ҚАЗАҚСТАН

МЫҢ ЖАСАҒАН ШАҺАРДЫҢ ШАМШЫРАҒЫ

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

ЖЫЛ

Тәуелсіздік – кез келген азамат
үшін ең қастерлі құндылық.
Тамыры терең тарихымызға
құрметпен қарап,
мемлекеттілігімізді қадірлеу,
оны көздің қарашығындай
қорғау – әрбір
қазақстандықтың міндеті.
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

АЛМАТЫ МЕТРОСЫ

Газет 1988 жылдың 1 шілдесінен бастап шығады
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ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ҚАЛАСЫ

ЗАМАНАУИ ЖАҢА
ҚҰРАМ
2
БӘРЕКЕЛДІ!

Мегаполис әкімі Бақытжан Сағынтаев «Жаңа Жібек жолы мегақалалары»
телекөпірінің жұмысына онлайн форматта қатысты

«ҚАЙРАТ» – КУБОК
ЖЕҢІМПАЗЫ!
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ЖАҚЫНЫҢА
ЖАНАШЫР БОЛ!
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
мәлімет бойынша АЛМАТЫДА
І компонентпен

1 025 406
ІІ компонентпен

981 458

Форум Almaty Investment Forum 2021 аясында өтті. Онда әртүрлі мәселелер бойынша
позициялардың барлық спектрі ұсынылды. Сондай-ақ, бизнес қана емес, мегаполистің барлық
тұрғындарын толғандыратын маңызды тақырыптар талқыланды. Форумның 1000-нан астам
қатысушысы қалада жоспарланған жобаларды жүзеге асыру туралы, Алматының бес миллиондық
экономикалық әлеуеттің қаласы, Жібек жолының цифрлық және туристік хабы ретінде қандай
бағытта дамитыны туралы білді.

«ROBOCON–2021»

РОБОТОТЕХНИКА

ҚЫСҚА...
•

Ұлттық экономика
министрлігі Дүниежүзілік
банкпен бірге Қазақстан
Республикасының 2025 жылға
дейінгі жаңа инвестициялық
саясатының
тұжырымдамасын әзірлеуде.

•

ҚР Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев туралы «Тарих
сомдаған тұлға» атты кітабы
португал тілінде шықты.

•

Денсаулық сақтау министрлігі
2021–2025 жылдарға арналған
«Дені сау ұлт» ұлттық
жобасының аясында темекі
жарнамасын бақылауға
алмақшы.

•

Алматының Іскерлік кеңесі
әлеуметтік жобаларға
7 сыйлық тағайындады.

•

Алматыда 7-8 желтоқсан
күндері білім берудегі жаңа
технологиялар бойынша
әлемдегі ең ірі
конференциялардың
бірі – EdCrunch Glocal өтеді.
Биылғы тақырып – «Жаңа
білім беру тәжірибесін
жобалау».

технологиялық серпілістің негізгі бағыттарының бірі

адам вакцина салдырды
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
мәлімет бойынша Қазақстанда
І компонентпен – 8 748 448 адам,
ІІ компонентпен 8 114 076 адам
вакцина салдырды.
Суретті түсірген Самат СЕРІКБАЙҰЛЫ.

KAZHYDROMET.KZ
Алматы қаласы бойынша
ауа райы болжамы
(бүгін және ертең)
3.12.2021
Түнде:
+1+3 °C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Күндiз:
+13+15°C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Желдің
жылдамдығы:
0-5 м/с
4.12.2021
Түнде:
+1+3 °C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.

Мегаполисте студенттер арасында робототехникадан
ІІ республикалық «Robocon–2021» чемпионаты өтті. Шара
«Цифрлы Қазақстан» мен «Рухани жаңғыру» бағдарламаларын
дамыту аясында жүзеге асырылды. Чемпионатты ашқан Алматы
қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров бұл шараның
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне және ел
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өтіп жатқанын атап өтті.

www.almaty-akshamy.kz
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Күндiз:
+9+11°C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Желдің жылдамдығы:
0-5 м/с

2

ГАЗЕТТІ ЖЕТКІЗУ БОЙЫНША ШАҒЫМДАР БОЛСА,

«Қазпошта» АҚ Алматы почтамтына
261-59-11, 259-88-99 (ішкі 0318) телефондары бойынша хабарласыңыз!

2
almaty-akshamу.kz

ҚАЛА-ҚАРБАЛАС

almaty-aksham@mail.ru

№147-148 (6124) 3 желтоқсан, 2021 жыл

САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

ALMATY INVESTMENT FORUM 2021

Жарқын болашақ қаласы
Әсел
ДАҒЖАН
Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевпен бірге Бішкек, Қазан, Самарқанд, Санкт-Петербург, Ыстамбұл және Шэнчжэнь
қалаларының мэрлері мен өкілдері
«Жаңа Жібек жолының мегақалалары» тақырыбындағы телекөпірге
қатысты.
Форум кезінде Алматының
жаңа Жібек жолы қалалары арасындағы ынтымақтастықты дамыту жөніндегі стартаптар мен технологияларды бірле сіп дамыту
бойынша инновациялық экожүйе
құру; көлік-логистикалық хаб, Алматының туристік әлеуетін және
«Бір белдеу – бір жол» бастамасы
бойынша қалалар платформасында
инновациялық компанияларды дамыту бастамалары ұсынылды.
Алматы Орталық Азияның ең
қамтамасыз етілген мегаполисі
мәртебесін сақтап отыр және Қазақстанның экономикалық бәсекеге
қабілеттілігінің орталығы болып
табылады.
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ
16,7 мың АҚШ долларын құрайды. Қала экономикасының көлемі
Соңы. Басы 1-бетте.

32,5 млрд. АҚШ долларынан асады. Бұл ІЖӨ-нің бестен бір бөлігі
және ел салықтарының төрттен бір
бөлігі. 2019 жылдан бастап Fitch
агенттігі Алматының кредиттік
рейтингін «ВВВ» деңгейінде растайды, бұл елдің тәуелсіз рейтингіне сәйкес келеді. Экономикада
52%-дан астамын орта және шағын
кәсіпкерлік иеленеді. Онда 10 алматылықтың алтауы жұмыс істейді.
Қаланың жұмыс істейтін халқының
74%-дан астамында жоғары білімі

бар. Осылайша Алматы адам капиталының интеграторы болып табылады.
Іс-шарада «Жыл жобалары»
көрмесі ұсынылды, оның барысында 2260 млрд. теңгеден астам сомаға 24 жоба таныстырылды. Жобалардың ішінде Алматы ЖЭО-ны
газдандыру, Алматы қаласы әуежайының халықаралық терминалының құрылысы, TargetEYE – қала
лық бейнебақылау камераларынан дерек жинау, Smart Parking

Technologies – ақылды тұрақтар,
заманауи өнер музейінің құрылысы, электрлік қоғамдық көлік
және Solar Tree – күн панельдері
секілді қалалық ортаның дамуы
үшін маңызды жобалар мен бастамалар бар.
Іс-шараның маңызды бағы
ты – «мегақала, метроқала, қала
маңы» тұжырымдамасы. Халық
аралық терминологияда қалалардың әртүрлі атаулары қолданылады: метро қала, агломерация,
мега қала және қала маңы. Мегақала ұғымы урбанизацияның
жоғары деңгейі және жаһандық
бастамаларды дамыту, қаланың
адамдар үшін тартымдылығын
құру және сыртқы қаржыландыруды тартатын алып қаланы
білдіреді. Қала маңына көптеген
өсу нүктелері, кәсіпорындар,
өндіріс, туризм және қызмет көрсету саласымен байланысты көп
бағытты экономика тән. Метроқаланы дамыту тұжырымдамасы
қала мен қала маңындағы белсенді байланысты қамтиды.
Пікірталас форматында өткен
панельдік сессиялар аясында
спикерлер қаладан қандай сынқатерлер мен мүмкіндіктерді
күту керектігін, Алматыны тиімді
дамыту үшін мемлекет, қоғам
және бизнес қандай іс-қимыл
жасау керектігін, бес миллиондық агломерацияға жетіп, қаланың қалай өзгеретінін және т.б.
мәселелерді талқылады.

Алматы метрополитенінің 10 жылдығы
қарсаңында 8 жаңа электр пойызы пайдалануға берілді. Нәтижесінде метрополитенде
15 пойыз жұмыс істейтін болды.
Пандемияға қарамастан Тәуелсіздіктің 30
жылдығы мен Тұңғыш Президент күні қарсаңында және Алматы метрополитенінің 10
жылдығына орай, Алматы метрополитені үшін
арнайы әзірленген Hyundai Rotem – Оңтүстік
Корея компаниясы шығарған 8 жаңа электр
жылжымалы құрам пайдалануға берілді.
«Метрополитен» КМК электродепо басшысы Жеткерген Арзаевтың айтуынша, жаңа құрамдар бұрынғыларынан заманауилығымен
ерекшеленеді. Вагондар ішкі және сыртқы
бейнебақылау жүйесімен жабдықталған. Сондықтан машинистің кабинадан вагондардың
ішіндегі және сыртындағы жағдайды бейнебақылау жүйесі мониторының көмегімен бақылау мүмкіндігі бар.
Жалпы құрамның ұзындығы 77,8 метр бо-
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жаңа электр пойызын
іске қосты.

2023 жылдың соңына дейін
қала көшелеріне

33 145

АЛМАТЫ МЕТРОСЫ
Динара
МҰРАТ

Алматы метрополитені

Заманауи жаңа құрам
латын пойыздың ең үлкен техникалық жылдамдығы – 90 км/сағ жетеді. Температура режимі: –35, +400С.
4 вагон құрамындағы жолаушылардың
сыйымдылығы 940 адамды құрайды. Әрбір
вагон жылыту, желдету мен ауа баптау жүйесімен, жолаушылар салонының флуоресцентті
жарықтандыруымен жабдықталған.
«Біз мына пойыздарды 10 жыл бойы қолданып келеміз. Сол уақыт ішінде техникалық
ақаулар, жұмыс барысында кедергілер болған
жоқ. Сол себепті, 2018 жылы 8 жылжымалы
құрам сатып алуға келісім-шартқа қол қойылды. Жаңа құрамдар вагондар арасында өтпелі
өткелге ие, бұл жолаушылардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді, жаңа технологиялар осы
құрамдарда енгізілген», – деді метрополитеннің бас инженері Нұрғали Үсенов.
Барлық вагондар жолаушыларға бір вагоннан екіншісіне қауіпсіз және ыңғайлы өтуді
қамтамасыз ететін ашық типтегі (аралық

ҚАУІПСІЗДІК

есіктерсіз) кең вагонаралық өту жолдары арқылы біріктірілген. Энергия тұтынуды үнемдеуге мүмкіндік беретін тетіктер де қарастырылған.
Вагондар қайта жабдықтауды, техникалық
нығайту мен жөндеусіз бір қалыпты 30 жыл
қызмет ету үшін жобаланып, арнайы құрастырылған.
Осыдан он жыл бұрын, 2011 жылы 1 желтоқсанда Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстандағы алғашқы және жалғыз метрополитенді ашқан
болатын. Содан бері метро жұмысы бір минутқа да тоқтаған жоқ.
Метрода жолаушылар ағыны үнемі өсіп
келеді. Мәселен, пандемияға дейін тасымалданған жолаушылар саны 50–60 мың адамды
құраса, жаңа екі станция ашылғалы жолаушылар ағыны 80–90 мың адамды құрайды. Егер
метро Алтын орда базарына жетсе, жолаушылар ағыны 160 мың адамға дейін артады.

LED шамдар орнатылады.

Қаланың кіреберістеріне
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экопост қойылған.

ҚАЛАЛЫҚТАР ҚАПЕРІНЕ!

Уақытша тоқтайды
Әсел
БЕЛДЕУБАЕВА

ЖОЛ ЕРЕЖЕСІН БҰЗБАҢЫЗ
шаһар көшелеріне жаңа үлгідегі камералар орнатылды
Аталмыш камералар – «Сергектің»
жаңартылған түрі. Бұған дейін мұндай
бейнебақылау құралдары Шымкентте
орнатылған.
«Бұл көлемі шағын, оптикасы жақсырақ, тұнықтығы жоғары жаңа үлгідегі
камера. «Сергек» шыққалы бірнеше жыл
болды, содан бері камералар үздіксіз дамып
жатыр, біз де өнімдерімізді заманға сай
жаңартып отырамыз. Бұл камералардың
оптикалық жүйесі жақсырақ, қамту аймағы мен сурет сапасы тұрғысынан техникалық мүмкіндігі жоғары», – деді компания өкілдері.

«Сергекті» жасаушылардың айтуынша,
бұрынғы камералар бекітілген аралықты
бақылайтын объективпен жабдықталған.
Ал жаңа камера – вариофокальді, яғни фокус ұзындығын қолмен немесе қашықтан
реттеуге болады. Вариофокальді объектив
шолу аймағын дәлірек анықтауға мүмкіндік
береді, соның арқасында өлшемді сапалы
жасауға және мемлекеттік нөмірді анығырақ суретке түсіруге болады.
Жаңа камера да «дөңгелек» әріптесі
секілді жол ережесін бұзғандарды тіркейді.
«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

3 желтоқсан күні Медеу ауданындағы әл-Фараби даңғылының оңтүстігінде орналасқан тұрғын үйлер мен басқа да ғимараттарға сағат 22.00ден бастап 4 желтоқсанда таңғы сағат 6.00-ге
дейін суық су берілмейді.
Бұл туралы «Алматы Су» МКК ресми түрде хабарлады.
«Горный Гигант», «Каменское плато», «Юбилейный» шағынаудандарында, «Вип әлем», «Luxor»
коттедж қалашықтарында, «Достық Резиденс»
ТК, «Европолис» ТК, «Көкше» ТК, сондай-ақ, Достық және Назарбаев көшелерінде, Байжанов, Горная, Елебеков, Қажымұқан, Керей – Жәнібек хандар,
Луганский, Митин, Найманбаев, Омарова, Оңдасынов, Оспанов, Рубенштейн, Тәттімбет, Чайкина,
Шашкин көшелеріндегі үйлер суық судан ажыратылады, – деді «Алматы Су» МКК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, ресми ақпаратта «Самал-1»,
«Самал-2» және «Самал-3» ықшамаудандарында су
қысымының төмендеуі мүмкін екені айтылды.
«Мегаполистің аталған бөлігінде су құбыры
желілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
сумен жабдықтау объектісіндегі технологиялық
жабдықты ауыстыру кезінде қауіпсіздік үшін шектеулер енгізілуде», – деп атап өтті «Алматы Су»
МКК.
Дегенмен, денсаулық сақтау, білім беру объектілері және әлеуметтік саланың өзге де ғимараттарына
автоцистерналармен су жеткізу ұйымдастырылады.
Ведомство уақытша қолайсыздықтарға тұрғындардың түсіністікпен қарауын сұрады.

Мегаполисте

200-ден астам

зейнеткер «Шыңға өрлеу»
әлеуметтік клубтарында
авторлық сабақ өткізуде.

Шаһардың туристік
инфрақұрылымын
жақсарту мақсатында

1000

шақырымнан
астам

таудағы жаяу соқпақтар
цифрландырылған.
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ДОСТЫҚ ҮЙІ
Ақтолқын
ТҰРЛЫҒАЗЫ
Бұл Алматыдағы этномәдени бірлестіктердің барлық өкілдері үшін үлкен маңызға
ие. Қазақстан халқы Ассамблеясын құрудың
бастауында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
тұрды. Тұңғыш Президент ұлттық тарихқа
деген құштарлық барлық қазақстандықтардың бойында өз бастауларының бірлігі
сезімін қалыптастыратынын атап өтті. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
Достық үйлері барлық азаматтық қоғам институттары үшін ресурстық орталықтарға айналуға тиіс екенін айтқан болатын. Жароков
көшесінде орналасқан кең ғимаратта дәстүрлерді, тілдерді, мәдениетті сақтау үшін барлық жағдай жасалған. 24 кабинет, конференц-зал, тіл сыныбы, би залы, медиация
және қоғамдық келісім кеңесі кабинеттері,
сондай-ақ қоғамдық қабылдау бөлмесі қарастырылған.
– Алматы қаласы – түрлі мәдени орталықтар мен бірлестіктер шоғырланған орта.
Мұнда 19 республикалық және 36 қалалық
этномәдени бірлестіктер, 4 ұлттық театр
және 10 этникалық БАҚ редакциялары, сондай-ақ Қазақстан этностарының мәдени мұрасының сақталуы мен дамуын қамтамасыз
ететін 27 шығармашылық ұжым орналасқан.
Алматы қаласының Достық үйі бейбітшілік
пен келісімді сақтау жолындағы халықтық
бастамалар үшін ресурстық орталықтарға
айнала алады. Қазірдің өзінде 20-дан астам
этномәдени орталықтар орналасқан. Олардың қатары алдағы уақытта арта түседі деп
есептейміз, – дейді Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасы «Қоғамдық келісім»
мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары Жәнібек Нәлібаев.
Алматы – ең алдымен, этникалық, мәдени әртүрлілік бойынша көптеген ерекшеліктері және түрлі өлшемдері бойынша бірегей
қала. Сондықтан мегаполис әкімі Бақытжан
Сағынтаевтың тапсырмасы бойынша ашылған қалалық Достық үйі этносаралық диалог,
өзара іс-қимыл және қоғамдық ұйымдармен
ынтымақтастық алаңына айналады.

