 
20:40 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Көңілді 
көкөністер» 

20:50 Анимация: отандық / 
«Әли мен Айя» 

21:00 «Мумилер өлкесі» 
Мультхикая.

21:20 Анимация: отандық / 
«Ғажайып әлем» 

21:25 Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Сақалар» 

21:40 Анимация: отандық / «Су 
астындағы оқиға» 

21:50 Анимация: отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

22:00 Анимация: отандық / 
«Шахмат патшалығы» 

22:10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22:20 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

22:30  Тұсаукесер! Анимация: 
отандық / «Трансформер 
Тұлпар» 

22:40 «Білгіштер» Мультхикая. 
23:10 Анимация: отандық / 

«Еркетай» 
23:25 Анимация: отандық / 

«Алпамыс» 
23:35 Тұсаукесер! Анимация: 

отандық / «Әсем әуен» 
23:45 Анимация: отандық / 

«Кемпірқосақ» 
23:55 «Бесік жыры» 
 Әнұран
0:00 Эфирдің жабылуы

6:00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7:00 Мультфильм! Тобот, 
Джеки Чан, Аспаз бен 
қой, Татонка

8:00 Мультфильм! Маша и 
медведь

8:30 Детский киноклуб
10:00 Любимое кино
12:00 Обо всем без купюр
12:35 Әсем әуен
13:00 Алматы кеші
14:00 IQ Almaty
15:00 Цикл документальных 

фильмов «Алматы: Эра 
Независимости”

15:30 Женский киноклуб
17:30 Женский киноклуб
19:00 Национальная премия 

«Учитель Казахстана 
2021»

21:00 Сәуле-ғұмыр
22:00 Мужской киноклуб
0:00 Үздік әзілдер
1:00 Сәуле-ғұмыр
1:35 Шешімі бар
2:20 Өмір иірімі
3:40 Әсем әуен
4:40 Алматы кеші
5:55 Гимн

6:00 Әнұран
6:05 «Қазыналы Қазақстан». 

Деректі фильм. 
 («Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2019 ж.)                                                                                                
6:30 «Ғасырлар үні» 
 («Qazaqstan» Ұлттық 

телеарнасы, 2013 ж.)
7:15 AQPARAT
7:50 «Сырлы сахна»                                                                                                   
8:15 «Көңіл толқыны»
9:15 «Оқсыз оқиғасы», 

«Қажымұқан». 
Мультфильм (Қазақстан)

10:00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая. (Түркия, 
2016-2017 ж.ж.) 

12:00 «Әзіл әлемі»
13:30 «Менің атым Қожа». 

Көркем фильм 
(«Қазақфильм», 1963 ж. 

15:20 Қуандық Рахымның 
концерті 

17:15 «ТӘУЕЛСІЗДІК 
ТӘУЕКЕЛДЕРІ».

18:00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 
Телехикая.  (Түркия, 
2016-2017 ж.ж.) 

20:00 «MÁSELE». Әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

20:40 «QAZAQSTAN ДАУЫСЫ». 
22:30 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая. (Түркия, 
 2020 ж.) (с субтитрами) 
23:30 «ДОН И». Телехикая. 

(Оңтүстік Корея, 2010 ж.) 
1:40 «Másele». Әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама. 

2:20 «Parasat maıdany» 
2:50 «Сырлы сахна»                                                                                    
3:15  Әнұран

6:00 ҚР Әнұраны
6:00 «Әзіл кеші»
7:00 «Өзін-өзі тану»
7:15 Телесериал. «Красный 

уровень» 
9:00 «Tangy fresh»
10:00 Тұсаукесер! ХХI ғасыр 

көшбасшысы
11:00 Тұсаукесер! «Әке 

бақыты» бағдарламасы
12:00 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Рауза: Сакураның 
гүлдеуі» 

14:00 Кино. «Любовь и голуби»
16:00 Российский сериал. 
18:00 Мегахит. 
20:00 «Хит жазамыз»  
21:00 Ақпарат арнасы 
 «7 күн» сараптамалық 

бағдарламасы
22:00 Ток-шоу «Хабарлас»
23:15 Российский сериал. 
1:15 «Discovery: Как устроена 

Вселенная»
2:00 ҚР Әнұраны

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

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+)
12.00  Новости (с субтитрами)
12.30  «Давай, поженимся!» (16+)
13.15  «Мужское / Женское» (16+)
14.05  «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  Премьера. Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова, Иван 
Колесников, Сергей 
Пускепалис в многосерийном 
фильме «Русские горки» (16+)

20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди нас» 
(16+)

21.45  «Время покажет» (16+)
0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
1.00  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». «Прощай, Вася!», 
«Выпьем, девочки» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Выпьем, девочки» 
(продолжение), «Пределы 
контроля», «Ответный ход».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Шантаж». 1-я часть 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Шантаж» 
(продолжение).

21.40  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Ввод в разработку», «Очная 
ставка».

23.45  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 1-я серия.

0.35  «Сегодня».
0.50  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
«Одиночество», «Питерский 
развод».

2.45  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Однополчане», «Подкидыш».

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+)
14.05  «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  Премьера. «Русские горки». 

Многосерийный фильм (16+)
20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Непутевый ДК» (12+)
21.40  «Время покажет» (16+)

0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
0.55  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». «Система даёт сбой», 
«Остаться в живых» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Остаться в живых» 
(продолжение), «Двойное 
дно», «Бунт».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Верная жена» 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Верная жена» 
(продолжение).

21.35  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Квартирный вопрос», 
«Промежуточный итог».

23.40  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 2-я серия.

0.30  «Сегодня».
0.45  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
«Трудности карьерного роста», 
«План меняется».

2.35  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Приступ», «Незваный гость».

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+)
14.05  «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  Премьера. «Русские горки». 

Многосерийный фильм (16+)
20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  К 65-летию Юрия Мороза. 

«Мороз и солнце» (12+)
21.45  «Время покажет» (16+)
0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
1.00  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». «За спиной», 
«Источник проблем» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Источник проблем» 
(продолжение), «Перебои 
с доверием», «Больше, чем 
обида».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Лучшая подруга» 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Лучшая подруга» 
(продолжение).

21.40  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Интервью», «Полковник».

23.45  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 3-я серия.

0.35  «Сегодня».
0.55  «Поздняков».
1.15  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». «Чужие 
деньги», «Очень сложный 
день».

3.10  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Избранный».

4.55  «Прокурорская проверка».

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+)
14.05  «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  Премьера. «Русские горки». 

Многосерийный фильм (16+)
19.20  «Большая игра» (16+)
20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)
21.45  «Время покажет» (16+)
0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
1.00  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». «Мотылёк и свеча», 
«Тёзка» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». «Тёзка» 
(продолжение), «Кошмары», 
«Сделка с совестью».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Рукописи не горят» 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Рукописи не горят» 
(продолжение).

21.40  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Конфликт интересов», 
«Последняя капля».

23.45  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 4-я серия.

0.35  «Сегодня».
0.50  «ЧП. Расследование».
1.20  «Захар Прилепин. Уроки 

русского».
1.55  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». «Дурь», 
«Каждый остаётся при своих».

3.50  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Кровник» (заключительная 
серия).

5.25  «Александр Журбин. Мелодии 
на память».

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+)
14.05  «Время покажет» (16+)
15.00  Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
16.35  Новости (с субтитрами)
16.50  «Поле чудес» (16+)
18.00  «Время»
18.30  «Три аккорда» (16+)
20.00  «Вечерний Ургант» (16+)
20.35  К юбилею музыканта. «Стинг» 

(16+)
21.35  Дмитрий Нагиев, Ольга 

Серябкина, Инна Чурикова, 
Михаил Боярский в фильме 
«Самый лучший день» (16+)

23.25  Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало 
в фильме «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)

1.05  «Наедине со всеми» (16+)
1.50  «Модный приговор» (6+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, 

Сергей Гурьев, Антон 
Батырев, Георгий Тополага 
в детективном сериале 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 
«Мёртвые подождут», «Защита 
Зиминой» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Защита Зиминой» 
(окончание), «Над пропастью в 
крови», «Маньяк на пробежке».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  «ДНК».
17.40  «Жди меня».
18.35  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Алиби» (начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». «Алиби» 
(продолжение).

21.30  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Дело чести», «Вывод из 
разработки».

23.35  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.

1.35  «Мы и наука. Наука и мы».
2.35  Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав 
Аркунов, Иван Васильев 
в детективном сериале 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». «Поединок», 
«Лекарство», «Белые ночи», 
«Командировка».

3.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+)

6.05  «Умницы и умники» (12+)
6.45 «Слово пастыря» (6+)
7.00  Новости
7.15  Премьера. «МКС-селфи» (12+)
8.10  Премьера. «До небес и выше» 

(12+)
9.00  Новости
9.05  «Буран». Созвездие Волка» 

(12+)
10.00  «Спасение в космосе». Фильм 

1-й (12+)
10.50  Премьера. «Спасение в 

космосе». Фильм 2-й (12+)
11.45  Сергей Астахов, Наталья 

Фатеева, Виктория 
Толстоганова, Сергей Юрский 
в фильме «Королёв» (16+)

13.45  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

15.00  «Ледниковый период». Новый 
сезон (6+)

18.00  «Время»
18.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
20.20  «Вечерний Ургант» на 

Байконуре (16+)
21.05  Премьера. Мик Джаггер, 

Дональд Сазерленд в фильме 
«Искусство ограбления» (18+)

22.45  Юрий Цурило, Елена 
Дробышева, Чулпан Хаматова 
в фильме «Казус Кукоцкого» 
(16+)

1.40  «Наедине со всеми» (16+)

6.10  Владимир Фекленко, Светлана 
Брюханова, Алексей Моисеев, 
Александр Воеводин в 
детективном сериале «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». «Опоздавшая 
пицца», «Материнский 
инстинкт».

8.00  «Сегодня».
8.20  «Смотр».
8.55  «Поедем, поедим!»
9.35  «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.25  «Главная дорога».
11.00  «Кто в доме хозяин?»
12.15 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым».
13.10  «Квартирный вопрос».
14.15  «Своя игра».
16.00  «Сегодня».
16.25  «Следствие вели...»
18.00  «По следу монстра».
18.58  «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым.
20.25  Премьера. «Шоумаскгоон».
23.00  «Ты не поверишь!»
0.00  «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном.
0.45  «Квартирник НТВ у 

Маргулиса».
2.00  Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев в детективном 
сериале «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
«Пикник», «Мразь», «Судьба», 
«Ксива».

5.35  «Александр Журбин. Мелодии 
на память».

2.50  Любовь Толкалина, Александр 
Лазарев в многосерийном 
фильме «Поздний срок» (16+)

3.00  Новости
3.10  «Поздний срок» (16+)
4.45  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
5.20  «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+)
10.15  «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». Анимационный фильм 
(6+)

11.30  «Битва за космос» (12+)
15.05  «Три аккорда» (16+)
16.35  Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!». Новый сезон (6+)
18.00  «Время»
19.00  Премьера. «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)
19.55  Евгений Миронов, Константин 

Хабенский, Владимир Ильин в 
фильме «Время первых» (6+)

22.10  К юбилею Стинга. «Познер» 
(16+)

23.05  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)

23.55  «Наедине со всеми» (16+)
0.40  «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».
11.05  «Чудо техники».
12.00  «Дачный ответ».
13.05  «НашПотребНадзор».
14.05  «Однажды...»
15.00  «Кремлёвские похороны». 

«Сергей Киров».
16.00  «Сегодня».
16.25  «Следствие вели...»
18.00  «Новые русские сенсации».
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10  Премьера. «Ты супер».
23.00  «Секрет на миллион».
0.55  «Звёзды сошлись».
2.20  Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев в детективном 
сериале «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
«Жара», «Награда», «Огонь», 
«Игра».

5.45  «Спасатели».
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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+)
12.00  Новости (с субтитрами)
12.30  «Давай, поженимся!» (16+)
13.15  «Мужское / Женское» (16+)
14.05  «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  Премьера. Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова, Иван 
Колесников, Сергей 
Пускепалис в многосерийном 
фильме «Русские горки» (16+)

20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди нас» 
(16+)

21.45  «Время покажет» (16+)
0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
1.00  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». «Прощай, Вася!», 
«Выпьем, девочки» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Выпьем, девочки» 
(продолжение), «Пределы 
контроля», «Ответный ход».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Шантаж». 1-я часть 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Шантаж» 
(продолжение).

21.40  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Ввод в разработку», «Очная 
ставка».