ҮЙЛЕСІМ МЕН
БЕЙБІТШІЛІК СИМВОЛЫ
Мегаполис әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасы бойынша
ашылған қалалық Достық үйі этносаралық диалог, өзара іс-қимыл
және қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастық алаңына айналады

Алматы қаласы Қазақстан халқы Ассам
блеясы төрағасының қоғамдық орынбасары,
«Ильдаш» татар гуманитарлық даму орталығының төрайымы Нұрия Ниязова Достық
үйінің ашылуы қалалық этномәдени бірлестіктер үшін тарихи сәт болып табылатынын атап өтті.

МАЭСТРО

МЕРЕКЕЛІК ШАРА

«ЕЛБАСЫ. ЖАСТАР. БОЛАШАҚ»

Абай атындағы
Қазақ ұлттық опера
және балет
театрында Алматы
әкімдігінің
қолдауымен атақты
скрипкашы Марат
Бисенғалиевтің
Тұңғыш Президент
күніне арналған
шығармашылық
кеші өтті.

Рая
ЕСКЕНДІР

Республика сарайында
Қазақстанның Тұңғыш
Президенті күні құрметіне орай
«Елбасы. Жастар. Болашақ»
атты мерекелік концерт өтті.

«АЛМАТЫ –
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ
АЛТЫН БЕСІГІ»
Аб а й ат ы н д а ғ ы Қ а з ҰАОБТ сахнасында отандық
және шетелдік композиторлардың, соның ішінде ағылшын Карл Дженкинс пен
джаз саксофонисті Найджел
Хичкоктың шығармалары
орындалды.
Қазақстандық скрипка
өнерінің мэтрі Марат Бисен
ғалиев «Алматы – Тәуелсіз
діктің алтын бесігі» концерті
аясында жеке бағдарламасын
берді. Мереке күні біздің за
манымыздың ең үздік скрип
кашыларының бірін тыңдауға
жүздеген классикалық му
зыка бағалаушылары келді.
Сахна сыртында Марат
Бисенғалиев әрқашан Қазақстанның патриоты болып
қала беретінін растады. Мерейтойлық датаның қарсаңында жас мемлекеттің тарихын тебіреніспен еске алып,
өз бағдарламасын осы тарихи оқиғаға арнады.
«30 жыл өтті дегенге
сене алмаймын. Тәуелсіздік
алған күн өте жақсы есімде.
Осы жылдар ішінде үлкен
өзгерістер болды, елдің мәдени өмірі әлемдік деңгейге
шықты, біздің музыканттарымызды бүкіл әлем біледі
және бағалайды. Біз тәуелсіз

«Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың бізге, қалалық Ассамблеяға тұрақты қолдауының арқасында көптен күткен
өзіміздің қалалық Достық үйіміз ашылды.
Бұл Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
30 жылдығында және Тұңғыш Президент
күніне орайластырылған. Осы мүмкіндікті
пайдалана отырып, бүкіл қалалық Ассамблея
атынан қалалық этномәдени бірлестіктер
үшін осы мерейтойлық сыйлыққа шынайы
алғысымды білдіргім келеді», – деді Н.Ниязова.
Алматы қаласы ҚХА Қоғамдық келісім
кеңесінің төрағасы Ахметжан Шардинов
ортақ шаңырақ астындағы этномәдени орталықтар мегаполистегі этносаралық келісімді
сақтау үшін одан әрі жұмыс істейтінін айтты.
– Достық үйі – біздің қоғамда орныққан
үйлесім мен берік бейбітшілікті бейнелейтін

символдық нышан. Сондықтан оның ашылуы қаламызда бейбітшілік пен келісімнің
сақталуына ықпал ететін тағы бір фактор
болуы тиіс. Қазақстанда тұратын барлық ұлт
өкілдерінің арасындағы бейбітшілік тұрақты
экономикалық өсімнің, әлеуметтік және мәдени прогрестің негізі болып табылады, –
дейді А.Шардинов.
Достық үйі барлық қауымдар үшін этносаралық қатынастар саласында нағыз бағдар
болып, Ассамблеяның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуде этномәдени бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруге ықпал
етеді дейді этнос өкілдері.
– Қалалық До стық үйінің ашылуы
еліміздің егемендігін сақтауға, бірегейлік пен
жалпыұлттық бірлікті нығайтуға септігін
тигізетініне сенімдімін. Жаңадан бой көтерген орталық Қазақстанның этностық топтарының дәстүрлерін, тілдерін, мәдениеттерін
сақтау, этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімді қалыптастыруға таптырмас
мекенге айналары сөзсіз. Алдағы уақытта
Алматы қаласының әкімдігімен бірлесе отырып кешенді іс-шаралар атқаратынымыз
сөзсіз. Тәу етер Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын, бір тудың астында жиналған барша ағайынға тек қана амандық-саулық
тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш
болсын! – дейді «Қырғыз мәдени орталығы»
төрағасының орынбасары Руслан Ахматов.

дігімізді, бостандығымызды
бағалай білуіміз керек», –
деп әсерімен бөлісті сахна
артында асқан виртуоз скрипкашы, дирижер, еліміздің
еңбек сіңірген қайраткері
М.Бисенғалиев.
Концерттің негізгі бағдарламасы классикалық музыкаға арналғанына қарамастан, көрермендер қазақтың
ұлттық шығармаларынан да
үзінділер тыңдады. Концертте көрермендер алғаш рет
британдық композиторлар
Карл Дженкинс пен джазмен
Найджел Хичкоктың сюитасынан микс тыңдады. Сондай-ақ, ҚазҰАОБТ-тың үлкен сахнасында алғаш рет
Патели мен Андерсонның
шығармалары орындалды.
Алғаш рет шет ел композиторларының музыка лық
туындылары қазақ халық аспаптарымен сүйемелденді.
Сонымен қатар, маэстро
концертінің құрметіне Алматыға оның қызы – британдық
актриса және әнші Арухан
Бисенғалиева келді. Ол қазақ
фольклорлық музыка стилінде бірнеше жеке партияларды керемет орындады.
Олжас ЖОЛДЫБАЙ.

Мерекелік шараға еліміздің Тәуел
сіздігіне зор еңбек сіңіріп, Елбасына
қолдау білдірген зиялы қауым өкілдері,
Алматының құрметті азаматтары, Ардагерлер кеңесінің, қоғамдық бірлестіктердің мүшелері мен белсенді жастар
қатысты. Алғашқы сөз кезегін алған Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік
Құсайынов:
– 1991 жылдың 1 желтоқсанында
еліміздің тарихында тұңғыш рет Мемлекет басшысының бүкілхалықтық сайлауы өтті. Қазақстан халқы Нұрсұлтан
Назарбаевты Президент лауазымына
сайлады. Халықтың бұл таңдауы Қазақ
станның тәуелсіз, қуатты мемлекет ретіндегі тағдырын айқындады, – деді.
Осыдан соң Елбасының осынау жылдардағы өлшеусіз еңбегі арқау болған
деректі бейнебаян көрсетіліп, онда
тәуелсіздік жылдары қол жеткізген табыстарымыз сараланды.
Мерекелік концертте Елбасымыздың
сүйіп тыңдайтын әндері мен Нұрсұлтан
Әбішұлы сөзін жазған әндер орындалды.
Концертті Қазақстанның Халық әртісі
Роза Рымбаева барша қала тұрғындарын
осынау елдігіміз бен береке-бірлігіміздің
арқауына айналған ерекше күнмен құттықтап, «Ертеңіме сенемін» әнімен
ашты. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлішер Кәрімов, «МузАрт»,
«Жігіттер», «Кешью», «Ұлы дала» топтары, «Славян базары–2021» байқауының
жеңімпазы Рухия Байдүкенова, Қуандық
Рахым, Мәдина Сәдуақасова, Ернар Айдар өнер көрсетіп, мерекенің әрін әнмен
айшықтады. Өнерпаз бүлдіршіндердің
«Сенім» тобы Қазақстанның болашағына
зор сенім білдіріп, бақыт бесігінде тербелген балалық шақ туралы әнмен кешті
қорытындылады.

Ақан БИЖАНОВ, қалалық Ардагерлер кеңесінің төрағасы:
– Ағымдағы жыл біздің мемлекетіміздің өмірінде аса маңыздылығымен
есте қалғалы тұр. Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы – айтулы оқиға,
тарихи күн. Осы жылдар ішінде біздің мемлекетіміз бен халқымыз
айтарлықтай биіктерге қол жеткізді. Қысқа мерзім ішінде еліміз дүние жүзіне
танылды. Елбасы Н.Назарбаевтың басшылығымен біз ең басты міндеттер –
Қазақстанның шекарасын белгілеп, ядролық қарудан бас тарттық. Еліміз
экономикамыздың қалыптасу кезеңінен өтті. Ұлттық қор құрылып, ұлттық
валюта қабылданды. Осы жылдар ішінде біздің мемлекетіміз әлемдік
қоғамдастықта тең құқылы әріптес ретінде орнықты.
Роза РЫМБАЕВА, Қазақстанның Халық әртісі:
– Мемлекет үшін 30 жыл уақыт аз да, көп те емес. Осы уақыт ішінде біз
өсіп, жетілдік, өз мемлекетіміздің даму жолын анықтап, бағытымызды
белгіледік. Ірі мемлекеттермен терезесі тең ел атанып, дамушы елдер қатарына
кірдік. Елбасымыз негізін салған тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын!
Халқымыздың ортақ күш-жігері мен ауызбіршілігінің арқасында біздің
елімізде ашық аспан мен берік достық әрқашан салтанат құратынына
сенімдімін.
Айдар ТҰРҒАМБЕК, «Жігіттер» тобының мүшесі:
– Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев біздің еліміздің
дамуы үшін қыруар күш жұмсады. Қаншама игілікті істер жасалып жатыр.
Елбасымыздың қасиетті Түркістан қаласына рухани астана мәртебесін беру
жөніндегі бастамасы мені ерекше тебірентті. Бұл менің өмірімде ерекше орын
алған оқиға болды. Жақында Түркістан облысына барып келдім. Өңірде
көптеген жұмыс жасалып, көптеген оң өзгеріс болыпты.
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АЙТЫЛДЫ - ЖАСАЛДЫ
Өңірлік коммуникациялар
қызметінің алаңында
«Алматы қаласының
дамуына қатысты ағымдағы
өзекті сауалдар бойынша»
баспасөз конференциясы
өтті. Онда Алматы қаласы
әкімінің орынбасары Мұхит
Әзірбаев қалаға қосылған
аумақтарды
инфрақұрылымдық дамыту
бойынша жұмыстар туралы
айтып берді.

ҚАЛА КӨРКІ –
Айжан
БҮРКІТБАЕВА
Қарасай, Талғар және Іле аудандары учаскелерінің мегаполиске қосылуына байланысты қала билігі халықты таза ауызсумен қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлуде.
Әкім орынбасарының айтуынша, ағымдағы 2021 жылы сумен жабдықтау және су
бұру желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар 24 шағынауданды қамтыды. 10 айда
120 шақырым сумен жабдықтау және 77 шақырым кәріз желісі жүргізілді. 14 шағынауданда ағымдағы жылы желілердің құрылысын аяқтау жоспарлануда. Бұл 23 мыңнан
астам үйді қалалық желілерге қо суға
мүмкіндік береді.
Алматы билігі сапалы электрмен жабдықтау мәселесін де назардан тыс қалдырмады. Мәселен, «Тұздыбастау» қосалқы станциясын салу есебінен Түрксіб ауданының
200 мыңнан астам тұрғыны 2022 жылы тұрақты электрмен жабдықтауға қол жеткізеді.
Сондай-ақ, Жетісу ауданында жаңа қосалқы
станция құрылысын бастау жоспарлануда.
Әкімнің орынбасары тұрақты электрмен
жабдықтау бойынша жұмыстар иесіз желілер
бойынша да жүргізіліп жатқанын атап өтті.
Ағымдағы жылы 91,8 шақырым электр желілері иесіз деп танылып, «Алатау Жарық

САПАЛЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Компаниясы» АҚ-ға қызмет көрсету үшін
берілді. Қазіргі уақытта 83,5 шақырым иесіз
желілер Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасына бекітіліп, кейіннен «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ға
берілетін болады.
«Шетсіз қала» тұжырымдамасын іске
асыру кезінде сыртқы жарықтандыруға ерекше көңіл бөлінеді. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың соңғы 2 жылдағы бастамасымен
мегаполистің 1963 көшесі көше шамдарымен
қамтамасыз етілді. Әкім орынбасарының
айтуынша, бүгінгі таңда мегаполис тұрғындарының 99,2%-ы табиғи газға қол жеткізіп
отыр. 2022 жылы үйлер 100% газбен қамтамасыз етіледі.
Спикер жоғарыда аталған шағынаудандардағы жағдай туралы айта келе, қазіргі
уақытта «Зерделі» ықшамауданында тұрғын
үйлерді нығайту бойынша жұмыст ар
жүргізіліп жатқанын атап өтті. Нығайтуды
қажет ететін 30 үйдің 20-ы аяқталды, қалған
үйлер келесі жылы нығайтылады, сондай-ақ
аула аумақтары абаттандырылады.

КЕРЕК ДЕРЕК

Қалалық ортаны дамытады
Брифингте Алматы қаласының сәулет келбетін
қалыптастыру және қала құрылысын жоспарлау
ережелері бойынша халықтың тығыздығын есептеу бойынша қаланың орталығында гектарына 300
адам сәйкес келетіндігі айтылды.
Мұхит Әзірбаевтың айтуынша, басқа аудандарда «Алматы – шетсіз қала» тұжырымдамасына
сәйкес, тығыздық гектарына 440 адамнан аспауы керек. Бұл тармақ қала құрылысы құжатында да жазылған.
– Ауданда балабақшалар, мектептер, емханалар
мен полиция пункттерінің саны жеткілікті болған
жағдайда тығыздықты 20%-ға арттыруға жол
беріледі, яғни әлеуметтік инфрақұрылым қамтамасыз етілген, – деп атап өтті М.Әзірбаев.
Ережені Алматы қалалық мәслихаты 2021 жылғы
31 мамырда қабылдады және құрылыс салушылар
үшін негізгі құжатқа айналды.
Талаптар жиынтығы қала құрылысы саласын
жетілдіруге және жақсартуға мүмкіндік береді, яғни
жайлы, эстетикалық тартымды қалалық ортаны дамытады.
Ал құжатты жасаудың алғышарты 2019 жылғы 28
желтоқсанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған «Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы»; «Жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару туралы»; «Сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі туралы» заңдарға өзгерістер
мен толықтырулар енгізуді көздейтін ҚР Заңы болды.

2022 жылы
үйлер 100% газбен
қамтамасыз етіледі.

Халықты ауызсумен
қамту – басты міндет
Мұхит Әзірбаев жиын барысында атап
өткендей, бүгінде Алматының сумен жабдықтау жүйесі Қазақстандағы ең ірі жүйе
болып табылады және қаланың және облыстың іргелес аудандарының 2 миллионнан астам тұрғынына қызмет көрсетеді.
Мегаполисте су құбыры мен кәріздің
инженерлік желілерінің кең ауқымды құрылысымен бір мезгілде ауызсу көздерін
кеңейту бойынша бірнеше жоба іске асырылуда.
Мәселен, судың сапасын жақсарту және
оның Наурызбай ауданының шағынаудандарына үзіліссіз берілуін қамтамасыз ету
үшін фильтрлі станциясы бар «Қарғалы» су
тарту құрылысының реконструкциясы аяқталып қалды.
– Қуаттылығы тәулігіне 15 мың текше
метр болатын жаңа су дайындау станциясы
«Қарағайлы», «Қарғалы», «Құрамыс»,
«Тастыбұлақ» және «Таусамалы» ықшамаудандарының 28 мың тұрғын сумен қамтуға

Әлеуметтік көмек пункті ашылады

Жарық қала – қауіпсіз қала

Алатау ауданындағы «Томирис» ықшамауданында
белгілі бір тұрағы жоқ адамдарға арналған әлеуметтік көмек
пунктінің құрылысы жүргізілуде.
Сыйымдылығы 143 төсек-орынды құрайтын нысанның
жалпы ауданы 4,5 мың шаршы метр. Пункттің құрылысы
белгілі бір тұрғылықты жері, кәсібі және өмір сүру қаражаты
жоқ адамдарға әлеуметтік, медициналық және өзге де көмек
көрсету мақсатында, сондай-ақ халықтың санитариялықэпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету және
Алматы қаласының қоғамдық тәртібін нығайту үшін көзделеді.
– Аталған мекеменің басты міндеті – қиын өмірлік жағдайға тап болған адамға төсек-орын беру ғана емес, оны
бейімдеу және қалыпты өмірге қайтару, – деді Мұхит Әзірбаев.