23.45  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 1-я серия.

0.35  «Сегодня».
0.50  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
«Одиночество», «Питерский 
развод».

2.45  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Однополчане», «Подкидыш».

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+)
14.05  «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  Премьера. «Русские горки». 

Многосерийный фильм (16+)
20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Непутевый ДК» (12+)
21.40  «Время покажет» (16+)

0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
0.55  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». «Система даёт сбой», 
«Остаться в живых» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Остаться в живых» 
(продолжение), «Двойное 
дно», «Бунт».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Верная жена» 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Верная жена» 
(продолжение).

21.35  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Квартирный вопрос», 
«Промежуточный итог».

23.40  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 2-я серия.

0.30  «Сегодня».
0.45  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
«Трудности карьерного роста», 
«План меняется».

2.35  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Приступ», «Незваный гость».

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+)
14.05  «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  Премьера. «Русские горки». 

Многосерийный фильм (16+)
20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  К 65-летию Юрия Мороза. 

«Мороз и солнце» (12+)
21.45  «Время покажет» (16+)
0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
1.00  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». «За спиной», 
«Источник проблем» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Источник проблем» 
(продолжение), «Перебои 
с доверием», «Больше, чем 
обида».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Лучшая подруга» 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Лучшая подруга» 
(продолжение).

21.40  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Интервью», «Полковник».

23.45  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 3-я серия.

0.35  «Сегодня».
0.55  «Поздняков».
1.15  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». «Чужие 
деньги», «Очень сложный 
день».

3.10  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Избранный».

4.55  «Прокурорская проверка».

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+)
14.05  «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  Премьера. «Русские горки». 

Многосерийный фильм (16+)
19.20  «Большая игра» (16+)
20.15  «Вечерний Ургант» (16+)
20.50  «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)
21.45  «Время покажет» (16+)
0.00  Новости
0.05  «Время покажет» (16+)
1.00  «Мужское / Женское» (16+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев, Антон Батырев, Георгий 
Тополага в детективном 
сериале «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». «Мотылёк и свеча», 
«Тёзка» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». «Тёзка» 
(продолжение), «Кошмары», 
«Сделка с совестью».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  Премьера. «За гранью».
17.35  «ДНК».
18.40  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Рукописи не горят» 
(начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». «Рукописи не горят» 
(продолжение).

21.40  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Конфликт интересов», 
«Последняя капля».

23.45  «Основано на реальных 
событиях». «Проклятие 
созвездия рака». 4-я серия.

0.35  «Сегодня».
0.50  «ЧП. Расследование».
1.20  «Захар Прилепин. Уроки 

русского».
1.55  Алексей Нилов, Сергей 

Губанов, Максим 
Дахненко, Олег Метелев в 
остросюжетном сериале 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». «Дурь», 
«Каждый остаётся при своих».

3.50  Вадим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Куликова, 
Сергей Ярмолюк в 
детективном сериале 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 
«Кровник» (заключительная 
серия).

5.25  «Александр Журбин. Мелодии 
на память».

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+)
14.05  «Время покажет» (16+)
15.00  Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
16.35  Новости (с субтитрами)
16.50  «Поле чудес» (16+)
18.00  «Время»
18.30  «Три аккорда» (16+)
20.00  «Вечерний Ургант» (16+)
20.35  К юбилею музыканта. «Стинг» 

(16+)
21.35  Дмитрий Нагиев, Ольга 

Серябкина, Инна Чурикова, 
Михаил Боярский в фильме 
«Самый лучший день» (16+)

23.25  Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало 
в фильме «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)

1.05  «Наедине со всеми» (16+)
1.50  «Модный приговор» (6+)

6.00  «Утро. Самое лучшее».
7.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00  «Сегодня».
8.25  Виктория Тарасова, 

Сергей Гурьев, Антон 
Батырев, Георгий Тополага 
в детективном сериале 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 
«Мёртвые подождут», «Защита 
Зиминой» (начало).

10.00  «Сегодня».
10.25  Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». «Защита Зиминой» 
(окончание), «Над пропастью в 
крови», «Маньяк на пробежке».

13.00  «Сегодня».
13.25  «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00  «Место встречи».
16.00  «Сегодня».
16.30  «ДНК».
17.40  «Жди меня».
18.35  Олег Штефанко, Анна 

Большова, Алексей Булдаков, 
Нина Гогаева в детективном 
сериале «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». «Алиби» (начало).

19.00  «Сегодня».
19.45  Сериал. «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». «Алиби» 
(продолжение).

21.30  Премьера. Андрей Чубченко, 
Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Дмитрий Сутырин 
в остросюжетном сериале 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Дело чести», «Вывод из 
разработки».

23.35  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.

1.35  «Мы и наука. Наука и мы».
2.35  Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав 
Аркунов, Иван Васильев 
в детективном сериале 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». «Поединок», 
«Лекарство», «Белые ночи», 
«Командировка».

3.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+)

6.05  «Умницы и умники» (12+)
6.45 «Слово пастыря» (6+)
7.00  Новости
7.15  Премьера. «МКС-селфи» (12+)
8.10  Премьера. «До небес и выше» 

(12+)
9.00  Новости
9.05  «Буран». Созвездие Волка» 

(12+)
10.00  «Спасение в космосе». Фильм 

1-й (12+)
10.50  Премьера. «Спасение в 

космосе». Фильм 2-й (12+)
11.45  Сергей Астахов, Наталья 

Фатеева, Виктория 
Толстоганова, Сергей Юрский 
в фильме «Королёв» (16+)

13.45  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

15.00  «Ледниковый период». Новый 
сезон (6+)

18.00  «Время»
18.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
20.20  «Вечерний Ургант» на 

Байконуре (16+)
21.05  Премьера. Мик Джаггер, 

Дональд Сазерленд в фильме 
«Искусство ограбления» (18+)

22.45  Юрий Цурило, Елена 
Дробышева, Чулпан Хаматова 
в фильме «Казус Кукоцкого» 
(16+)

1.40  «Наедине со всеми» (16+)

6.10  Владимир Фекленко, Светлана 
Брюханова, Алексей Моисеев, 
Александр Воеводин в 
детективном сериале «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». «Опоздавшая 
пицца», «Материнский 
инстинкт».

8.00  «Сегодня».
8.20  «Смотр».
8.55  «Поедем, поедим!»
9.35  «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.25  «Главная дорога».
11.00  «Кто в доме хозяин?»
12.15 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым».
13.10  «Квартирный вопрос».
14.15  «Своя игра».
16.00  «Сегодня».
16.25  «Следствие вели...»
18.00  «По следу монстра».
18.58  «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым.
20.25  Премьера. «Шоумаскгоон».
23.00  «Ты не поверишь!»
0.00  «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном.
0.45  «Квартирник НТВ у 

Маргулиса».
2.00  Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев в детективном 
сериале «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
«Пикник», «Мразь», «Судьба», 
«Ксива».

5.35  «Александр Журбин. Мелодии 
на память».

2.50  Любовь Толкалина, Александр 
Лазарев в многосерийном 
фильме «Поздний срок» (16+)

3.00  Новости
3.10  «Поздний срок» (16+)
4.45  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
5.20  «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+)
10.15  «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». Анимационный фильм 
(6+)

11.30  «Битва за космос» (12+)
15.05  «Три аккорда» (16+)
16.35  Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!». Новый сезон (6+)
18.00  «Время»
19.00  Премьера. «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)
19.55  Евгений Миронов, Константин 

Хабенский, Владимир Ильин в 
фильме «Время первых» (6+)

22.10  К юбилею Стинга. «Познер» 
(16+)

23.05  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)

23.55  «Наедине со всеми» (16+)
0.40  «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».
11.05  «Чудо техники».
12.00  «Дачный ответ».
13.05  «НашПотребНадзор».
14.05  «Однажды...»
15.00  «Кремлёвские похороны». 

«Сергей Киров».
16.00  «Сегодня».
16.25  «Следствие вели...»
18.00  «Новые русские сенсации».
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10  Премьера. «Ты супер».
23.00  «Секрет на миллион».
0.55  «Звёзды сошлись».
2.20  Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев в детективном 
сериале «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
«Жара», «Награда», «Огонь», 
«Игра».

5.45  «Спасатели».
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Қарапайымдылық
Германия канцлері Меркель ханым – әлемдегі ең 

құрметті тұлғалардың бірі, ғалым-физик және хи-
мик. Өз тілінен бөлек, ағылшын, орыс тілдерін 
жетік меңгерген. Ол жаһандағы ең маңызды, ең 
қуатты ЕС экономикасына жетекшілік етеді.

Бірақ осыншалықты салмақты атақ-дәрежесіне, 
лауазымына қарамастан, өте қарапайым деседі. Ол 
Германия Федеративтік Республикасының бюджетінен 
бірде-бір мемлекеттік тегін қызмет алмайтын көрінеді. 
Яғни тұрып жатқан баспанасына да, қолданатын жа-
рық, отын-суына да мемлекет қоржынынан қаражат 
пайдаланбайды. Жеке аспазы да жоқ екен. Тіпті, үйіне 
тамақ алу үшін дүкенге де (суретте Берлин супермар-
кетінде жүр) өзі барады. Алған азық-түлігінің бағасын 
да өз қалтасынан төлейді.

Бірде бір журналист:
– Есіңізде ме, осыдан он жыл бұрын сізді суретке 

осы көйлегіңізбен жүргенде түсіргенмін? – дейді. Сон-
да канцлер:

– Менің миссиям – үлгі болу емес, отандастарыма 
қызмет ету! – деп жауап берген екен.

Анаға 
алғыс

«Анам менің 
осынша жетіс-
т іктерге  жет-
кенімді көрмей 
кетті. Әлі есім-
де, 10 жаста бо-
л а т ы н м ы н . 
Біздің пәтер жо-
ғары қабатта 
орналасқан еді. 
Күн өте суық. 

Төменде дос-
тарым далаға шықсаңшы деп ысқырып тұрып алатын. 
Далаға шыққанда не істейді дейсіз бізді, сол уақыт оз-
дырып, босқа ары-бері сенделіп жүреміз ғой. Ал ше-
шем мені жібермейтін. Сол үшін долданып, оған тіл 
қайтарып, даусым қарлыққанша айқайлап отырып ала-
тынмын. Сонда да маған дауыс көтермеген анам менің 
өмірімді сақтап қалған екен ғой. Сіз түсінесіз бе, бір 
кездері мені сыртқа шақырып тұратын балалардың бі-
реуі де қазір өмірде жоқ. Сонда анам мені далада бей-
мезгіл, мәнсіз-мағынасыз жүре бермей, сабақ оқыға-
нымды қалаған екен ғой. Соның арқасында мен қазір, 
міне, алдарыңызда отырмын. Ешбір ана баласына жа-
мандық ойламайды!» (танымал Голливуд жұлдызы, 
киноактер Аль Пачиноның естелігінен).

5 оқушы бар мектеп
Ду Тао – Со-

тань пров. Сы-
чуань (Қытай) 
қыстағындағы 
ж а л ғ ы з  м ұ -
ғалім. Ол еңбек 
етіп жүрген мек-
тепте бар-жоғы 
бес оқушы білім 
алады.

48 жастағы 
Ду бұрын туған 
жерінен жырақта, үлкен шаһарда еңбек еткен. Ол тұста 
туған ауылында, қазіргідей емес, көп бала оқитын. Бі-
рақ мұғалімдер аз болатын. Әкесі де дәл сол қыстақта 
ұстаздық еткен. 

Дудың әкесі қартайып, ескі ауруы да жиі мазалай 
берген соң, ұлына елге қайтуға кеңес береді. Әке сөзін 
жерге тастамаған Ду 2003 жылы туған ауылына келеді. 
Содан бері осында. 

Бірақ урбанизацияға байланысты және жергілікті 
халықтың ірі мегаполистерге ұмтыла бастауынан, бая-
ғы 100 оқушының саны бүгінде 5-ке дейін қысқарып 
қалған. Дегенмен, оқушы аз деп қол қусырып отырған 
билік жоқ, бастауыш сыныпты ұстап тұру үшін қаржы 
бөліп отыр. Тіпті, кішкентай балдырғандарға мектепке 
жету оңайлау болу үшін, өзен үстіне көпір орнатып 
берген.

Ұстаз Ду таңертең бәрінен ерте оянып, мектепке 
келер жолында шәкірттерін өзі үйлерінен ертіп шыға-
ды. Ал сабақ аяқталған соң бесеуін де үйлеріне жеткізіп 
салады.

Нұр ЖАМАЛ.