Алматыда заманауи жабдықтар мен технологияларды
пайдалана отырып, көше жарықтандыруын басқару жүйесі
жұмыс істейді. Жаңғыртудың басты мақсаты – көшені жарықтандыру жұмысын жақсарту және оған қызмет көрсету
шығындарын қысқарту болып табылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты аясында
2019-2020 жылдар аралығында қаланың 14 магистральды
көшесі бойынша 11 161 шам ауыстырылды, бұл қалалық
шамдардың жалпы санының 8%-ын құрайды. Мұхит Әзірбаев бұл шамдарды ауыстыру жыл сайын электр энергиясының 20%-ын үнемдейтінін атап өтті.
Ағымдағы жылы 27 көшені жаңғырту жоспарланған,
оның аясында 5 мыңға жуық шам мен 2 мың тірек ауыстырылатын болады. Осы бағыттағы жұмыстардың 90% аяқталды. 2023 жылдың соңына дейін тағы 33 145 LED шам

мүмкіндік береді, – деп атап өтті әкім орынбасары.
Келесі жылы Ақсай өзенінде Наурызбай
ауданының 42 мың тұрғынын қамтитын
осындай ғимараттың құрылысы басталады.
Сондай-ақ, Бостандық ауданында «Ерменсай», «Бағаналы», «Нұрлытау», «Нұралатау», «Ремизовка» және «Энергетик» шағынаудандарының 22 мың тұрғыны үшін су
жинау жобасын әзірлеу аяқталуда.
– Бо стандық ауданының жоғарғы
бөлігінің су құбыры және кәріз желілерін
қаланың коммуналдық меншігіне беру бойынша жұмыс жүргізуде. Бұл тұрғындарды
сапалы сумен және олардың үйлерін сумен
үзіліссіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – деп хабарлады М.Әзірбаев.
Баспасөз конференциясында қала
әкімінің орынбасары қала тұрғындарынан
инженерлік желілер құрылысына байланысты уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрады.

орнату жоспарланған. Спикердің айтуынша, көше жарығының жағдайын қашықтықтан басқару мен бақылаудың кең
мүмкіндіктері, жабдықтың сақталуын қамтамасыз ету және
тұтынылатын энергияны нақты есепке алу аталған жаңғыртудың артықшылығы болып табылады.
Заманауи технологияларды қолдану электр тарату
желілеріндегі апаттылық деңгейін айтарлықтай төмендетеді, штаттан тыс жағдайларды жою кезінде, сондай-ақ
жоспарлы профилактикалық және жөндеу жұмыстарын
жүргізу кезінде уақытты үнемдейді. Бүгінгі таңда жаңа
көше шамдарының жұмысындағы ақауларды жою 2-3 сағаттан аспайды.
Алматы көшелерін жарықтандыруды басқарудың жаңа
жүйесін енгізу қаладағы қозғалыс қауіпсіздігі деңгейіне
жағымды әсер етеді, мегаполис тұрғындары мен қонақтары
үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді.
Алматы әкімінің тапсырмасы бойынша «Шетсіз қала»
бағдарламасы да іске асырылуда. Өткен жылы 1423 көше
жарықтандырылып, энергия үнемдейтін шамдар қолданылды. 2021 жылдың 11 айында Алмалы, Әуезов, Бостандық, Медеу аудандарындағы 601 көшеге шам орнату жоспарланған. Бүгінде аталған жұмыстар 540 көшеде (90%)
орындалды.
Мұхит Әзірбаевтың айтуынша, келесі жылы қалған
1066 ішінара жарықтандырылмаған көшені жарықтандыру
жұмыстарын жалғастыру жоспарлануда.

ҚАЛА-ҚАРБАЛАС
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БРИФИНГ

ҚАЛА ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫП КЕЛЕДІ
Алматы республика өңірлері арасында жетекші орынға ие
– Ең төменгі күнкөріс деңгейінің есебіне
азық-түлік те, азық-түліктік емес тауарлар
мен қызметтерге жұмсалатын шығындар
да кіреді, – деді Алматы қаласы әкімінің
орынбасары.

Айжан
БҮРКІТБАЕВА

Туризм – Алматы имиджінің
көрінісі
І.Өсеровтің айтуынша, әлемнің ең ірі қалаларының – Доха, Инчхон, Мәскеу, Абу-Даби, Дубаи және Гонконгтың 6 әуежайында
имидждік бейнероликтерді көрсету үшін
143 млн. теңге бөлінді. Киев және Санкт-Петербург әуежайлары пойыздарды брендтеді.
Сондай-ақ, Мәскеу, Ташкент және Баку метрополитендерінде 114 млн. теңгеге тақырыптық жарнама орналастырылды. Сол елдерде

Мәселе шешімін табуда
Суретті түсірген Қайрат ҚОНЫСБАЙ.

Кеше Өңірлік коммуникациялар қызметінде «Алматы қаласының дамуына
байланысты ағымдағы өзекті сауалдар
бойынша» өткен брифингте Алматы
әкімінің орынбасары Ілияс Өсеров қаланың 2021 жылдың 11 айындағы экономикалық көрсеткіштері туралы айтып берді.
– Алматы республикалық бюджеттің доноры болып табылады, ұзақ уақыт бойы
республиканың басқа өңірлері арасында жетекші орынға ие. Қаланың ЖІӨ елдің ЖІӨнің бесінші бөлігін құрайды (1-ші жартыжылдықта – 105,5%, ҚР бойынша – 102,4%).
Мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер ел
бойынша барлық түсімдердің төрттен бірін
құрайды, – деп хабарлады Ілияс Өсеров.
Жергілікті бюджетке шағын және орта
бизнес субъектілерінен корпоративтік табыс
салығы берілді, сондай-ақ республикалық
бюджеттен жергілікті бюджеттің шығындары
64,4 млрд. теңге мөлшерінде өтелді. Спикер
ағымдағы жылы салық түсімдерінің өсу қарқыны жоғары екенін атап өтті. Бүгінгі күні
қала бойынша орташа айлық жалақы республикалық деңгейден 16,4%-ға жоғары және
283 700 теңгені құрайды (ҚР бойынша –
243 667 теңге).

қызығушылық айтарлықтай өскен. Ол 8 мил
лионға жуық адамды қамтыды. КРМG1 зерттеу нәтижелері бойынша Алматыдағы әрбір
турист кем дегенде 100 доллар жұмсайды,
қыста бұл сома қысқы тау спортының танымал болуына байланысты әлі де ұлғаюы
мүмкін.
Биыл Алматы мен облыстың туристік
әлеуетін көрсету үшін шет елден 33 блогер
шақырылды, өйткені әлеуметтік желілер
бүгінде ең тиімді жарнама алаңдарының бірі
болып табылады.

Креативті индустрия –
қаланың жарқын келешегі
Креативті индустриялар экономика
үлесінің шамамен 1,7%-ын алады. Бұл қызметкерлер саны 45 мың адам болатын 17,8
мың ұйым мен жеке кәсіпкерлер (барлық

ӘУЕЗОВ АУДАНЫ

кәсіпорындардың 8,8%). Көрсетілген қызметтер көлемі – 402,8 млрд. теңге.
Almaty Creative Industries Forum – креативті индустриялар саласындағы алғашқы
басты оқиға. Форум мемлекет, креативті
кәсіпкерлер және осы саланы дамытуға мүдделі барлық тұлғалар арасында тәжірибе алмасу және ашық диалог алаңына айналады.

Әлеуметтік көмек көрсетілуде
Статистикалық мәліметтерге сәйкес,
Алматыда табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен 87 мыңнан астам адам тұрады. Яғни қала халқының жалпы санының
4,4%-ы. Азаматтардың осы санатына АӘК
төлеу (2,6 млрд. бөлінді), жұмысқа орналасуға көмек, бизнес жобаларды іске асыру үшін
гранттар беру (7,3 млрд. жіберілді) түрінде
жан-жақты қолдау көрсетіледі.

Алматыда орын жетіспеушілігі мәселесін
шешу үшін балабақшалар мемлекеттік
меншікке қайтарылады. І.Өсеровтің айтуынша, Алматыда мектепке дейінгі мекемелерге
қажеттілік бар. Сондықтан жаңаларын салумен қатар, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің ғимараттарын қала меншігіне қайтару жүргізілуде.
– Бұл ғимараттарды жалға беру мерзімі
аяқталғаннан кейін әкімдік жеке кәсіпкерлермен шарттарды ұзартпайды. Кейіннен осы
объектілерде мемлекеттік балабақшалар
ашылатын болады. Айта кетсек, қазіргі уақытта көптеген нысандар қанағаттанарлықсыз жағдайда, жобалық қуаттылықты арттыру және сейсмикалық күшейту арқылы
жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Оқушылар
үшін орын санын 1200-ден 1800-ге дейін
арттыру көзделіп отыр, – деді І.Өсеров.
Сондай-ақ, әкім орынбасарының айтуынша, жекешелендірудің 2021–2025 жылдарға
арналған Кешенді жоспарына сәйкес, Алматы бойынша үш балалар музыкалық мекте
бін – №1 (хор), Прокофьев атындағы №3
және №11 жеке секторға беру жоспарланған.
Алайда, балаларды мектептен тыс тегін,
оның ішінде музыкалық біліммен барынша
қамтуға байланысты бұл мектептер жекешелендірілетіндер тізімінен шығарылды.
Сонымен қатар, Алматы теміржол аурухан асының медициналық қызмет бейінін
одан әрі сақтай отырып, мемлекеттік меншікте сақтау бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Осылайша 2018 жылы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті бұл аурухананы осы компанияға 3
жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға берді.

НАУРЫЗБАЙ АУДАНЫ
– Иә, жаз айларында ауызсуды
арнайы техникамен тұрақты қамтамасыз ететін су тапшылығы туындайды. Тиісті жұмыстар аяқталғанға
дейін осы қолайсыздықтарға түсініс
тікпен қарауды сұраймыз, – деп шақырды Наурызбай ауданының әкімі.
Санжар Тоғай «Ақжар», «Шұғыла», «Тастыбұлақ», «Таужолы», «Жайлау», «Қарғалы», «Құрамыс», «Таусамалы» шағынаудандарында кәріз
желілерін тарту және «Қарғалы»
өзенінде сүзгі станциясының құрылысы бойынша жұмыстар жүргізіліп
жатқанын қосты. Жұмыстар толық
аяқталғаннан кейін ауданның 70 мың
тұрғыны ауызсумен қамтамасыз етіледі.
Сонымен қатар, Санжар Тоғай Ал-

Жаңа мектептер
ашылады
Динара
МҰРАТҚЫЗЫ
Жыл соңына қарай Алматы қаласы Әуезов ауданының мектептеріндегі
орын тапшылығы 600-ге
дейін төмендейді. Әуезов
ауданының әкімі Сайран
Сайфеденов Өңірлік коммуникациялар қызметінің
баспасөз конференциясында жеке мектептер салу
мен 5 мемлекеттік мектепті кеңейту туралы айтып берді.
Аудан әкімінің мәліметінше, бүгінде ауданда 33
мемлекеттік (50 855 балаға)
және 12 жеке (2505 балаға)
мектеп жұмыс істейді.
2021-2022 оқу жылына оқушылардың жалпы контингенті – 53 360 бала.
– 2020 жылы оқушы орнының тапшылығы 4699
орынды құрады, бүгінгі күні
олардың санының ұлғаюына
байл анысты т апшылық
5169 орынды құрайды. Бұл
мәселені шешу үшін өткен
жылы жалпы 3600 оқушы
орны бар 5 мектепке қосымша құрылыс жұмыстары
басталды. Олар: №6, 117,
121, 132, 133. Қазіргі уақытта 3 мектепте құрылыс
аяқталса, қалған екеуі жыл
соңына дейін аяқталады, –
деді Әуе зов ауданының
әкімі.
Сайран Сайфеденов биыл
2 жекеменшік мектеп – 160
орынды АВС мектебі мен
100 орынды «Кемел» ашылғанын айтты. Жыл соңына
дейін тағы да екі жеке-

меншік мектеп – 400 орынды
«Өркен» және 300 орынды
Almaty-High school ашу жоспарланып отыр.
Жоғарыда аталған нысандар пайдалануға берілгеннен кейін 2021 жылдың
соңында орын тапшылығы
өткен жылмен салыстырғанда 4560 орынға төмендеп,
609 орынды құрайтын болады.
Сондай-ақ, қазіргі уақытта ауданда 7 мектепті
сейсмикалық күшейтуге
және күрделі жөндеуге ЖСҚ
әзірленуде: №127, 9, 97, 141,
122, «Білім-инновация»,
№155 мектеп филиалын қайта құру. Құрылыс-монтаж
жұмыстары 2022-2023 жылдарға жоспарланған.
Мектепке дейінгі білім
б е р у г е ке л е т і н б о л с а қ ,
қазіргі уақытта аудан бойынша балабақшаларда орын
тапшылығы 8047 орынды
құрайды. Биыл 752 орынды
10 жекеменшік балабақша
ашылды.
№23 және №186 балабақшаларда күрделі жөндеу
аяқталды. Шағынауданда
ба лабақша құрылысына
ЖСҚ әзірленуде. 120 орынға
арналған «Алтын бесік»,
сондай-ақ, «Ақсай-2» шағынауданы, 2-үй, «Ақсай-2»
шағынауданы, 58-үй мекенжайларындағы бөбекжай
ғимараттарының сейсмотұрақтылығын күшейту және
күрделі жөндеу жобаларын
әзірленеді. Нысандарды пайдалануға беру 2022-2023
жылдарға жо спарланып
отыр.

ТЫНДЫРЫМДЫ ТІРЛІК КӨП
Серік
ЖҰМАБАЕВ
Наурызбай ауданында биыл
2200-ден астам адам жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз
конференциясы барысында Алматы
қаласы Наурызбай ауданының әкімі
Санжар Тоғай айтты. Ол көп жағдайда азаматтарды жұмыспен қамтуға мемлекеттік бағдарламалар
ықпал еткенін атап өтті.
Аудан әкімі «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы бойынша қысқа
мерзімді кәсіптік оқуға 83 адам жіберілгенін, әлеуметтік жұмыс орындарына 89 тұрғын, қоғамдық жұмыстарға
690 адам, жастар практикасы бойынша
116 түлек жұмыспен қамтылғанын,
тұрақты жұмысқа 1542 адам, бірінші
жұмыс орнына 4 жұмыссыз орналасқанын, бұдан басқа 200 АЕК мөлшерінде
153 грант берілгенін хабарлады.
– «Еңбек» бағдарламасы Наурызбай ауданының тұрғындары арасында
танымал. Оның арқасында көптеген

адамдар жаңа дағдыларға ие болады,
жұмыс табады және өз ісін ашады.
Мысалы, биыл 133 миллион теңгеден
астам сомаға 9 жоба мақұлданды.
Біздің міндетіміз – қала тұрғындарының кәсіпкерлік бастамасына көмектесу, – деді Санжар Тоғай.
«Бизнестің жол картасы–2025»
бағдарламасы бойынша жалпы құны
426 млн. теңге болатын 28 жоба мақұлданды. Мысалы, «Almaty
business–2025» аясында кеңсе тауарларын өндіретін «Айнар-Кеңсе» кәсіпорнының жобасын іске асыру үшін 2%дық мөлшерлемемен 70 млн. теңге
көлемінде жеңілдетілген несие берілді.
Сонымен бірге, Наурызбай ауданының 8 шағынауданында су құбыры мен
кәріз жүйесі салынуда. Аудан әкімі
«Жаңа Алматы» кешенді жоспары аясында 70 мың тұрғын ауызсумен қамтамасыз етілетінін хабарлады.
Санжар Тоғай жергілікті атқарушы
органдар үшін бұл бірінші кезектегі
мәселе екенін атап өтті. Әзірге халықтың тек 30%-ы ғана ауызсумен қамтамасыз етілген, қалған 70%-ы ашық су
қоймалары мен жеке ұңғымалардағы
суды пайдаланады.

маты қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев ауданға үнемі барып, су құбыры желілерінің құрылысы мен Абай
даңғылын ұзарту жұмыстарын жеке
бақылайтынын хабарлады.
– Алматы әкімінің тапсырмасы
бойынша Наурызбай ауданында қоғамдық кеңістіктер мен тұрғындар
демалатын орындар жасалады. «Шұғыла» және «Қалқаман» шағынаудандарында, әкімшілік орталықтың алдында саябақтар ашу, сондай-ақ
«Қарғалы» өзенінің жағалауын абаттандыру жоспарлануда, – деп жалғастырды Санжар Тоғай.
Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және жайлы өмір сүру ортасын
қ а л ы п т а с т ы ру б о й ы н ш а ж ұ м ы с
электрлендірудің арқасында жалғасады.
«Шұғыла», «Ақжар», «Таусамалы», «Қарағайлы» шағынаудандарының тұрғындары электр жарығының
жиі өшуіне қатысты бірнеше рет шағымданды. Қабылданған шаралардың
арқасында 123 шақырым электр желісі
қаланың коммуналдық меншігіне
берілді және қазір үзілісіз жұмыс істеуде.
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Салғырттыққа салынбайық
Алматы қаласы
Санитарлықэпидемиологиялық бақылау
департаменті басшысының
орынбасары Әсел Қалықова
Өңірлік коммуникациялар
қызметі алаңында өткен
брифингте коронавирустың
жаңа «омикрон» штамы
туралы айтып, оның ауыр
зардаптарына және дерттің
жаңа қырынан өршуі мүмкін
екендігіне тоқталды.

Нұржамал
ӘЛІШЕВА
Спикер бүкіл әлемде эпидемиологиялық
ахуал нашарлап, қатаң карантин режимі
қайта енгізілгеніне назар аударды. Оңтүстік
Африкадағы COVID-19 «дельтасының»
жаңа, қауіпті «омикрон» мутациясының
пайда болуы туралы ДДҰ-ның ре сми
мәліметтері бар. Ол патогенді және жұқпалы
«дельта» нұсқасынан асып түседі және адам
ағзасындағы антиденелерді айналып өтуге
қабілетті көрінеді.
– Сондықтан халықты, әсіресе, қарт
тарды, созылмалы аурулары бар адамдарды,
жасөспірімдерді, жүкті әйелдерді вакци
налауды ұлғайту қажет. Алматының
барлық тұрғындары елд е «омикрон»
штамының пайда болуына және таралуына
жол бермеу үшін, әсіресе демалыс және
мереке күндері кісі көп жиналатын қоғамдық
орындардан аулақ болғаны жөн, – деді
Ә.Қалықова.
«Омикронның» Қазақстанда бас көтер
меуі үшін ведомствоаралық комиссия
3 желтоқсаннан бастап Ботсвана, ОАР,
Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик,
Малави, Мадагаскар, Эсвитини, Танзания

және Гонконгт ан шет ел азаматтарының
Қазақстанға кіруін шектеу туралы шешім
қабылдағаны белгілі болды.
«Омикронға» қатысты КВИ жағдайлары
анықталған елдерден келген адамдар ПТР
нәтижесіне қарамастан 7 күнге оқшаулануға
тиіс. Мысырмен әуе қатынасын тоқтата тұру
туралы да шешім қабылданды.
Індетті ауыздықтаудың бірден-бір жолы,
әрине, екпе алу. Әсел Қалықова ұжымдық
иммунитетті қалыптастыру үшін бүгінгі
56,5%-дық көрсеткіш жеткіліксіз деп есеп
тейді. Еске сала кетсек, мегаполистегі 132
екпе егу пунктінде барлық тілек білдіру
шілерге вакцина тегін салынады.
Спикердің айтуынша, өткен аптада ковид
жұқтырғандардың негізгі үлесін (78%) 20–39
жастағы азаматтар – 27,9%, 40–59 жастағы
тұрғындар – 27,6%, 60 және одан жоғары
жастағы адамдар 22,3%-ды құраған. 14 жасқа
дейінгі балалар арасында жұқтырудың үлес
салмағы (124 жағдай) 16%-ға дейін өскен,
оның ішінде 1 жасқа дейінгі балалар (21) –
2,7%.
Тақырыпқа орай айта кетсек, бүгінде
Алматыда «Pfizer» компаниясының «Comirnaty» препаратымен 13 248 адам вакцина
ланды, оның ішінде жүкті әйелдер – 795, бала
емізетін ана лар – 2803, ба ла лар мен
жасөспірімдер – 9650.

АҢЫЗ ЖӘНЕ АҚИҚАТ

Келісім керек
Әлеуметтік желілерде
оқушыларды атааналардың келісімінсіз
вакциналау туралы бұйрық
шықты деген хабарлама
тарады. Бұл ақпаратты
Санитарлықэпидемиологиялық бақылау
комитеті жоққа шығарды.
– Осы жарияланымға қатысты кез келген
профилактикалық егу, соның ішінде корона
вирусқа қарсы вакциналау ата-аналардың
ақпараттандырылған келісімімен ғана
жүргізілетінін хабарлаймыз.
Осыған байланысты алдын ала жасалған
тізім бойынша вакциналауға ата-анасы қол
қойған келісімі бар балалар және ата-анасы

#ЕКПЕАЛ

ның қатысуымен ғана екпе салдыруға
шақырылады. Әлеуметтік желілер мен
мессенджерлерде тараған күмәнді ақпаратқа
сенбеуге шақырамыз, – деді ҚР ДСМ
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау
комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев.
Айкерім РАЙЫСҚЫЗЫ.

АФРИКА елдерінде вакцина салдыр
ғысы келетіндер көбейді. Иә, бүгінде
«Омикронға» байланысты ел ішінде
дүрбелең туған.
Жалпы, Африка жерінде вакциналау ісі
кенжелеп тұр. Екпенің екі компонентін де
алған тұрғындардың үлес салмағы баржоғы 10%-ға да жетпейтін көрінеді.
Сарапшылар жаңа штамның тез тарауының
да бір себебі осымен байланысты болуы
мүмкін деп отыр.

ИСПАНИЯ билігі вакцина алғандығы
туралы сертификатының бар екендігіне
қарамастан індеттің таралу қаупі жоғары
мемлекеттерден келген барлық жолаушыдан
коронавирусқа теріс тест талап етуді қолға
алды.

БЕЛЬГИЯ билігі СOVID-19-дың жаңа
штамы мен өзге де мутацияға ұшыраған
түрлерінің таралуына байланысты ревак
циналау тәртібін өзгертті. Енді үшінші
дозаны алуға шақыру тек арнайы топтар мен
қарттарға ғана емес, барлық тұрғындарға
жіберіледі. Өңірде бір апта бұрын үшінші
дозаны медицина қызметкерлері мен жасы
65-тен асқан азаматтар ғана салдыруы тиіс
еді. Енді күшейткіш екпемен 18-ге толған
тұрғындардың да егілуіне болады.

КУБА жаңа штамға қарсы отандық
«Соберана плюс» деген вакцинасын жетіл
діруге көшті. Ғалымдар сынақ жүргізуге
кірісіп кеткен. Бірақ жергілікті мамандар
қазіргі вакциналар да вирустың мутацияға
ұшыраған бұл түрінен қорғайды дейді. Еске
сала кетейік, Куба қарашаның ортасында
шетелдіктердің елге келуіне рұқсат еткен еді.
Бірақ «Омикрон» пайда болғалы бақылауды
қайта күшейтті.

РЕСЕЙ де етек-жеңін жинай бастады.
Жаңа штамның таралуына байланысты
Африка азаматтарына елге кіруге тыйым
салды. Ел билігі адам ағзасында корона
вирустың бар-жоғын білдіретін ПТР-тесттің
жарамдылық мерзімін қысқартты. Енді 72
сағаттың орнына құжат 48 сағат қана
жарамды болады. Бұл шешім әлемде жаңа
штамның таралуына байланысты қабыл
данған. Қазір ел шекарасында шетелдік
жолаушылар қатаң тексеріледі. Ал өзге
елден оралған ел азаматтары әуежайда тест
тапсырып, 2 апталық карантинде қалуы тиіс.
ҚЫТАЙ халқының 76,8%-ы COVID-19ға қарсы вакцина алған. Бұл елде ковид
жұқтыру деңгейі 100 мың адамға шаққанда
8,9 оқиғаны құрайды, а л өлім-жітім
көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда 0,4-ті
құрап отыр.
Соңғы ресми мәлімет бойынша,
құрлықтық Қытайда вирусқа шалдыққан
науқастардың 94,42%-ы сауығып шыққан.

Күрделі ота
Алматы қалалық №7 ауруханада
созылмалы колостазға шалдыққан
әйелге күрделі ота жасалды. Операция
м інде т т і ә л еум е т т і к м ед и ц и н а л ық
сақтандыру пакеті шеңберінде жүзеге
асырылған.

ГЕРМАНИЯ елінің жетекші вирусолог
тары бүкіл халықтық қатаң карантин енгізуге
шақыруда. Дәрігерлер вакциналанбаған
адамдарды оқшаулауды ұсынып отыр.

«ОМИКРОН» 20 мемлекеттен
табылған, алайда олардың саны тағы да
өсуі мүмкін деп отыр сарапшылар. Жаңа
штамм Оңтүстік Африка республикасынан
анықт а лғ андықт ан, о сы елмен біраз
мемлекет әуе қатынасын тоқтатты. Алайда,
ДДСҰ «халықа ралық сапарларға толы
ғ ы м е н т ы й ы м с а л у ко р о н а в и ру с т ы ң
таралуын тоқтата алмайды» деп санайды.
Сондықтан әлем елдері мүмкінд ігінше
тұрғындарды вакциналау шарасымен
қамтуға тырысып жатыр.
Иә, жаңа штамм жаһанды әбігерге
салып қойды. «Pfizer» және «Biotech»
компаниял ары «Омикрон» штамымен
күре с етін вакцина шығаруы мүмкін.
Вакцина шығаратын бірнеше фармацев
т и к а л ы қ ко р п о р а ц и я « О м и к р о н д ы »
зерттеуге кіріскендерін және қажет болған
жағдайда өз препараттарын түрлендіруге
дайын екенін мәлімдеді.
Әзірлеген
Н.ӘЛІШЕВА.

COVID-19

АҚ ХАЛАТТЫ АБЗАЛ ЖАНДАР

Жасөспірімдер
«Pfizer»
салдырды
Алматы қа ласында бір тәулікте
(1 желтоқсанда) 1571 адам коронавирусқа
қарсы вакцина салдырды.
Ко р о н а в и р у с қ а қ а р с ы е к п е н і ң
І компонентін – 894, II компонентін 677 адам
алды. Вакцина салдырғандар саны бойынша
Алматы алдыңғы орында. Биылғы жылдың
1 ақпаны мен 1 желтоқсан аралығында
қалада 1 025 406 тұрғын вакцинаның бірінші
компонентін, 981 458 адам екінші компо
нентін салдырған. Оның ішінде 122 304
адамның жасы 60-тан асқан.
Бүгінгі таңда «Pfizer» (Comirnaty)
компанияс ының екпе сін 14 568 адам
салдырды. Оның ішінде 880-і – жүкті әйел,
3036-сы – бала емізетін ана және 10 652-сі
жасөспірім.

Жаңа штамм дүрбелең
тудыруда

Жас әйелдің аталған дертке шалдық
қанына бірнеше жылдың жүзі болыпты.
Алғашында ол жүрек айну, бас айналу,
қ ұ с у, і ш ау р у ы с ы н д ы ж а ғ ы м с ы з
белгілермен өз бетінше күресіп көрген.
Ақырында 10 күн бойы дәреті жүрмей
қалғаннан кейін дәрігерлердің алдына
келген. Олар пациентке Пайра ауруы –
с о з ы л ма л ы кол о с т а з д е ге н д и а г н о з
қойып, оны шұғыл операцияға
дайындаған. №7 аурухананың хирургі
Н ұ рл а н М ә ул е н о вт і ң а й ту ы н ш а ,
с о з ы л м а л ы ко л о с т а з – т о қ і ш е к т е
к е з д е с е т і н ау р у. М ұ н д а й ау р у м е н
ауыратын адамның іші кеуіп, үлкен
дәреті жүрмейді, салдарынан организм
уланады.
«Аталған дертке шалдыққан
п а ц и е н т т е р у а қ ы т ы л ы е м д е л у
қажеттігін естен шығармағаны жөн.
Көп жағдайда мұндай сырқаттарға
хирургиялық көмек көрсетіледі», – дейді
дәрігер.

Радиация
патогендерді
жояды
Ғалымдар
ковидті небәрі
е к і с е ку н д т а
жоятын жолды
тауыпты.
Мамандар
COVID-19-ға
б і р д е н о н
м и л л и м е т р г е
дейінгі ұзын
дықтағы радио
толқынның ықпалын сәулелендірген. Зерттеу
аяқталған соң олар радиация патогендерді
көзді ашып-жұмғанша, яғни екі секунд
ішінде жоятынын анықтаған. Алайда, олар
бұл тәсілді адам организміндегі COVID-19бен күреске пайдалануға күмәнданып отыр.
Нұр ЖАМАЛ.

almaty-aksham@mail.ru
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Қазақстандықтар, әсіре
се, өнім немесе қызмет үшін
а в а н с т ы қ т ө л е м ж а с ау
кезінде алданады. Бұған
қоса, микро-кредиттік ұйым
дардың веб-сайттарында
онлайн несие тіркеу мен
азаматтардың жеке дерек
терін алғаннан кейін банк
шоттарынан ақша ұрлау
оқиғалары жиі кездеседі.
Көп жағдайда алаяқтар
өздерін банк қызметк ері
ретінде таныстырып, жалған
н ө м і р л е р м е н қ о ң ы р ау
шалған. 1200 жағдайда
жәбірленушілер фишингтік
и н т е р н е т - р е с у р с т а р ғ а
деректерін өз еркімен енгіз
ген. Түрлі жобаларға тиімді
инвест ициялау желеуімен
2000-ға жуық а лаяқтық
жасалған.
Айкерім
РАЙЫСҚЫЗЫ.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАБЫС
«Alataý Aqparat»
ұжымының бір топ
қызметкері Қазақстан
Журналистер одағына
мүшелікке қабылданды.
Қалалық «Almatý aqshamy» және
«Вечерний Алматы» газеттерінің жур
нал истері ҚР Тұңғыш Президенті
күнінде Қазақстан Тәуелсіздігінің 30
жылдығына орай мерекелік дастархан
жайды. Іс-шараға шығармашылық
даму жөнінд егі кеңес мүшелері –
тарихшы және жазушы Мұрат Әуезов,
ҚР Журнал истика Академиясының
президенті Сағымбай Қозыбаев,
Қазақстан Журналистер одағы басқар
масының төрағасы Сейітқазы Матаев,
Журналистика Академиясының вицепрезиденті Валерий Жандәулетов, қала
әкімд ігінің Қоғамдық даму басқар
масының басшысы Диас Есдәулетов
келді.
«Alataý Aqparat» ЖШС Бас
директоры Төлеміс Күлмұхамедов
жиналғандарды мерекемен құттықтап,
шығармашылық табыс тіледі.
Мерекелік шарад а бірқатар журна

Суретті түсірген Самат ҚҰСАЙЫНОВ.

«Сақтықта
қорлық жоқ»

л и с т е р Қ а з а қ с т а н Жу р н а л и с т е р
одағына қабылданды. Төраға
Сейітқазы Матаев журналистерге одақ
билеттерін өз қолымен тапсырды.
С а л т а н ат т ы р ә с і м н е н ке й і н
«Вечерний Алматы» газетінің жауапты
хатшысы Әбдіжамал Сапарқұлов
жиналғандарға өзі дайынд
 аған
Самарқанд палауын ұсынды.

ӨЗ СӨЗІМ – ӨЗІМДІКІ
Жыл соңына қарай мегаполистегі ірі сауда
орталықтары «Black Friday», яғни «қара
жұма» деген акциямен көптеген тауарларға
70–80%-ға дейін жеңілдік жасайды.
Желтоқсан айының басталып жатқанын
ескерсек, жақында ғана Алтын орда базары
тұсындағы ірі сауда орталығының бірі «Қара
жұма» деген акцияның жарнамасын іліп
қойғанын көзіміз шалып еді. Көптен бері
қоғамда көтеріліп келе жатқан осы бір
мәселеге Бас мүфти Наурызбай қажы
Тағанұлы соңғы нүктені қойғандай болды.