Бүгін – сағыздың туған 
күні. Мұны «дәмді» мереке 
ғана емес, Америкадан 
шыққан тұтас мәдениет 
деседі. 

Күнделікті  тамақтан 
кейін сағыз шайнап, ауыз 
қуысын тазарту көбімізде  
әдетке айналған. Кейбіріміз 
тамақ ішсек те, ішпесек те 
аузымызды бос қоймай, са-
ғыз шайнап жүреміз. Ол да 
әдет. Әсіресе, таңертең қо-
ғам дық көлікке мінсеңіз, 
екі  нің бірі сағыз шайнап тұ-
рады. Дегенмен, біреумен 
сағыз  шайнап тұрып сөйле-
су – оны сыйламайтыныңыз-
ды көрсетсе керек. Ал дас-
тархан басында сағыз шай нап 
отыру асқа деген құрметтің 
жоқтығын көрсетеді екен.

Осыдан 20–25 жылдай 
уақыт бұрын дүкендердегі 
сағыздар үлкен-үлкен бола-
тын. Анамыз біреуін сатып 
алып, төртеумізге бөліп бе-
ретін. Сол түрлі-түсті сағыз-
дардың дәмі әлі де есімізде. 
Қанша шайнасаңыз да , 
тәттілігі кетпейтін. Аузымыз 
ауырған кезде шай үстелдің 

астына жапсырып кетіп, бір 
айналып келіп шайнай бе-
ретінбіз. Ал үйдің үлкендері 
қара сағыз шайнайтын. Әже-
 міз ылғи «таза сағыз осы, 
анау сендер шайнайтын – кі-
лең бояу» деп отыратын. 

Сағызды осыдан 180 
жыл бұрын Америка елінде 
ойлап тапқан.  АҚШ-та 
бүгінде 100 түрлі сағыз 
өндіріліп, 1000 түрлі атаумен 
шығарылады екен.

Ертедегі сағыздар ағаш 
шайыры не қарамайы мен 
өсімдік майларынан жасал-
ған екен. Ал бүгінгі сағыздар 
ше? «Не шайнап жүрміз 
осы?» деп құрамын біле қоя-
йын десең, онда жазылған 
дәрумендер мен қоспалар-

генді алға тартады. Ал тіс 
мамандары сағыздан тістің 
сыртқы қабықшасы әлсіреп, 
кариес пайда болатыны анық 
дейді. Сондай-ақ, сағыз құ-
рамындағы химиялық заттар 
созылмалы тері аурулары-
ның тууына себепкер. Адам 
ағзасы кейбір компонент-
терді көтере алмай, салдары-
нан теріде безеу, секпіл, 
бөртпе қаптауы мүмкін. Ең 
қорқыныштысы, олардың 
құрамында химиялық заттар 
мен антисептиктер кездеседі 
екен.

Мамандар оның пайдасы 
туралы да айтады. Мәселен, 
сағыз патогенді микрофло-
раның көзін жойып, сіле-
кейдің бөлініп шығуына ық-
пал етеді. Сілекей болса өз 
кезегінде астың дұрыс қоры-
тылуына жол береді. Әрі са-
ғыз бас пен мойын бөлігін-
д е г і  қ а н  а й н а л ы м д ы 
жақ сартады. Жақты жаттық-
тырып, тілді қозғайды. 

Сағызды бей-берекет 
шайнауға болмайды. Оны 
тек тамақтан кейін 5–10 ми-
нут қана шайнау керек. Ал 
жағымсыз иістен арылу үшін 
ащы сағызды 5 минут шай-
нап, кейін ауызды шайған 
дұрыс.

Тәтті сағыздарға құмар 
болмаған жөн. Үш жасқа 
дейінгі балаларға сағыз бе-
руге болмайды. Ал сағызды 
жұтып қойған жағдайда көп 
мөлшерде су ішу қажет.

ЕЛ-ЕЛДЕ, ЖЕР-ЖЕРДЕ

Бұл да бір мәдениет
Айкерім

РАЙЫСҚЫЗЫ

Ойыншық жайы ойлантады
Ойыншық баланың дамуы-

на, дүниетанымына айтарлық-
тай әсер ететін құрал екеніне 
талас жоқ. Қазір заманмен бірге 
түрленіп, жаңарып, жасарып, 
неше түрлі зиянды ойыншық-
тар да көбеюде. Жеткіншек-
тердің жаңа әуестігі поп-ит және 
симпл-димпл деп аталатын 
ойыншықтар біздің елде де 
трендке айналып үлгерді. Бұл 
психолог-мамандарды алаңда-
тып отыр. 

Айым
НҰРМАН

Кейбір мамандардың пікіріне сүйенсек, бұл 
түрлі-түсті ермектің бала жүйке жүйесіне тигізетін 
кері әсері көп. Аталған ойыншықтың интернеттегі 
анықтамасында «Аутизммен ауыратын балаларға 
арналған сенсорлық құрылғы» деп көрсетілген. Осы 
бір ойыншық жайлы әртүрлі пікірлер толастар емес. 
«Pop it» – (лопни его) саусағымен әр дөңгелекті түрт-
кенде дауыс шығаратын антистресс ойыншық. Ал 
симпл-димпл – спиннерге ұқсайтын формасы мен 
көпіршік санымен ерекшеленетін түрі. 

Жалпы, жүйкені тыныштандыратын ойыншық-
тар баяғыдан бар, жаңа шыққан дүние емес. Мыса-
лы, пластилинмен ойнау да, матрешканы бір-бірінің 
ішінен шығару да антистресске жатады. 

Ұлттық статистика комитетінің дерегіне 
сүйенсек, 2021 жылдың алғашқы тоқсанын-
да  Қазақстан шет мемлекеттерден балалар 
ойыншығын сатып алу үшін 26 млн. доллар 
ақша  жұмсаған. Елге қаңтар, ақпан, наурыз 
айларында кірген 2,9 мың тонна ойыншық 
Қытайға тиеселі. 1,5 мың тонна өнім импорт-
талған 9,2 млн. доллар Ресейдің үлесіне тиіп 
отыр. Беларусь пен Өзбекстан тауарлары-
ның да Қазақстан нарығында үлесі зор.