ҚАУІП

Сан соғып қалмаңыз
Жаңа жыл жақындаған тұста барлық
дүкендер жеңілдіктер жариялайды.
Алайда, сатып алушылар төмен бағаға
қызығып, пошта, мессенджер немесе
әлеуметтік желідегі сілтемелер арқылы
өтпегені жөн. Бұл туралы киберқауіп
сіздік саласындағы сарапшылар
мәлімдеді. Олар төмен баға қуып, сан
соғып қалмауға шақырды.
– Төмен бағаға сенбеңіз.
Көп жағдайда алаяқтар
са й т ы н д а ғ ы т а у а р д ы ң
бағасы нақты бағадан
қ ы м б а т бол а д ы . Тау а р
бағасын ұқсас сайттармен
с а л ы с т ы р ы ң ы з . Ү л к е н
жеңілдіктерді басқа сайт
тардан да табуға болады.
Ал айда, әд етте ол арда
тауар саны шектеулі, –
дейді Ресей мен ТМД-дағы
Avast өкілдігінің басшысы
Алексей Федоров.
Оның айтуынша, сатып
а л у ш ы н ы ң п о ш т а с ы н а
қызық ұсын ыс туралы хат
келсе, оны бірден ашпағаны
дұрыс. Дәл сол сайтты ашық
дереккөзден іздеп, акцияның
бар-жоғын тексеріп алған
жөн. Сонымен қатар, бұған
дейін дәл сол тауарды сол
сайттан сатып алған басқа да
қолдануш ылардың пікірін
ескеру қажет. Кейде акцияға
қатыс ып жатқан дүкендегі
баға акция жоқ жермен
с а л ы с т ы р ғ а н д а қ ы м б ат
болуы мүмкін.
Ал Ресей мен ТМД-дағы
ESET маркетинг басқарма
сының директоры Кирилл
Подгорный танымал бренд
тің сөмкесі немесе смарт
фонға қатысты жеңілдікке
а л д а н б а у ғ а ш а қ ы р д ы .
Себебі, мұндай дүкендерде
жеңілдік с анаулы затқа
қойылған, ал кәсіпкерлер
ж а р н а ма а р қ ы л ы с ат ы п
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МЕРЕЙ

КЕРЕК КЕҢЕС

Алаяқтарға алданып
қ а л м а с ү ш і н н е і с т еу
ке р е к ? I T с а л а с ы н ы ң
мамандары кеңес береді:
1. Әлеуметтік желіде
қолданыл атын құпиясөз
8 символдан асуға тиіс.
2. Өзіңіздің жеке карта
ңыздың CVV нөмірін
айтпауыңыз керек.
3. Онлайн несие рәсімдеу
кезінде ресми сайт екеніне
көзіңізді жеткізуіңіз қажет.
2010 жылдан бері желі
қолдануш ылары 75%-ға
өскен. Соған сай, хакер
лердің шабуылы жыл сайын
3-4 мыңға артып отырған.
Ағымд ағы жылдың өзінде
интернет-алаяқтыққа қатыс
ты 17 мыңнан аса оқиға
тіркелген. Бұл өткен жылмен
салыстырғанда 80 пайызға
көп. Бұл туралы Ішкі істер
министрлігі мәлімдеді.
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ӘЛЕУМЕТ

Айта кетерлік жайт, 1 желтоқс ан
күні «Alatay Aqparat» редакциясының
екі қызметкері Жәнібек Сүлеев пен
Динара Мұратқызы туған күндерін
атап өтті.
Қос газеттің редакциясы әріп
тестерін туған күнімен құттықтап, зор
денсаулық, ұзақ өмір және шығарма
шылық табыс тілейді.

тиетін, халқымыздың ұғымына да сай келетін сөз. Мұсылман
қауымы үшін жұма қасиетті күн болғандықтан, «қара
жұманы» «жомарт жұма» деп өзгертсек, бұл – Ислам дінін
ұстанат ын халқымызға көрсетілген құрмет болмақ.
Осылайша кәсіпкер азаматтарымыз ізгі ниетінің нәтиже
сінде «жомарт жұма» акциясы аясында қаншама жанның
алғысына бөленер еді», – делінген Бас мүфти Наурызбай
қажы Тағанұлының үндеуінде.
Жұма күнінің қадір-қасиеті күллі мұсылман қауымы үшін
ерекше екенін білеміз. Пайғамбары мыз (с.а.с): «Жұма
күнінде қасиетті бір сағат бар. Мұсылман сол сағатта
намаз оқып, қол жайып тілек қылса, Алла Тағала оның
тілегін міндетті түрде қабыл алады» (Бухари, Жұма 37)
деген. Ендеше, осы жұма күніне жасырынған сол сәтке дөп
түсіп, дұға тілеуді әрі берекелі сауда жасауды, егер саудагер
болсаңыз Алла разылығы үшін «жомарт жұма» деп жеңілдік
жасаған болсаңыз, ниет-тілектеріңіз қабыл болсын.

«Жомарт жұмада» бір сәт бар
Әсел
ДАҒЖАН
Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының төрағасы,
Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы еліміздегі сауда
орталықтарының иелері мен барша кәсіпкер азаматт арды
көпшілік орындарда жазылған «қара жұма» сөзін «жомарт
жұма» деп өзгертуге шақырды.
«Кейінгі жылдары жұртты жаппай саудаға тартудың
әдісі ретінде қолданылып жүрген «қара жұма» сөзі қоғамда
талқыға түсуде. Дініміз бен дәстүрімізде бар «жұма» сөзі
қасиетті, қастерлі ұғымды білдіреді. Мен осы ретте
еліміздегі сауда орталықтарының иелері мен барша кәсіпкер
азаматтарды «қара жұма» сөзін «жомарт жұма» деп
өзгертуге шақырамын. «Жомарт жұма» – жүрекке жылы

ҚАЛАЛЫҚТАР ҚАПЕРІНЕ
«Almaty aqshamy» мен Алматы қалалық Халықты жұмыспен қамту орталығының
бірлескен жобасы
а л у ш ы н ы а с ы қ т ы р ы п ,
ойланбай әрекет етуге әсер
етеді. ESET с арапшысы
ұсыныстар келетін мекен
жайларды мұқият тексеруге
кеңес берді. Пайда табу үшін
алаяқтар танымал бренд
атын пайдалануы мүмкін.
Мұндайд а бренд аты қате
жазылып, мекенжайы ретін
де басқа дүкен көрсетіледі.
Алданып қалмас үшін
онлайн с ауда жас айтын
ке зде т ө л ем дерект е рін
енгізбес бұрын сайт мекен
жайын мұқият тексеру керек.
Онлайн-дүкен еш жерде
тіркелмеген болса, сарапшы
лар оны арнайы whois
қызметтерінде тексер уді
ұсынады. Егер сайт жүйеге
жақында ғана тіркелс е,
онлайн-төлем жасаудан бас
т а р т қ а н ж ө н . Ө й т ке н і ,
алаяқтар жеңілдіктер маусы
мына жақын түрлі айла-тәсіл
қолдануы мүмкін.
Айкерім
НӘЛДІБЕКОВА.

БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫН ҰСЫНАМЫЗ
«Журавушка» ЖШС-ға:
– тәрбиешінің көмекшісі;
– аспаз қажет.
Тел.: 8 701 305 00 07,
8 777 615 54 54.
Марков көшесі, 32-үй.
«Caspian Beverage Holding»
ЖШС-ға:
– жүргізуші-экспедитор;
– қоймашы;
– жүк тиеуші;
– аула сыпырушы;
– еден жуушы;
– сауда өкілдері;
– технологиялық жабдықт арды
жөндеуші слесарь керек.
Тел.: 258-39-09,
8 700 250 38 64.
Гоголь көшесі, 211-үй.
«Карина-Папироне» ЖШС:
– әртүрлі жұмыстарға
жұмысшылар;
– жүк тиеушілер іздейді.
Тел.: 8 707 720 58 15.
Қазыбаев көшесі, 264-үй.
«НҰР-Май Фармация» ЖШС-ға:
– қойма меңгерушісі керек.
Тел.: 8 701 780 98 09.
«Кемел» ш/а., Ақсуат көшесі, 104-үй.
«Нәзік» ЖШС:
– сатушылар;
– кассирлер;
– әкімші;
– жүк тиеушілер;
– аспаздар;
– тазалықшылар іздейді.
Тел.: 8 (727) 233-18-00.
Масаншы көшесі, 23-үй.

«Беккер и К» ЖШС-ға:
– сатушылар;
– кондитерлер;
– кассирлер;
– жүк тиеушілер;
– менчердайзер;
– еден жуушылар керек.
Тел.: 8 707 148 68 10. Розыбакиев
көшесі, 95-үй (Сәтбаев көшесінің
қиылысы).
«Alser computers» ЖШС-ға:
– сатушы кеңесшілер;
– кассирлер;
– Call-center операторлары;
– жүк тиеушілер керек.
Тел.: 8 702 770 00 50.
Сүйінбай даңғылы, 2-үй (Райымбек
даңғылының қиылысы).
«Жедел күзет» ЖШС:
– күзетшілер іздейді.
Тел.: 8 707 111 74 07.
«Қорғау-плюс»
ЖШС-ға:
– күзетшілер керек.
Тел.: 8 771 300 47 20.
Бөгенбай батыр көшесі, 256 А.
«Магнум» супермаркетіне:
– сатушылар;
– кассирлер;
– жүк тиеушілер;
– аспаздар;
– наубайшылар;
– кондитерлер;
– қасапшы;
– қауіпсіздік қызметінің бақылау
шысы керек.
Тел.: 8 707 688 98 91. Шаляпин көшесі
(Саин көшесінің қиылысы).

«Almaty-Resort» шипажайына:
– инженер-құрылысшы;
– ЕҚ және ҚТ бойынша инспектор;
– құтқарушы;
– қызметшілер;
– клинер;
– даяшылар;
– ағаш ұстасы керек.
Тел.: 300-34-51,
8 701 794 90 56.
Асқаров көшесі, 2-үй.
«Мемлекеттік өңірлік табиғи парк»
КММ:
– іс жүргізуші;
– жүргізушілер;
– тракторшы;
– аула
сыпырушылар;
– күзетшілер;
– техникалық жабдықтау
бөлімінің басшысы;
– инженер-механик;
– қазақ тілінде аудармашы
іздейді.
Тел.: 292-05- 49.
Шәріпов көшесі,
90-үй (Жамбыл көшесінің
қиылысы).
«Октан Real Estate»
ЖШС-ға:
– сантехник;
– тазалықшылар керек.
Тел.: 8 701 712 53 34.
Амангелді көшесі, 59 А.
«Safar KZ» ЖШС:
– сатушы-кеңесшілер;
– әкімші-кассир іздейді.
Тел.: 8 747 745 63 11.
Ньютон көшесі, 1 А.

«Уют Сервис»ЖК:
– тазалықшы;
– жүргізуші іздейді.
Тел.: 8 701 780 92 15.
«Leadbros Qazaqstan» ЖШС:
– жүйелік әкімші;
– сатушы-кеңесші;
– кассир;
– тазалықшылар іздейді.
Тел.: 8 702 711 68 85.
Ангарский көшесі, 87 Г.
«Кенбаева» ЖК:
– наубайшылар;
– кондитерлер;
– ко н д и т е рл і к ө н і м д
 ерді
дайындаушы іздейді.
Тел.: 8 701 733 13 77.
J LC сүт компаниясына:
– сатушы-кассирлер;
– экспедитор-жүргізушілер;
– жүк тиеуші-экспедиторлар қажет.
Тел.: 8 777 005 51 81.
Жансүгіров көшесі, 482-үй.
«Спорттық-мәдени кешен» ЖШС-ға:
– бейнебақылау операторы керек.
Тел.: 8 707 107 91 61.
«Той Март» супермаркетіне:
– сатушы кеңесшілер;
– кассирлер;
– жүк тиеушілер,
– күзетшілер;
– 1 С білімі бар операторлар;
– аула сыпырушылар қажет.
Тел.: 8 708 711 82 90.
Розыбакиев көшесі, 4-үй.
СӘТТІЛІК
СЕРІГІҢІЗ БОЛСЫН!
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ДҮЙСЕНБІ
6 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00
6.30
7.00
8.00
10.00
11.45
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
21.40
22.40
23.00
0.00
2.00
2.30
3.15
4.00
4.30
4.40
5.55

Әсем әуен
Дала сазы
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Әсем әуен
Телехикая. Орлау
20 серия
Үкілі үміт
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
Басты назарда
(тікелей эфир)
Телехикая. DiNaZaur
5, 6 серия
Телехикая
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Мужской киноклуб
Басты назарда
(қайталау)
Телехикая. Әр жерде
сен 61 серия
Сәуле-ғұмыр
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.25
7.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.10
16.00
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
0.30
1.30
2.05
2.55
3.40

Әнұран
«Ауылдастар»
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
«TAŃSHOLPAN». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны».
Телехикая.
«Дениз». Телехикая.
«Күйеу бала».
Телехикая.
AQPARAT
«Qyzyq eken...».
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«Apta». Сараптамалық
бағдарлама.
«Таңшолпан».
Телехикая.
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...».
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ».
Телехикая.
«ДЕНИЗ». Телехикая.
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
«КҮЙЕУ БАЛА».
Телехикая.
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«Таңшолпан».
Телехикая.
«САНА». Ток-шоу.
AQPARAT
«Ashyq alań». Қоғамдықсаяси ток-шоу.
«Теледәрігер»
Әнұран

ХАБАР
5.00
5.00
7.00
10.00
12.00
13.00
15.00
16.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Государственная
граница»
Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
Мегахит. «Рейд»
Д/ф. «Дорога мира и
согласия»
Тұсаукесер!
Телехикая. «Шайқалған
шаңырақ»
«Бүгін». Тікелей эфир
Российский сериал
«Государственная
граница»

18.00 Мегахит. «Кровь
искупления»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тұсаукесер! «Бизнеске
бағыт». Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! Телехикая.
«Тұмар»
22.30 Премьера!
«Национальный
интерес с Ерланом
Бекхожиным»
23.45 Сборник.
«Пәленшеевтер»
0.45 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
07.20 «Жанкешті ханымдар»
телехикаясы (қазақша)
09.00 31 Әзіл
10.00 «Маша и Медведь»
мультхикаясы
11.30 «Ханшайым» үнді
телехикаясы (қайталау)
13.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
14.00 «Тимон и Пумба»
мультхикаясы
15.00 «Кухня» телехикаясы
(қайталау)
16.00 КИНО. Джеки Чан
«Младенец на $30
000 000» комедиялық
боевигінде (қайталау)
18.55 «Кухня» телехикаясы
20.00 Информбюро (орысша/
қазақша)
21.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
22.00 «Ханшайым» үнді
телехикаясы
23.40 КИНО. Рутгер Хауэр
«Слепая ярость»
боевигінде
01.30 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00
7.00
8.00
9.00
13.10
14.15
14.30
18.30
19.00
20.00
20.40

21.30

1.20

2.15
3.10
3.25
3.50
До

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
«ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
«СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ».
Многосерийный фильм
«НА САМОМ ДЕЛЕ»
«112». Тікелей эфир
«QOSLIKE»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасының
тұсаукесері
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
Премьера.
Документальный цикл
«QAZAQ. ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
Премьера.
Денис Рожков,
Анастасия Тюнина
в многосерийном
фильме «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2»
Ночной кинотеатр.
Павел Прилучный,
Карина Андоленко
в многосерийном
фильме «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА»
«МАТА ХАРИ».
Многосерийный фильм
«112» бағдарламасы
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«ҚАРЛЫҒАШ
ҰЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
04.30

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 Т/п «Келесі кім?»
10.40 Т/п «Орёл и решка»
11.50 Х/ф «Области тьмы»
14.00 Т/х «Гудия»
15.00 Т/х «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»
17.40 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» Премьера!
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Х/с «Фемида видит»
Премьера!
20.40 Х/с «Балабол 5»
Премьера!
21.50 Т/х «Ұстаз» Тұсаукесер!
22.20 Т/х «Көршілер»
Тұсаукесер!
23.00 Т/х «Ағайындылар»
00.00 Т/х «Гудия»
01.10 Х/ф «KZландия»
03.10 Т/х «Ағайындылар»
04.20 Т/х «Ұстаз»
04.45 Т/х «Көршілер»
05.10 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
(қайталау)
07.30 «ЖУРНАЛИСТ»,
өзбек телехикаясы. С
субтитрами на русском
09.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ»,
лирическая комедия
(повтор)
11.30 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»,
мелодрама (повтор)
15.30 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
17.30 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на русском
18.40 «QAZAQ: ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА»,
документальный
фильм. Премьера!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама. Премьера!
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив.
01.30 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама (повтор)
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу (қайталау)
03.00 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
6.45
6.50
7.00

11.05

11.30
12.00
12.35
14.40
15.30
16.00

Әнұран
Арнайы репортаж
КӘСІПҚОЙ БОКС.
Джэрвонта Дэвис –
Исаак Круз.
Сергей Деревянченко –
Карлос Адамес.
Қазақстан
құрамасының әлем
чемпионатына іріктеу
турниріндегі голдары
«Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
1-бөлім. Деректі фильм
«PRO FOOTBALL».
Лига чемпионов УЕФА.
Превью матчей
БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Калев» – «Астана»
ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
Интервью с Амиром
Закировым
ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд. «Тюмень»
(Россия) – «Қайрат»
(Қазақстан)

18.00 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
18.25 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Ұшқын-Көкшетау» –
«Алтай» (Ерлер).
1 тур
20.45 «PRO FOOTBALL». УЕФА
Чемпиондар лигасы.
Матчтар қарсаңында
21.20 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ».
1 выпуск
21.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 5 серия.
Документальный фильм
22.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Барыс»
(Нұр-Сұлтан). Тікелей
эфир
1.05 Арнайы репортаж
1.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Германия
– Венгрия (Әйелдер).
Тікелей эфир
3.00 «Татамидегі тартысты
бәсеке». Арнайы
репортаж
3.20 Әнұран

BALAPAN
7.00
7.05
7.45
8.10
8.30
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
10.00
10.20
10.35
10.50
11.15
11.25
11.40
11.50
12.05
12.25
12.40
12.50
13.15
13.40
13.50
14.00
14.10
14.40
15.00
15.25
15.40
15.50
16.05
16.20
16.35

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
«Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
«Клео мен Кукин»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
Анимация. Отандық /
«Сәби»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жасыл ел»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Бұзығым»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Көңілді
көкөністер»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Тәп-тәтті
хикая»
Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
«Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
«Түрлі текшелер»
Мультхикая.
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Қаһарман»
«Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жібек»
«Пороро» Мультхикая.
«Құпия кітап» ситкомы
Анимация. Отандық /
«Глобус»
«Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»
«Супер әке»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Суперкөлік
Самұрық»
Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
«Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
«Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
«Горм сақшылары»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Әл-Фараби»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Көңілді
көкөністер»
Анимация. «Айдар»
Анимация. Отандық /
«Көжектер»
Анимация. Отандық /
«Қызыл мен Күлгін»
«Кітап қана» танымдық
жобасы

16.45 Анимация. Отандық /
«Күшік»
17.00 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
17.25 Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
17.45 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
18.50 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
19.00 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
19.20 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
19.30 Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
19.40 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жасыл ел»
19.50 «Пороро»
Мультхикая.
20.05 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
20.20 Анимация. Отандық /
«Глобус»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке»
Мультхикая.
21.35 Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Суперкөлік
Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі.
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
22.45 Анимация. Отандық /
«Айдар»
23.00 Анимация. Отандық /
«Әл-Фараби»
23.15 Анимация. Отандық /
«Қызыл мен Күлгін»
23.30 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
23.45 Анимация. Отандық /
«Күшік»
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) –
сұхбат
06.40 Рухани байлық
07.30 Syrym story
08.10 Тәтті time
09.00 «Сырласайық» –
Қайталау
10.00 Ем болсын
10.10 Қалақай
10.30 Dara til
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» –
Қайталау
12.00 Ем болсын
12.20 Ғибратты ғұмырлар
13.10 Ем болсын
13.20 Абайдың жолы
14.10 Тalim speakers
15.00 «Сырласайық» – Тікелей
эфир
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 7 келін – т/х
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-6» –
телехикая
22.00 Руханият
22.30 Проза параграфы
23.00 Қазақ спорты
23.30 «По душам» –
Психологиялық
бағдарлама
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7 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00
7.00
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
21.40
22.40
23.00
0.00
2.00
2.30
3.15
4.00
4.30
4.40
5.55

Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Мужской киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Әсем әуен
Телехикая
Алматы. Тәуелсіздік
белестері
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
Akimat live (прямой
эфир)
Телехикая. DiNaZaur
7, 8 серия
Телехикая
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости (повтор)
Мужской киноклуб
Akimat live (повтор)
Телехикая. Әр жерде
сен 62 серия
Сәуле-ғұмыр
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.25
7.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
16.10
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
0.20
1.15
1.50

3.55

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны».
Телехикая.
«Дениз». Телехикая.
«Күйеу бала».
Телехикая.
AQPARAT
«Qyzyq eken...».
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«Talpyn»
«КИЕЛІ QAZAQSTAN».
Деректі фильм.
«Таңшолпан».
Телехикая.
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...».
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ».
Телехикая.
«ДЕНИЗ». Телехикая.
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
«КҮЙЕУ БАЛА».
Телехикая.
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«Таңшолпан».
Телехикая.
«САНА». Ток-шоу.
AQPARAT
ФУТБОЛ. УЕФА
ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫ.
«МИЛАН» (Италия) –
«ЛИВЕРПУЛЬ» (Англия).
Тікелей эфир
Әнұран

ХАБАР
5.00
5.00
7.00
10.00
12.00
13.00
15.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Государственная
граница»
Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
Мегахит. «Кровь
искупления»
Д/ф. «Дорога мира и
согласия»
Тұсаукесер!
Телехикая. «Шайқалған
шаңырақ»
«Большая неделя».
Прямой эфир

16.00 Российский сериал
«Государственная
граница»
18.00 Мегахит. «Кровь за
кровь»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тұсаукесер! «Тарих
айнасы»
21.00 Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! Телехикая.
«Тұмар»
22.30 Телесериал. «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
0.15 Әсем әуен
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
06.20 Информбюро
(қайталау)
07.20 «Жанкешті ханымдар»
телехикаясы (қазақша)
09.00 31 Әзіл
10.00 «Маша и Медведь»
мультхикаясы
11.30 «Ханшайым» үнді
телехикаясы (қайталау)
13.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
14.00 «Тимон и Пумба»
мультхикаясы
15.00 «Кухня» телехикаясы
(қайталау)
16.00 Ералаш
17.00 КИНО. Рутгер Хауэр
«Слепая ярость»
боевигінде (қайталау)
18.55 «Кухня»
телехикаясы
20.00 Информбюро (орысша/
қазақша)
21.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
22.00 «Ханшайым» үнді
телехикаясы
23.40 КИНО. Жан-Клод Ван
Дамм «Самоволка»
боевигінде
01.50 31 Әзіл
02.40 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.40 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00
7.00
8.00
9.00
10.10

11.10

13.10
14.15
14.30
18.30
19.00
20.00
20.40

21.30

1.20

2.15
3.10
3.25
3.50
До

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
«ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО».
Многосерийный фильм
Кирилл Жандаров,
Светлана СмирноваМарцинкевич в
многосерийном фильме
«ДОРОГА В ПУСТОТУ»
«НА САМОМ ДЕЛЕ»
«112». Тікелей эфир
«QOSLIKE»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасының
тұсаукесері
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
Премьера.
Документальный цикл
«QAZAQ. ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
Премьера.
Денис Рожков,
Анастасия Тюнина в
многосерийном фильме
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
Ночной кинотеатр.
Павел Прилучный,
Карина Андоленко в
многосерийном фильме
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
«МАТА ХАРИ».
Многосерийный фильм
«112» бағдарламасы
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«ҚАРЛЫҒАШ
ҰЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
04.30

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.20 Х/с «Фемида видит»
12.40 Х/с «Балабол 5»
14.00 Т/х «Гудия»
15.00 Т/х «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»
17.40 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» Премьера!
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Х/с «Фемида видит»
Премьера!
20.40 Х/с «Балабол 5»
Премьера!
21.40 Т/х «Ұстаз» Тұсаукесер!
22.20 Т/х «Көршілер»
Тұсаукесер!
23.00 Т/х «Ағайындылар»
00.00 Т/х «Гудия»
01.10 Т/с «Там, куда падают
звёзды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Т/х «Ағайындылар»
04.20 Т/х «Ұстаз»
04.45 Т/х «Көршілер»
05.10 Т/п «Қуырдақ»

14.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
15.00 Арнайы репортаж
15.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Павлодар» –
«Тараз» (Ерлер). 1 тур
17.05 «PRO FOOTBALL».
Лига чемпионов УЕФА.
Превью матчей
17.40 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
2-бөлім. Деректі фильм
18.10 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Джэрвонта Дэвис –
Исаак Круз.
Сергей Деревянченко –
Карлос Адамес
22.25 Қазақстан құрамасының
әлем чемпионатына
іріктеу турниріндегі
голдары
22.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Қазақстан
– Иран (Әйелдер).
Тікелей эфир
0.30 Арнайы репортаж
0.45 Интервью с Амиром
Закировым
1.15 «PRO FOOTBALL». УЕФА
Чемпиондар лигасы.
Матчтар қарсаңында
1.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Порту» (Португалия)
– «Атлетико» (Испания)
Тікелей эфир
3.55 Әнұран

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
07.30 «ЖУРНАЛИСТ»,
өзбек телехикаясы. С
субтитрами на русском
09.30 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.10 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама (повтор)
15.30 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
17.30 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на русском
18.40 «QAZAQ: ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»,
документальный фильм.
Премьера!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама. Премьера!
23.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив.
01.40 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»,
детективная мелодрама
(повтор)
02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу (қайталау)
03.10 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00
7.05

Әнұран
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Барыс»
(Нұр-Сұлтан)
9.35 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ».
1 выпуск
10.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Манчестер Сити»
(Англия) – ПСЖ
(Франция)
12.00 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар
лигасы.
Матчтар
қарсаңында
12.35 ТЕННИС.
Кубок Дэвиса-2021.
Қазақстан – Швеция

BALAPAN
7.00
7.05
7.45
8.10
8.20
8.30
9.00
9.10
9.30
9.40
9.50
10.00
10.20
10.35
10.50
11.15
11.25
11.40
11.50
12.05
12.25
12.40
12.50
13.15
13.40
13.50
14.00
14.10
14.40
15.00
15.25

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
«Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
«Клео мен Кукин»
Мультхикая.
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Көңілді
көкөністер»
Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
Анимация. Отандық /
«Көжектер»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Бұзығым»
Анимация. Отандық /
«Пырақтар»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Тәп-тәтті
хикая»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жібек»
Анимация. Отандық /
«Қызыл мен Күлгін»
«Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
«Түрлі текшелер»
Мультхикая.
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Қаһарман»
«Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жасыл ел»
«Пороро» Мультхикая.
«Құпия кітап» ситкомы
Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
«Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
Анимация. Отандық /
«Сәби»
«Супер әке»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Глобус»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Суперкөлік
Самұрық»
Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
«Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
«Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
«Горм сақшылары»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»

15.40 Анимация. Отандық /
«Бабалар ізі»
15.55 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
16.20 Анимация. Отандық /
«Ғажайып әлем»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация. Отандық /
«Әл-Фараби»
17.00 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
17.25 Анимация. Отандық /
«Пырақтар»
17.45 Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
18.00 «Үкілі әуен» телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
19.00 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
19.20 Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Тәп-тәтті
хикая»
19.30 Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
19.50 «Пороро» Мультхикая.
20.05 Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
20.15 Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке» Мультхикая.
21.15 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Трансформер Тұлпар»
21.25 Анимация. Отандық /
«Глобус»
21.35 Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Суперкөлік
Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі.
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
22.45 Анимация. Отандық /
«Әл-Фараби»
23.00 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
23.15 Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»
23.30 Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жібек»
23.45 Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05
06.40
07.30
08.10
09.00
10.00
10.10
10.30
10.50
11.00
12.00
12.20
13.10
13.20
14.30
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
17.50
18.00
19.10
19.50
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30

Рухани байлық
Ой-талқы
Балалық шаққа саяхат
Қышқыл мысқыл
«Сырласайық» –
Қайталау
Ем болсын
«Ерте, ерте, ертеде...» –
Балалар уақыты
Orkeni style
Ем болсын
«Маңызды мәселе» –
Қайталау
Ем болсын
Тalim speakers
Ем болсын
«Идея»
Маржан-коуч
«Сырласайық» – Тікелей
эфир
«Үлкен үй-6» –
телехикая
Ем болсын
Айтыс – файтс
Ем болсын
«Бабалар сөзі – өсиет» –
Терме
Кешкі әңгіме
7 келін – т/х
Ұлт саулығы
«Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
«Үлкен үй-6» –
телехикая
Руханият
Айтыстар. Алтын қор.
Семейный доктор
Әжемнің әңгімесі

almaty-akshamу.kz

«ROBOCON–2021»

almaty-aksham@mail.ru

№147-148 (6124) 3 желтоқсан, 2021 жыл

«Бүгінгі жаһандық
бәсеке – технология
бәсекесі. Робототехника –
технологиялық серпілістің
негізгі бағыттарының бірі.
Robocon 2021 кәсіби өсу,
қарым-қатынас және
шығармашылық үшін жаңа
мүмкіндіктер ашады.
Чемпионатты болашақта
әлемдік технология
нарығындағы
бәсекелестікке дайындық
ретінде қарастыруға
болады», – деді Ержан
Бабақұмаров.

(Басы 1-бетте)
Ақтолқын
ТҰРЛЫҒАЗЫ

Чемпионаттың мақсаты – IT, электроника және робототехника саласында ғылыммен айналысатын жас маман дайындау. Алматы жас таланттар мен батыл
бастамаларға ашық. Биылғы чемпионатқа
елімізден 13 студенттік команда қатысуда.
Робототехника байқауы жас ғалымдарға
дизайн мен механикадан, электроникадан
бастап, роботты интеллект бағдарламасын жазуға дейін роботтарды әзірлеуді
нөлден бастауға мүмкіндік беруде.
«Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып жатқан ісшара тартысты өтуде. Әділқазы алқалары студенттердің еңбегін әділ бағалап
жатқанына қуаныштымын. Біздің комманда бұл жарысқа 1 айдың көлемінде
дайындалды. Осы мерзім ішінде екі бірдей робот құрастырдық. Екеуі де сыннан
сүрінбей барлық тапсырмаларды орындауда. Бұл дегеніміз – студенттердің ерен
еңбегінің жемісі деп санаймыз», – деді
Бекзат Аманов. Чемпионаттың негізгі
мақсаты – дарынды, талантты жас қазақстандықтарға жаңа технологиялар
мен робототехника саласында стартаптар құру, инновациялық шешімдерді
әзірлеу, бағдарламалау, инжиниринг
және білім мен бағдар беру.

КИНОӘЛЕМ

Қара сөз
3 тілде сөйлейді
Әсел
ДАҒЖАН

РОБОТОТЕХНИКА
технологиялық серпілістің негізгі
бағыттарының бірі

Өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаев
Қорының Алматыдағы өкілдігінің басшысы Сергей Тоқтаров бұл чемпионат
қазақстандық студенттердің өзін-өзі көрсете алатын, робототехникада мықты маман екенін дәлелдейтін тәлімгерлерден
беделді қолдау көретін ауқымды алаң
екенін атап өтті. «Қазақстандық жастар
мәдениетте, өнерде, ғылымда, зерттеулерде, инновацияда қабілеттерінің жоғары
екенін көрсетіп жүр. Нұрсұлтан Назарбаев Қоры дарынды жас қазақстандықтарды анықтау және қолдау мақсатында
осындай жобаларды белсенді түрде қолдайды», – дейді Сергей Тоқтаров. Елордадан тікелей эфирге шыққан Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым вицеминистрі Қуаныш Ерғалиев 2019 жылы
бірінші чемпионат жоғары деңгейде өткенін, оған отандық жоғары оқу орындары студенттерінің бастамашыл топтары
қатысқанын, жаңа робототехника зертханалары салынғанын атап өтті. ETU
Robocon 2021 көрмесіне Нұр-Сұлтан,
Алматы, Қызылорда, Павлодар, Өскемен
және Алматы облысының студенттік командалары қатысуда.

Байқауда студенттер екі робот құрастырды. Бірі автоматтандырылған және
екіншісі басқарылатын. Біріншісінің
міндеті – экспромттық планетаға «зымыран» жіберу, ал екіншісі белгілі бір
траектория бойынша қозғалып, тесікке
шарларды тиеу керек. Барлық роботтар
нөлден және импровизацияланған құралдардан – картоннан, пластиктен, металдан, батареялардан, арқандардан
және т.б. жиналады. Негізгі шарт – құрылғы Arduino платформасында жұмыс
істеуі керек. Бұл өзінің процессоры мен
жадысы бар шағын тақта. Барлық қажетті параметрлері бар алдын ала жазылған бағдарлама процессорға жүктеледі, ол арқылы робот басқарылады.
Барлық іс-шаралар арнайы жабдықталған ойын алаңында өткізілді. . ІІ республикалық чемпионаттың қорытындысы бойынша 13 қатысушы команданың
ішінен: Сулейман Демирель атындағы
университеті – 1 орын,– Қ2 орын, ӘлФараби атындағы ҚазҰУ-3 орын иеленді. Байқау жеңімпаздары 3D принт е р , к в а д р о ко п т е р , н о у т б у к п е н
марапатталады.

Суреттерді түсірген Самат СЕРІКБАЙҰЛЫ.
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«Абайдың қара сөздері»
фильмінің түсірілімі
аяқталды. Қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде
түсірілген фильмге
графикалық жұмыстарды
жүргізудің соңғы кезеңі жүріп
жатыр.
Фильм астарлы 15 әңгіме мен философиялық трактаттардан тұрады. Киножоба
режиссері ақынның іргелі туындысын жаңа
қырынан ашу үшін күрделі шешімдер қолданған.
Басты кейіпкерлердің рөлдерін қазақ
стандық кинематографияның еңбек сіңірген
актерлері – Тұңғышбай Жаманқұлов, Жан
Байжанбаев, Ерік Жолжақсынов, Нұрлан
Әлімжанов, Аружан Жазылбекова, Берік
Айтжанов және Аян Өтепберген сомдады.

ҚР Президентінің телерадиокешені
Абайдың 175 жылдығына арнап түсірген
киножоба ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша «Ұлттық
киноны қолдау мемлекеттік орталығынан»
қолдау тапты.
Телерадиокешеннің Бас директоры Раушан Қажыбаева «қара сөздерде» ұлттық
тәрбие мен дүниетаным, адамгершілік және
моральдық негіздер көтеріледі дейді.
«Ұлы Абайдың кеңестері мен нұсқаулары бүгінгі күні де өзекті. Біздің жұмысымыз
қазақ әдебиетінің классигі, ақын, қоғам
қайраткері және XIX ғасырдың ұлы ағартушысы – «қара сөздерді» ілгерілетуге үлес
қосады деп үміттенеміз», – деді ол.
Киножобаның түсірілім жұмыстары Алматы мен Алматы облысының аумағында
өтті.