дың атынан шатасасыз. Жар-
намаға сүйенсек, сағыз ауыз 
қуысындағы жағымсыз иіс-
тен арылтады, тістің ағаруы-
на жол ашады, кариестің 
түспеу ін  қадаға лайды, 
эмальді қатайтады, т.с.с. 
Алайда, құрамымен таныса 
келе онда көптеп кездесетін 
қант пен глюкоза ауыз қуы-
сында бактериялардың кө-
беюіне ықпал ететінін білуге 
болады. Әрі Е-320, Е-322, 
Е-414, Е-422 т.с.с. компо-
ненттердің салдарынан сто-
матологиялық аурулар пайда 
болатын көрінеді. Дәрігер-
лер болса, сағыз онкология-
лық және асқазан аурулары-
ның пайда болып, ары қарай 
созылуына жол ашады де-

«

«

Ақерке ЖӘНІБЕК, 
сатушы: 
Түрлі-түсті ойыншыққа деген сұраныс өте жоғары. 

Ата-аналардың өздері арнайы іздеп келеді. Сатылымда 
бұл ойыншықтың түрлі пішіні мен түрі бар. Кез келген 
балалар дүкенінен табуға болатын ең өтімді тауар деуге 
болады.  Ең аз дегенде, күніне бұл ойыншықтың оншақ-
тысы өтіп кетеді. Бағасы 1500 теңгеден басталып, кө-
леміне қарай қымбаттай береді.

Айнұр МҰҚАН, 
психолог:
Бұл ойыншықтардың монотонды әрекеттен тұраты-

нына қарап, баланың дамуына еш пайдасы тимейтіндігін 
байқауға болады. Яғни бала ойланбастан қайта-қайта 
басады. Ал әрекет антистрестік әсер беріп, жүйке жү-
йесін тыныштандырады. Кейде бала көпшілік ортада 
өзін нашар сезініп, ашуға берілуі мүмкін. Оның миына 
стимуляция көбейгендіктен, көпшілік ортадағы шуды 
көтере алмай жатады. Осындай балалар үшін сырттан 
келген қысымды бәсеңдетуге поп-итті қолданады. Ма-
мандардың айтуынша, ешқандай шағымы жоқ, жүйке 
жүйесі қалыптағы балалар бұл ойыншыққа аса назар 
аудармайды. Бір-екі рет ермекке ойнап көруі мүмкін. 
Алайда, тәуелді болмайды. Көбіне «сенсорлық жетіс-
пеушілігі» бар балалар тым әуес болып тұрады. Бір ғана 
қимылды қайталап, тапжылмай бір нүктеге қарап отыра 
беретін баланы депрессияға түсіруі де әбден мүмкін. 
Ұзақ уақыт ойнаған баланың зейіні ауыспалы болып, 
өсіп-дамуы тежеле береді. Егер ата-ана баладан 
тәуелділікті байқаса, оның жан-дүниесіне үңіліп, не 
жетіспей жатқаны жайында ойлану керек. Баланың 
көңілін басқа қызығырақ нәрсеге аударуға тырысқан 
жөн.

Ардақ ЗӘКІР, 
қала тұрғыны:
Тик-ток желісі арқылы танымал болып кеткен ойын-

шықты балаларым қатты алғысы келді. Түрлі-түсті ер-
мек бүгінгі күні екінің-бірінің қолында жүргендіктен, 
қызықтырмай қоймайды. Қызығатындай не құдірет бар 
екенін білу үшін алып бердім. Қызым екі сағаттай 
түртіп, ойнап жүрді. Қазір қайда жатқаны белгісіз. Ал 
ұлым онша қызыға қойған жоқ. Оның сапасыз материал-
дан жасалған арзан түрлері денсаулыққа да зиян екенін 
ескеру керек. 
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Шығармашылық даму 
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Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ
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Мұрат ӘУЕЗОВ,
Сағымбай ҚОЗЫБАЕВ,
Сейітқазы МАТАЕВ

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» газет 
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! 

«Almaty aqshamy» 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)
 3 айға  – 1801,50 теңге 

15503 (кәсіпорындар мен ұйымдар үшін) 
3 айға – 4861,50 теңге

95503 (зейнеткерлер, мүгедектер мен ҰОС ардагерлері үшін) 
3 айға – 1321, 50 теңге 

2021 жылға 
«Аlmaty aqshamy» 

газетіне 
үш айға жазылу 

жүріп жатыр

ҚАПЕРІҢІЗДЕ БОЛСЫН!

«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.

Алматы қаласы МАЭС 26.04.2021 шешімімен «Республикалық мамандандырылған физика-математи-
ка орта мектеп-интернатының қамқоршылық қоры» ҚҚ БИН 121040007172 тарату рәсімі қозғалды. Креди-
торлардың талаптары мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қ., Шевченко к-сі, 162/7 үй, оф.309/1, 
тел.: +7 705 292 22 02. 

Алматы қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі      
№3/351-837 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін  алып қоюға 
байланысты жер учаскелерін немесе  өзге де жылжымайтын 
мүлікті мәжбүрлеп иеліктен  шығарудың басталуы туралы

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы 4) тармақша-
сының, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 
және Алматы қаласы Жер комиссиясының 2021 жылғы 16 тамыздағы қорытын-
дысының негізінде, Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Елдімекендердің ортақ пайдалануындағы объектілердің құрылысы (ау-
мақты абаттандыру және көгалдандыру) үшін, Алматы қаласының Наурызбай 
ауданындағы Тәжиев көшесі бойында орналасқан жер учаскелерін мемлекет 
мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жыл-
жымайтын мүліктерді осы қаулының қосымшасына сәйкес мәжбүрлеп иеліктен 
шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2023 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін болып белгіленсін.

3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай 
даңғылы, 90, 801-кеңсе болып белгіленсін.

4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияласын.

5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иелерін ескертсін және жер 

учаскелерінің меншік иелеріне өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер 

учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шыға-
ру бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскелерін Алматы қаласы 
Мемлекеттік активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3)  Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де қа-
жетті шараларды қабылдасын. 

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбаса-
ры М.Б.Әзірбаевқа жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                      Б.САҒЫНТАЕВ.