Болливуд есігін
ашуда
Қазақстанда ғана емес, шет
елде де жоғары
кәсіпқойлықпен танымал
Nomad Stunts каскадерлер
тобы ауқымды Үнді
киножобасына қатысатын
болды. Түсірілім келесі жылы
басталады.
Аталған Nomad Stunts халықаралық каскадерлер тобының жетекшісі Жайдарбек
Күнғожинов Үндістанға іскерлік келіссөздер
жүргізу үшін аттанды.
«Бірнеше сағат Мумбайға ұшып, бірнеше
күн келіссөздер жүргізіп, нәтижесін көріп
жатырмыз. Болливуд есіктерін аша бастады,
трюктер жасайтын уақыт келді және аздап
билеуге де болады», – деп жазды ол өзінің
Инстаграм парақшасында.
Енді қазақстандық каскадерлер ауқымды
Болливуд жобасына қатысады.
«Әзірге бұл 70-жылдардағы ҮндіПәкістан соғысы кезінде болған әке мен
баланың оқиғасы екені белгілі», – деді
Ж.Күнғожинов.
Nomad Stunts каскадерлер тобы «Көшпенділер», «Моңғол», «Томирис», «Мулан»,
«Ронин», «Конон Варвар» фильмдеріндегі,
«Османның негізі», «Ояну: Ұлы Селжуктар»
және тағы басқа фильмдердегі тамаша жұмыстарымен танымал. Экшн-көріністер
әлемдік киноиндустрияның кәсіби мамандарының жоғары бағасына ие болды.
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Алматыда
22 қараша мен
5 желтоқсан аралығында
«WorldSkills Kazakhstan 2021» –
VI республикалық кәсіби
шеберлік чемпионаты
өткізілуде.

Квадрокоптер құрастыру оңай ма?

ЕГЕМЕН ЕЛДІҢ

ӨНЕРТАПҚЫШ ӨРЕНДЕРІ
Динара
МҰРАТ
WorldSkills International – 1946
жылы құрылған халықаралық коммерциялық емес қауымдастық. Оның мақсаты – бүкіл әлем бойынша кәсіптік
даярлық пен біліктіліктің мәртебесі мен
стандарттарын арттыру, бүкіл әлем бойынша халықаралық жарыстар өткізу
арқылы жұмысшы мамандықтарды
танымал ету. Бүгінгі таңда ұйым қызметіне 82 ел қатысуда. Қазақстан бұл
қауымдастыққа 2014 жылы тамызда
70-ші ел болып қосылып, алғашқы ұлттық чемпионат 2015 жылы сәуірде өтті.
WorldSkills Kazakhstan миссиясы
кәсіптік бағдарлау, кадрлар даярлау, сарапшылық қоғамдастықтарды қалыптастыру мен еңбек өнімділігін арттыру
мен халықаралық стандарттар негізінде
техникалық мамандықтар бойынша
өнеркәсіптің жоғары технологиялық
салаларын кадрлық қамтамасыз ету
жолдарын қалыптастырудан тұрады.
Ұйымның негізгі қызметі – 22 жасқа
дейінгі жастар үшін әртүрлі деңгейдегі
кәсіби жарыстарды ұйымдастыру мен
өткізу. Екі жылда бір рет WorldSkills
жұмысшы мамандықтарының әлемдік
чемпионаты өтеді, оны «Жұмысшыларға арналған олимпиада» деп те атайды.

Қазіргі уақытта бұл чемпионаттың баламасы жоқ.
Алматыдағы биылғы өтіп жатқан
кәсіби шеберлік чемпионатына елі
міздің 17 аймағынан 450-ден астам жас
маман WorldSkills-тің 30 негізгі және
40-тан астам қосымша құзыреттіліктері
(кәсіптері) бойынша жарысады. Таң

далған кәсіптер 6 топқа бөлінген: құрылыс
технологиялары, шығармашылық пен
дизайн, ақпараттық пен коммуникациялық
технологиялар, өндірістік пен инженерлік
технологиялар, қызмет көрсету са
ласындағы мамандар, қоғамдық көлік
қызметі. Байқауға қатысушыларды 500-ге
жуық сарапшы бағалайды.

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

Қарапайым LEGO-дан робот құрастырған бала
Алматы политехника лық колледжінің 2-курс студенті Артем Печеконов қарапайым LEGO фигураларынан нағыз сұрыпт ау роботы мен
ойыншық күшік жасап шыққан. Қалалық Worldskills-те 40 минутта жинақталған сұрыптағыш робот модуліне
арнайы алдын ала жасалған бағдарлама орнатылған. Бағдарлама тілі арқылы сұрыптау техникасы кубиктерді
түстері бойынша сұрыптауға мүмкіндік
береді. Артемның айтуынша, қазір робот тек түстерді ажыратқанымен, болашақта оның үлкен моделін құрастыру
барысында бағдарлама тіліне пластик,
қоқысты сұрыптайтын нұсқауды енгізуге болады. Бұл жоба қала экологиясына оң әсерін тигізуі мүмкін. Оған
қоса, басқа шикізат материалдарына
қарағанда анағұрлым арзан. Қалалық
байқауда жеңіске жетудің сыры да
осында – халық игілігіне айналар құрал жасау. Жас дарынның алға қойған
мақсаты да сол.
Артем робототехникамен биыл қыркүйек айынан бастап айналыса бастаған. Басында тек ғылыми қызығушылық танытып, LEGO кубиктерінде атап
айтарлық ерекшелігі жоқ деп ойлаған
өнертапқыш оның мүмкіндіктерін кейін
біле бастады.
«Фигуралардан не істеуге болады
деп ойлана бастадым. Сөйтсем, қарапайым LEGO-дан біраз дүние жасауға

болады екен, біз айтып отырған роботты да. Бала кезде кез келген бүлдіршін
сүйікті ойыншығына, құрастырған роботына жан бітіп, қозғалса екен деп армандайды ғой. Сол секілді, мен де
ойыншықтарымның қозғалғанын армандайтынмын. Кішкентайымнан фигуралардан түрлі дүниелер құрастыруға
жақын едім, бірақ өсе келе қызығушылығым ауысып кетті, ал робототехникаға келгенімде сол балалық қызығушылық қайта оянғандай. Енді LEGO мен
үшін ойыншық қана емес, адамдарға
пайдасы тиетін роботтарды жасау құралына айналды», – деп өз ойымен бөлісті
Артем.
Басында жас құрастырушыға лаборант Илья сынды жандар көмектескен,
өйткені ол нұсқаулықты дұрыс пайдалануды, жалпы қажетті амалдарды білмеген. Уақыт өте келе нұсқаулықты мұқият талдап, не, қалай жұмыс істейтінін
түсіне бастапты. Оның құрастырған
алғашқы роботы – көліктің кіші моделі.
«Бірінші құрастырғаным кішкентай
көлік болды. Оған қуат блогын қосқан
сәтте көлігім жүре бастады. Сол кезде
менің қалай қуанғанымды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ғарышта жаңа планетаны іздеп тапқандай болдым», – деп
қуанғанын жасырмады.
Көп ұзамай еңбекқор студентті байқ а ғ а н ко л л е д ж ұ ж ы м ы қ а л а л ы қ
Worldskills-ке қатысуға ұсыныс білді-

реді. Алғашында қобалжығанымен, сайысқа түсуге бел буады. Чемпионатта
робототехника екі санат бойынша
өткізіледі: жеңіл құрастыру мен оның
қиын түрі. Жеңіл құрастыруда жинау
керек дүниенің көлемі кіші, құрылымы
оңай, нұсқаулық толығырақ келеді. Ал
Артем құрастырудың қиын түрінен бәйгеге түседі. Ол өзінің байқауға қалай
дайындалғанын да айтып берді.
«Маған құрастырудың қиын түрінен
сайысқа түсу үшін күнделікті кемінде
төрт сағаттан дайындалуға тура келді.
Жинау бір бөлек, ал оны қайта бөлшектеу басқа әңгіме. Роботты 4-5 рет жинап, бөлшектегеннен қолың да шаршайды, саусақтарың да әлсірейді. Сөйтіп
жүргенде, байқаудың уақыты келді.
Онда роботты жинауға үш сағат беріледі. Роботты жинап қана қоймай, оған
арнайы бағдарлама дайындау керек.
Сол үшін сайысқа ұсынылған түстерді
ажырататын роботымызға арнайы бағдарлама жасадық. Яғни сен мұнда құрастырушы ғана емес, IT-дан да хабарың болуға тиіс», – деді.
Қалалық додада жеңімпаз атанған
Артем республикалық Worldskills-те
Алматының намысын қорғамақ. Алдағы
чемпионатқа үлкен жауапкершілікпен
қарайтын Артем келесі роботының қандай болатынын шешпегенімен, адамдарға қажет құрал жасағысы келетінін
жеткізді.

Соңғы кезде аспанда зуылдап ұшып, төмендегінің бәрін
бейнекамерасына жазып алатын дрондарды білмейтін
адам жоқ шығар. Саяхатшы, журналист, оператор болсын, барлығының таптырмас құралына айналған аспан
үсті дрондарды құрастыру қаншалықты оңай? Олардың
түрлері мен біз білмейтін мүмкіндіктері қандай? Бұл сұрақтың бәріне жас та болса, өз ісінің шеберіне айналған
4-курс студенті Рустам Курбанисмаилов жауап берді. Ол
да республикалық Worldskills-ке жолдама алған.
– Дрондарды құрастырумен айналысуға не түрткі
болды?
– Шынымды айтсам, өзімді білгелі бері аспанға қарап,
көкке ұмтылатынмын. Содан болар, Алматыда әлі де аса
таныла қоймаған кәсіп – дрондарды құрастыруға деген қызығушылығым бірден туды. Оған қоса, дипломдық жұмыс
та таяп қалды. Бір оқпен екі қоянды атамын деп шештім.
Алғашқы дронымды өзім құрастырып жинақтағаннан
кейін, оны ұшырып көрдім. Ұшу сынағы сәтті өтті. Менің
бұл тақырыпта ізденісім мен сәтті тәжірибелерімнің арқасында мені колледждің лаборанттар қатарына алды. Мұнда
мен жалпы ұшқышсыз ұшатын аппараттарды құрастырумен
айналыса бастадым. Қолыма квадрокоптерді алып, оны жанжақты зерттеуге мүмкіндік туды.
– Квадрокоптер неден тұрады?
– Негізі, мен дипломдық жұмысымды жаза бастағанымда, квадрокоптерге бар болғаны 7 бөлшектің жеткілікті
екенін түсіндім. Олардың қатарында – рама, электроқозғалтқыштар, жылдамдық реттеуіш, ұшу контроллері, таратқыш,
батарея мен пульт.
– Дрондарға арналған бағдарламалар қалай жазылады?
– Алдымен ұшу контроллерін орнату керек, ал квадрокоптердің миына жауап беретін – Raspberry Pi (кішігірім
компьютер). Осы бөлшек дронды біздің қалауымыз бойынша жұмыс істетуге мүмкіндік береді. Өйткені, оған құрастырушы ойластырған бағдарламалау тілі жазылады. Сол арқылы адам бейнесін танитын, QR-кодтарды оқитын немесе
GPS арқылы жергілікті жер бойынша бағдарланатын, ал
камералар мен датчиктер арқылы физикалық тұрғыда кедергілерді айналып өтетін түрлі дрондарды жасауға болады.
– Сен жасаған дронның мүмкіндіктеріне тоқталсақ…
– Сіз көріп тұрған Coex clever дроны Worldskills байқауында қолданылады. Бұл дрондар байқау барысында құрастырылады. Аталмыш квадрокоптер оқыту жұмыстарына
арналғандықтан, оны қалағанынша толықтырып, түрлі
бөлшектерді қосуға болады. Яғни ол кез келген бұйрықты
орындай алатын әмбебап құрал.
– Worldskills байқауы дрон құрастырушылар үшін қалай өтеді?
– Бізге алдын ала тапсырмалар, дәлірек айтқанда, нұсқаулық беріледі. Сайыста кім жедел, дұрыс, ережеге сай
жасаған болса, жеңіс соған беріледі. Яғни қатысушы оны
белгілі бір уақыт аралығында жинақтап, бағдарламалау тиіс.
Дронды жинау толығымен сенің шығармашылық аяңда
болғанымен, белгілі бір көрсеткіштер мен талаптарға икемделу керек. Дегенмен, өзгелерден қалыс қалмау үшін неғұрлым функционалы көп ұшу аппаратын құрастыру керек.
– Қазақстанда ұшқышсыз ұшу аппараттар саласының даму деңгейі қандай?
– Қазақстанда бұл сала енді зерттеле бастағандықтан,
қазіргі даму деңгейін төмен дер едім. Бәрі дрондардың не
екенін білгенімен, онымен шындап айналысатын, оны құрастыра алатындар жоқтың қасы. Бізде мысалы, FPV-дрондарымен жылдамдыққа жарысу бойынша сайыстар өткізілгенімен, инженерлік деңгейде, белгілі бір мақсатта ірі
квадрокоперлерді құрастыру (мысалы, жүк, адам тасымалдауға арналған) өкінішке қарай, мүлдем дамымаған. Бұл
салада алға кеткен елдер қатарына Қытай, БАӘ (Дубай),
бізбен салыстырмалы түрде Ресейді кіргізуге болады. Дубайда мысалы, дрон арқылы адам тасымалдайтын компанияларды қаржыландыруда, ал Қытай болса дрондарды
өнеркәсіпте икемдеп алған.

P.S.

Worldskills байқауы – небір
өнертапқыштарды, дарынды
жастардың басын қосатын
алаң. Мұнда сіз робот
құрастырушылардан бастап
зауыттардың прототипін
жасайтын дарынды жастарды таба
аласыз. Әсіресе, Алматыда «Жас маман»
сынды бағдарламалардың қолға алынуы
орташа білім беру орталықтарында
IT-зертханалар, компьютерлік
сыныптар ашып, соңғы технологиялар
арқылы осындай жастардың дамуына
үлкен септігін тигізуде. Қаламыздың
намысын қорғайтын, қызықты
жобаларымен таңқалдыратын
студенттер жайлы біз алдағы уақытта да
жазатын боламыз.
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СӘРСЕНБІ
8 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00
7.00
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.45
20.15
20.40
21.40
22.40
23.00
0.00
2.00
2.30
3.15
3.30
4.00
4.40

Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
ТҰСАУКЕСЕР!
Телехикая. Менің
бапкерім 7 серия
Телехикая
Алматы. Тәуелсіздік
белестері
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Akimat live с акимом
города Алматы
(прямой эфир)
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
Телехикая. DiNaZaur
7 ,8 серия
Телехикая
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости (повтор)
Киноклуб
Деректі фильм
Телехикая. Әр жерде
сен 63 серия
Алматинские каникулы
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.25
7.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.40
16.05
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
0.20
1.15
1.50

3.55

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны».
Телехикая.
«Дениз». Телехикая.
«Күйеу бала».
Телехикая.
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«КЕЛБЕТ»
«БІР ХАЛЫҚ, БІР ЕЛ,
БІР ТАҒДЫР». Деректі
фильм.
«Таңшолпан».
Телехикая.
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ».
Телехикая.
«ДЕНИЗ». Телехикая.
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА
ТАҢБА». Телехикая.
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«Таңшолпан».
Телехикая.
«САНА». Ток-шоу.
AQPARAT
ФУТБОЛ. УЕФА
ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫ.
«БАВАРИЯ» (Германия)
– «БАРСЕЛОНА»
(Испания). Тікелей эфир
Әнұран

16.00 Российский сериал
«Клад могилы
Чингисхана»
18.00 Мегахит. «На крючке»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистких
расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! Телехикая.
«Тұмар»
22.30 Телесериал. «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
0.15 Әсем әуен
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
06.20 Информбюро
(қайталау)
07.20 «Жанкешті ханымдар»
телехикаясы (қазақша)
09.00 31 Әзіл
10.00 «Маша и Медведь»
мультхикаясы
11.30 «Ханшайым» үнді
телехикаясы (қайталау)
13.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
14.00 «Тимон и Пумба»
мультхикаясы
15.00 «Кухня» телехикаясы
(қайталау)
16.00 Ералаш
16.25 КИНО. Жан-Клод Ван
Дамм «Самоволка»
боевигінде (қайталау)
18.55 «Кухня» телехикаясы
20.00 Информбюро (орысша/
қазақша)
21.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
22.00 «Ханшайым» үнді
телехикаясы
23.40 КИНО. Джеки Чан
«Драконы навсегда»
боевигінде
01.40 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00
7.00
8.00
9.00
10.10

11.10

13.10
14.15
14.30
18.30
19.00
20.00
20.40

21.30

ХАБАР
5.00
5.00
7.00
10.00
12.00
13.00
15.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Государственная
граница»
Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
Мегахит. «Кровь за
кровь»
Д/ф. «Дорога мира и
согласия»
Тұсаукесер! Телехикая.
«Шайқалған шаңырақ»
«Бүгін». Тікелей эфир

1.20

2.15
3.10
3.25
3.50
До

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
«ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО».
Многосерийный фильм
Кирилл Жандаров,
Светлана СмирноваМарцинкевич в
многосерийном фильме
«ДОРОГА В ПУСТОТУ»
«НА САМОМ ДЕЛЕ»
«112». Тікелей эфир
«QOSLIKE»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасының
тұсаукесері
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
Премьера.
Документальный цикл
«QAZAQ. ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
Премьера.
Денис Рожков,
Анастасия Тюнина в
многосерийном фильме
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
Ночной кинотеатр.
Павел Прилучный,
Карина Андоленко в
многосерийном фильме
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
«МАТА ХАРИ».
Многосерийный фильм
«112» бағдарламасы
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«ҚАРЛЫҒАШ
ҰЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
04.30