Р/с 
№ 

Жер учаскесінің меншік 
иесінің (жер пайдалану-
шының) тегі, аты-жөні  
(атауы)

Кадастрлық 
нөмірі

Жер учаскесінің 
орналасқан жері

Жер 
учаскесінің 
ауданы, га

1 Мөлдір Берікқызы 
Сатынбай 

20-322-025-464 «Қарағайлы» 
шағынауданы,          
Тәжиев көшесі, 4

0,0640

2 Жумакуль Сатынбаевна 
Кутпанова 

20-322-025-457 «Қарағайлы» 
шағынауданы,             
Тәжиев көшесі, 6

0,1600

   Алматы қаласы әкімдігінің
2021 жылғы «21» қыркүйектегі

 №3/351-837 қаулысына қосымша

Мәжбүрлеп иеліктен шығарылуға жататын жер учаскелерінің тізбесі

ҚАУЛЫ

Енді аз күнде күздің нағыз суығы басталады.  Қазірдің өзін-
де өңменіңнен өткен   қара суық алдағы қыстың қаһарлы бо-
латынын сездіргендей. «Жаз шанаңды, қыс арбаңды әзірле» 
демекші,  алдағы жылу маусымына,   биылғы  қысқа дайын-
быз ба деген сауалмен  Жетісу ауданы әкімшілігіне хабарласқан 
едік.

– Жылу маусымына деген 
дайындықты біз  көктемде  
бастап кетеміз. Өйткені, құ-
бырлардағы қалған суларды 
төккен кезде ғана  жылу жүйе-
лерінің сапасын  тексеруге  
мүмкіндік болады. Жылу құ-
бырлары  ескіріп, тозығы жет-
кен болса,  күрделі жөндеу 
жүргізіп,  жаңасына ауыстыру  
жұмысын бастаймыз.

Біздің  аудан  көлемінде 21 жалпы  білім беретін мектеп, 22 
бала бақша, 4 денсаулық сақтау мекемесі орналасқан.  Осы   әлеу-
меттік нысандар жылу маусымына дайын екендігі туралы   акті-
лерін  алды.  Сонымен  қатар,  аудандағы 642 көпқабатты  үй де 
жылу беру маусымына  дайын, – деді Жетісу аудандық көріктенді-
ру бөлімінің басшысы Қуаныш  Сейтімбетов.  

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Жылу маусымына 
дайынбыз

Рая
ЕСКЕНДІР

Құрметті Марияхан Көпжасарқызы АЛЖАНОВА!

70 жас мерейтойыңызбен шын жүрекпен құттықтаймыз! Сізге зор 
денсаулық, ғұмыр жасыңыз ұзақ болып, өміріңіз қызық пен қуанышқа 
толы болсын демекпіз. Шаңырағыңыз қуаныш пен шаттыққа толы 
болсын!

Ізгі тілекпен  – анаңыз Қорлыхан, туған-туыс, бауырларыңыз, 
балаларыңыз, немерелеріңіз.
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ВАЛЮТА БА-
ҒАМДАРЫ

EUR/KZT 500,78 теңге CNY/KZT 65,98 теңгеUSD/KZT 426,94 теңге

ХАЛЫҚ САНАҒЫ–2021

RUB/KZT 5,87 теңге

ОҚИ ОТЫРЫҢЫЗ

ОНЛАЙН-САНАҚТАН ӨТІҢІЗ!

АПТАЛЫҚ ЖҰЛДЫЗ–ЖОРАМАЛ
(16–23 қыркүйек)

ТОҚТЫ 
(21 наурыз – 20 сәуір)
Болып жатқан жайттың барлығына бір-

дей өзгеріс енгізу мүмкін емес. Сәл ой те-
реңіне сүңгіп, философиялық көзқарас та-
нытып көріңіз. Сонда сәттілікке кезігерсіз.

Көңіліңіз елегізіп, аңсарыңыз ауып жүр-
ген аруға сезіміңізді білдіруге қолайлы уа-
қыт.

ТОРПАҚ 
(21 сәуір – 21 мамыр)
Қазіргі жұмысыңыз көңіліңізден шық-

паса, басқа қызметке ауысуыңызға тамаша 
мүмкіндік тумақ. Оны шамамен қыркүйек 
айының 25–27 аралығына жоспарлаңыз. 
Қандай мәселеге тап болсаңыз да, жинақы-
лықты жоғалтпаңыз.

 ЕГІЗДЕР 
(22 мамыр – 21 маусым)
Аяғыңызды алшаң басамын деп көптің 

көңіл толмаушылығына тап болмаңыз. Жал-
пы, кез келген сәттілік пен игілік жария ет-
пеуді құп көреді. Өз құқығыңызды қорғау 
керек болса, ойыңызды бүкпесіз жеткізіңіз. 

           
ШАЯН (22 маусым – 22 шілде)
Біреумен сөзге келіп қалсаңыз, жағдай-

ды тез арада реттеуіңізге болады. Ол үшін 
апта ортасында шаңырағына арнайы ат ба-
сын бұрып, емін-еркін әңгіме-дүкен құрса-
ңыз жеткілікті. Талай нәрсенің басы ашы-
лып, көп дүние орнына келеді.           

АРЫСТАН 
(23 шілде – 23 тамыз)
Маңызды шаруаларды қазір бастаудың 

қажеті жоқ. Ұсақ-түйек тірліктерді апта 
басталғаннан-ақ еңсеріп тастағаныңыз 
ләзім. Ал отбасылық саяхат жоспарлаған 
болсаңыз, жұлдыздар сәтті өтетіндігіне еш 
күмән келтірмеуде.

БИКЕШ  
(24 тамыз – 22 қыркүйек)
Кейбір бикештер үшін бұл кезең әлде-

қандай жаңашылдықтың бастамасы іс-
петті. Тартымды әрі тиімді ұсыныстар 
түссе, көп ойланбастан келісім беріңіз. 
Үй-ішіңізбен ұрсысып қалсаңыз, қызба-
лыққа салынбаңыз.

ТАРАЗЫ 
(23 қыркүйек – 22 қазан)
Қолға алған ісіңіз бірінен соң бірі орын-

далмай жатса, әлдеқандай белгі деп біліңіз 
мұны. Қай жерден шалыс басқаныңызды ой 
елегінен өткізіңіз. Жеке өміріңізде мүлгіген 
тыныштық орнаса да, жалғыздықта өзіңізді 
жайсыз сезінбейсіз.

 САРЫШАЯН 
(23 қазан – 21 қараша)
Өмірлік серігіңізді қазір жолықтыра 

аласыз. Сарышаяндарға демалыс күндері 
саябақтар мен мәдени орындарға барған 
жөн: аңсары ауған жанды сонда жолықтыра 
алады. Мүмкіндігіңізді молайту үшін ұдайы 
жымиып жүріңіз.

МЕРГЕН 
(22 қараша – 21 желтоқсан)
Шығармашылық тұрғыда өзіңізді дамы-

тамын десеңіз, барлық бағыттың қақпасы 
айқара ашық. Дұрысы, жоспарыңызды қо-
йын дәптеріңізге түртіп отырыңыз. Жұл-
дыздар рухани тұрғыда азықтануға орайлы 
кезең деп болжауда.

ТАУЕШКІ 
(22 желтоқсан – 20 қаңтар)
Айналаңыздағы әрбір жайт бекерден-

бекер болып жатқан жоқ. Бірақ мұны сіз 
бірден аңғармайсыз.  Бейтаныс адамдармен 
жолықсаңыз, сырыңызды сыртқа көп жария 
етпегеніңіз дұрыс.

СУҚҰЙҒЫШ 
(21 қаңтар – 19 ақпан)
Дос-жарандарыңыз тіл қатуда ашушаң 

мінез танытатындай. Бұған еш мән бер-
меңіз: кейбірі күздің алғашқы айында жос-
парлаған шаруаларын тәмамдап үлгермей 
жатулары мүмкін. Қазір алыс сапарға шық-
пағаныңыз жөн.

 
БАЛЫҚТАР  
(20 ақпан – 20 наурыз)
Сенбі, жексенбі күндері саяжайға барып 

қайтсаңыз болады. Ал аптаның алғашқы бес 
күнінде үйдің күйбең тірлігін қолға алыңыз. 
Басшылық соңғы уақытта сізге тым босап 
кетті деп күмәнмен қарауы мүмкін.

Әзірлеген  
Ақтолқын ҒАЛЫМҒАЗЫҚЫЗЫ.

Бұл тұста дизайнер Ниса Қанжалина 
қазақ ұлттық киімінің элементтері мен 
заманауи технологияларды біріктіруді 
ұйғарған. 

–  Мен сәукеленің ерекше түрін жасап 
шығаруға тырыстым. Оның барынша жеңіл 
әрі ерекше пішінді болғанын қаладым. Оның 
ішкі құрылымы ерекше. Онда бәрінің өзіндік 
молекулалық жүйесі бар, бәрі тордан тұрады. 
Мен затты көргенде алдымен оның ішкі құ-
рылымын елестетемін және оны ашамын, – 
дейді Ниса Қанжалина.

Сәукеле әйелдер киімі арасындағы ең 
құнды бас киім ғана емес, сонымен қатар, 
жаңа өмірдің басталуының нышаны ретінде 
қызмет етеді. Ол қыздың бейқам өмірі мен 
жаңа отбасылық өмірдің басталуы арасында-
ғы естелік іспеттес. Дизайнердің айтуынша, 
бас киімнің мұндай ашық нұсқасы ерекше 
мәнге ие. Өйткені, бас қосқан жастардың бір-
бірінен жасыратын құпиясы болмауы керек, 
әрі олар ашық, таза, кіршіксіз жан мен жүрек-
пен жаңа өмір бастауы тиіс.

Сәукеле піл сүйегіне өте ұқсас, бірақ ол 
арнайы өңделген пластиктен жасалған. Үл-

«Заттар өмірі» деп аталған көрме Қала 
күніне орай Республика сарайының фойесін-
де жұмысын бастады. Ұйымдастырушы – қа-
ланың Мәдениет басқармасы. Көрмеде, сон-
дай-ақ, танымал қазақстандық суретшілердің 
ерекше материалдардан – қайта өңделген 
резеңкеден, пластик пакеттерден, газет қиын-
дыларынан, лимонад құйылған бөтелке жап-
сырмаларынан және т.б. жасалған жұмыста-
ры ұсынылған. Онда қойылған жұмыстардың 
ішінде поликорбанат парағындағы целлофан 
пакеттерінен жасалған тау пейзажы ерекше 
көзге түседі. Авторлардың резеңке шиналар-
ды, пластик пакеттерді, дәретхана қағазын 
және қазіргі заманғы адамның басқа да тұр-
мыстық заттарын пайдалануы – суретші-
лердің айналамыздағы аз уақыт қана пайда-
ланылатын заттардан жаңа эстетика 
іздейтіндігінің дәлелі. Екінші жағынан, олар 
қазіргі заманғы өнер кеңістігіндегі өмір сүру 
шығындарын және нәзік экожүйеге мұқият 
қарау қажеттілігін көрсетеді. Сондай-ақ, 
онда дәретхана қағазы мен қарақұмық колла-
жын көруге болады. Бұл екі затқа да панде-

кен көрінгенмен оның салмағы бір келіден 
аспайды. Ал оны жасауға автор екі апта уа-
қыт жұмсаған.

Ниса Қанжалина жыл сайын Милан, Па-
риж, Лондон, Гонконг және Токиодағы 
әлемдік көрмелерде өз жұмыстарын ұсына-
ды. Бұл туралы Vogue, Dezeen, Wallpaper, 
Architectural Digest және Mocoloco сияқты ірі 
әлемдік басылымдар жазды. Қазір Ниса Ду-
байдағы көрмеге дайындалуда.

Әзірлеген Айкерім РАЙЫСҚЫЗЫ.

мия кезінде сұраныс өте жоғары болды. Ха-
лық оларды үлкен көлемде сатып алды. Сол 
уақытта қолжетімді дүниелердің бағасын 
ұғындық. Авторлар бұл тұста кез келген зат-
тың бағасын білу керектігін алға тартады. 

Көрмеге Саид Атабеков, Алпамыс Батыр, 
Қуаныш Базарғалиев, Виолетта Богданова, 
Елена және Виктор Воробьевтар, Катя Кан, 
Молдақұл Нарымбетов, Сәуле Сүлейменова, 
Георгий Трякин-Бухаров, Арыстанбек Шал-
баев, Алексей Шиндин, Зоя Фалькова сияқты 
суретшілердің 30-дан астам жұмыстары қо-
йылған.

Тұңғыш 3D сәукеле

Жарамсыз заттардың екінші өмірі
Шаһарда пакеттер мен дөңгелектерден жасалған 

суреттер көрмесі ашылды

3D-принтерде басып шығарылған әлемдегі алғашқы нұсқа
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