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.20 Х/с «Фемида видит»
12.40 Х/с «Балабол 5»
14.00 Т/п «Тойlike»
15.00 Т/х «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»
17.40 Т/с «Полицейский с
Рублевки» Премьера!
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Х/с «Фемида видит»
Премьера!
20.40 Х/с «Балабол 5»
Премьера!
21.50 Т/х «Ұстаз» Тұсаукесер!
22.20 Т/х «Көршілер»
Тұсаукесер!
23.00 Т/х «Ағайындылар»
00.00 Т/п «Тойlike»
01.10 Т/с «Там, куда падают
звёзды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Т/х «Ағайындылар»
04.20 Т/х «Ұстаз»
04.45 Т/х «Көршілер»
05.10 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
08.00 «ЖУРНАЛИСТ»,
өзбек телехикаясы. С
субтитрами на русском
09.50 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама (повтор)
15.10 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
17.20 «ӘУЛЕТТЕР ТАРТЫСЫ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на русском
18.30 «QAZAQ: ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»,
документальный фильм.
Премьера!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама. Премьера!
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив.
01.30 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»,
детективная мелодрама
(повтор)
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу (қайталау)
03.00 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

12.55 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 1-күн
15.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
16.25 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
3-бөлім. Деректі фильм
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Атырау» –
«Павлодар» (Ерлер).
1 тур
18.55 Специальный репортаж
19.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
19.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8 финал.
(Әйелдер). Тікелей
эфир
21.30 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ».
2 выпуск
21.55 БОКСТАН ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ
ҮЗДІК СӘТТЕРІ
23.05 «PRO FOOTBALL». УЕФА
Еуропа Лигасы. Матчтар
қарсаңында
23.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Зенит» (Россия)
– «Челси» (Англия)
Тікелей эфир
1.40 Арнайы репортаж
1.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Аталанта» (Италия) –
«Вильярреал» (Испания)
Тікелей эфир
3.55 Әнұран

BALAPAN
7.00
7.05
7.45
8.10
8.30
9.00
9.10
9.30
9.40
10.00
10.20
10.35
10.50
11.15
11.25
11.40
11.50
12.05
12.25
12.40

KAZSPORT

12.50

Әнұран
ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4
финал. Россия –
Швеция
9.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
9.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Милан» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия)
11.55 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
12.20 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей

13.10

7.00
7.05

13.15
13.40
13.50
14.00
14.10
14.40
15.00

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
«Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
«Клео мен Кукин»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Тынымсыз шөжелер»
Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Трансформер Тұлпар»
Анимация. Отандық /
«Сәби»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Тәп-тәтті
хикая»
Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
«Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
Анимация. Отандық /
«Көжектер»
«Түрлі текшелер»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
«Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
Анимация. Отандық /
«Глобус»
«Смайтиктер»
Мультхикая.
«Құпия кітап» ситкомы
Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
«Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жібек»
«Супер әке» Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Сарбаздар»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Суперкөлік
Самұрық»
Анимация. Отандық /
«Әл-Фараби»
«Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
«Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
«Горм сақшылары»
Мультхикая.

15.25 Анимация. Отандық /
«Алан мен Қозықа»
15.40 Анимация. Отандық /
«Ертемір»
15.55 Анимация. Отандық /
«Қобыланды батыр»
16.20 Анимация. Отандық /
«Айдар»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация. Отандық /
«Күшік»
17.00 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
17.25 Анимация. Отандық /
«Тынымсыз шөжелер»
17.45 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
18.45 Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жібек»
19.00 «Смайтиктер»
Мультхикая.
19.15 Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
19.25 Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
19.50 «Смайтиктер»
Мультхикая.
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке»
Мультхикая.
21.15 Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
21.35 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
22.45 Анимация. Отандық /
«Қобыланды батыр»
23.10 Анимация. Отандық /
«Күшік»
23.30 Анимация. Отандық /
«Алан мен Қозықа»
23.45 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05 Сүбелі сөз
(Қазақша) –
сұхбат
06.40 Рухани байлық
07.30 Жақсы кино
08.10 Қазақы әңгіме
09.00 «Сырласайық» –
Қайталау
10.00 Ем болсын
10.10 «Қалақай» –
Балалар уақыты
10.30 Сырласайық
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» –
Қайталау
12.00 Ем болсын
12.20 Тәлім тренд
13.10 Ем болсын
13.20 Бір дубль
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 «Үлкен үй-6» –
телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 Менің Анам Әкем
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» – Терме
18.00 Кешкі әңгіме
19.10 7 келін – т/х
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-6» –
телехикая
22.00 Руханият
22;30 Тәлім History
23.00 Саммари 100 кітап
23.30 Дара тіл
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БЕЙСЕНБІ
9 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00
7.00
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
21.40
22.40
23.00
0.00
2.00
2.30
3.15
3.30
4.00
4.40
5.55

Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Әсем әуен
Телехикая
Алматы. Тәуелсіздік
белестері
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
На особом контроле
(прямой эфир)
Телехикая. DiNaZaur
1, 2 серия
Телехикая
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости (повтор)
Мужской киноклуб
На особом контроле
(повтор)
Телехикая. Әр жерде
сен 64 серия
Ваше право
Бәрі біледі
Әсем әуен
Алматы кеші
Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.25
7.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.40
16.10
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.35
0.25
0.55
1.30
1.50

3.55

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны».
Телехикая.
«Дениз». Телехикая.
«Қара таңба».
Телехикая.
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«MENIŃ QAZAQSTANYM»
«Beisen Quranbek».
Деректі фильм
«Таңшолпан».
Телехикая.
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...».
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ».
Телехикая.
«ДЕНИЗ». Телехикая.
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
«ҚАРА ТАҢБА».
Телехикая.
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«Таңшолпан».
Телехикая.
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Meniń Qazaqstanym»
ФУТБОЛ. УЕФА
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР
ЛИГАСЫ. «ОМОНИЯ»
(Кипр) – «ҚАЙРАТ»
(Қазақстан). Тікелей
эфир
Әнұран

ХАБАР
ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Клад могилы
Чингисхана»
7.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит. «На крючке»
12.00 Д/ф. «Дорога мира и
согласия»
13.00 Тұсаукесер! Телехикая.
«Шайқалған шаңырақ»

15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Российский сериал
«Клад могилы
Чингисхана»
18.00 Мегахит. «Убить
Билла 1»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Д/ф. «Боз Орданың
түндігі».
21.00 Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! Телехикая.
«Тұмар»
22.30 Телесериал. «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
0.15 Әсем әуен
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
06.20 Информбюро
(қайталау)
07.20 «Жанкешті ханымдар»
телехикаясы (қазақша)
09.00 31 Әзіл
10.00 «Маша и Медведь»
мультхикаясы
11.30 «Ханшайым» үнді
телехикаясы (қайталау)
13.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
14.00 «Тимон и Пумба»
мультхикаясы
15.00 «Кухня» телехикаясы
(қайталау)
16.00 Ералаш
16.45 КИНО. Джеки Чан
«Драконы навсегда»
боевигінде (қайталау)
18.55 «Кухня» телехикаясы
20.00 Информбюро (орысша/
қазақша)
21.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
22.00 «Ханшайым» үнді
телехикаясы
23.40 КИНО. Жан-Клод Ван
Дамм «Репликант»
боевигінде
01.40 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00
7.00
8.00
9.00
10.10

11.10

13.10
14.15
14.30
18.30
19.00
20.00
20.40

21.30

5.00
5.00

1.20

2.15

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
«ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО».
Многосерийный фильм
Кирилл Жандаров,
Светлана СмирноваМарцинкевич в
многосерийном
фильме «ДОРОГА В
ПУСТОТУ»
«НА САМОМ ДЕЛЕ»
«112». Тікелей эфир
«QOSLIKE»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасының
тұсаукесері
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
Премьера.
Документальный цикл
«QAZAQ. ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
Премьера.
Денис Рожков,
Анастасия Тюнина
в многосерийном
фильме «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2»
Ночной кинотеатр.
Павел Прилучный,
Карина Андоленко
в многосерийном
фильме «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА»
«МАТА ХАРИ».
Многосерийный фильм

3.10
3.25
3.50
До

«112» бағдарламасы
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«ҚАРЛЫҒАШ
ҰЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
04.30

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.20 Х/с «Фемида видит»
12.40 Х/с «Балабол 5»
14.00 Т/п «Тойlike»
15.00 Т/х «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»
17.40 Т/с «Полицейский с
Рублевки» Премьера!
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Х/с «Фемида видит»
Премьера!
20.40 Х/с «Балабол 5»
Премьера!
21.50 Т/х «Ұстаз» Тұсаукесер!
22.20 Т/х «Көршілер»
Тұсаукесер!
23.00 Т/х «Ағайындылар»
00.00 Т/п «Тойlike»
01.10 Т/с «Там, куда падают
звёзды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Т/х «Ағайындылар»
04.20 Т/х «Ұстаз»
04.45 Т/х «Көршілер»
05.10 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
08.00 «ЖУРНАЛИСТ»,
өзбек телехикаясы. С
субтитрами на русском
10.00 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама (повтор)
16.00 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
18.00 «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
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама. Премьера!
23.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив.
01.40 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама (повтор)
02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу (қайталау)
03.10 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00
7.05

9.05

9.35

Әнұран
ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4
финал. Россия –
Швеция
«Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
4-бөлім.
Деректі фильм
ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Бавария» (Германия) –
«Барселона» (Испания)

11.40 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ».
2 выпуск
12.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
13.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 2-күн
15.30 Pro football. УЕФА
Еуропа Лигасы.
Матчтар қарсаңында
16.05 Интервью с Амиром
Закировым
16.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «ҰшқынКөкшетау» –
«Буревестник» (Ерлер).
1 тур
18.30 Арнайы репортаж
18.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 6 серия.
Документальный фильм
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) – «Сочи»
(Сочи). Тікелей эфир
22.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
23.00 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
23.35 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасы. «Легия»
(Польша) – «Спартак»
(Россия). Тікелей эфир
1.35 Арнайы репортаж
1.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Конференция Лигасы.
«Тоттенхэм» (Англия)
– «Ренн» (Франция).
Тікелей эфир
3.50 Арнайы репортаж
4.05 Әнұран

BALAPAN
7.00
7.05
7.45
8.10
8.30
9.00
9.10
9.30
9.40
10.00
10.20
10.35
10.50
11.15
11.25
11.40
11.50
12.05
12.25
12.40
12.50
13.15
13.40
13.50
14.00
14.10
14.40
15.00
15.25

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
«Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
«Клео мен Кукин»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Көжектер»
Анимация. Отандық /
«Сәби»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жасыл ел»
Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Жібек»
Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
«Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Қобыланды батыр»
Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
«Түрлі текшелер»
Мультхикая.
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Қаһарман»
«Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
«Смайтиктер»
Мультхикая.
«Құпия кітап» ситкомы
Анимация. Отандық /
«Әл-Фараби»
«Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Бұзығым»
«Супер әке»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Кемпірқосақ»
Тұсаукесер! Анимация.
Отандық / «Суперкөлік
Самұрық»
Анимация. Отандық /
«Ертемір»
«Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
«Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
«Горм сақшылары»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»

15.40 Анимация. Отандық /
«Қызыл мен Күлгін»
15.55 Анимация. Отандық /
«Трансформер Тұлпар»
16.20 Анимация. Отандық /
«Алан мен Қозықа»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация. Отандық /
«Пырақтар»
17.00 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
17.25 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
17.45 Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
18.50 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
19.00 «Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
19.35 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жасыл ел»
19.45 «Смайтиктер»
Мультхикая.
20.00 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке»
Мультхикая.
21.15 Анимация. Отандық /
«Қобыланды батыр»
21.35 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
22.45 Анимация. Отандық /
«Трансформер Тұлпар»
23.10 Анимация. Отандық /
«Алан мен Қозықа»
23.25 Анимация. Отандық /
«Пырақтар»
23.40 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05
06.40
07.30
08.10
09.00
10.10
10.30
10.50
11.00
12.20
13.10
13.20
14.10
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
17.50
18.00
19.10
19.50
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30

Рухани байлық
Ой-талқы
Балалық шаққа саяхат
Қазақ спорты
«Сырласайық» –
Қайталау
«Шам түбіндегі ертегі» –
Балалар уақыты
Проза параграфы
Ем болсын
«Маңызды мәселе» –
Қайталау
Емен жарқын
Ем болсын
Talim Speakers
Айтыстар. Алтын қор.
«Сырласайық» –
Тікелей эфир
«Үлкен үй-6» –
телехикая
Ем болсын
Тамашаlike
Ем болсын
«Бабалар сөзі –
өсиет» – Терме
Кешкі әңгіме
7 келін – т/х
Ұлт саулығы
«Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
«Үлкен үй-6» –
телехикая
Руханият
Қышқыл – Мысқыл
Абайдың жолы
«Саморазвитие» –
Маржан коуч
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ЖҰМА
10 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00
7.00
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
21.40
22.40
23.00
0.00
2.00
2.30
3.15
3.55
4.40
5.55

Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Мужской киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Әсем әуен
Телехикая
Алматы. Тәуелсіздік
белестері
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Алматы. Эра
независимости
Телехикая. DiNaZaur
3, 4 серия
Телехикая
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости (повтор)
Мужской киноклуб
Обо всем без купюр
Телехикая. Әр жерде
сен 65 серия
Шынайы Ақберенмен
Сәуле-ғұмыр
Алматы кеші
Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.25
7.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
16.10
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
0.20
2.20
2.55
3.45

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны».
Телехикая.
«Дениз». Телехикая.
«Қара таңба».
Телехикая.
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман
Омаровамен.
«ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕР
МАРАФОНЫ». Арнайы
жоба
«Таңшолпан».
Телехикая.
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...».
«ДЕНИЗ». Телехикая.
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
«ҚАРА ТАҢБА».
Телехикая.
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«Таңшолпан».
Телехикая.
«Qazaqstan дауысы».
AQPARAT
«Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси токшоу.
Әнұран

ХАБАР
5.00
5.00
7.00
10.00
12.00
13.00
15.00
16.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Клад могилы
Чингисхана»
Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
Мегахит. «Убить
Билла 1»
Д/ф. «Дорога мира и
согласия»
Тұсаукесер! Телехикая.
«Шайқалған шаңырақ»
«Бүгін». Тікелей эфир
Российский сериал
«Родина ждет»

18.00 Мегахит. «Убить
Билла 2»
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 Премьера! «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! Телехикая.
«Тұмар»
22.30 Телесериал. «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
0.15 Әсем әуен
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
06.20 Информбюро
(қайталау)
07.20 «Жанкешті ханымдар»
телехикаясы (қазақша)
09.00 31 Әзіл
10.00 «Маша и Медведь»
мультхикаясы
11.30 «Ханшайым» үнді
телехикаясы (қайталау)
13.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
14.00 «Тимон и Пумба»
мультхикаясы
15.00 «Кухня» телехикаясы
(қайталау)
16.00 Ералаш
16.45 КИНО. Жан-Клод Ван
Дамм «Репликант»
боевигінде (қайталау)
18.55 «Кухня» телехикаясы
20.00 Информбюро (орысша/
қазақша)
21.00 «Ұшқан ұя» түрік
телехикаясы
22.00 «Ханшайым» үнді
телехикаясы
23.40 КИНО. Арнольд
Шварценеггер
«Терминатор 2»
боевигнде
02.40 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.40 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00
7.00
8.00
9.00
10.10

11.10

13.05
14.15
14.30
18.30
19.00
20.00
20.40

21.30
22.45

2.45
3.05
3.45
До

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
«ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО».
Многосерийный фильм
Кирилл Жандаров,
Светлана СмирноваМарцинкевич в
многосерийном
фильме «ДОРОГА В
ПУСТОТУ»
«ЖДИ МЕНЯ».
КАЗАХСТАН»
«112». Прямой эфир
«QOSLIKE»
бағдарламасы.
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасы
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
Премьера.
Документальный цикл
«QAZAQ. ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
«ПОЛЕ ЧУДЕС»
Михаил ГавриловТретьяков, Павел
Трубинер в
многосерийном
фильме «ОХОТА»
«112». Криминальные
новости
«МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.30

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы

09.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.20 Х/с «Фемида видит»
12.40 Х/с «Балабол 5»
14.00 Т/п «Тойlike»
15.00 Т/х «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.30 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»
17.40 Т/с «Полицейский с
Рублевки» Премьера!
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Х/с «Фемида видит»
Премьера!
20.40 Х/с «Балабол 5»
Премьера!
21.50 Т/х «Ұстаз» Тұсаукесер!
22.20 Т/х «Көршілер»
Тұсаукесер!
23.00 Т/х «Ағайындылар»
00.00 Шоу «Один в Один»
03.10 Т/х «Ағайындылар»
04.20 Т/х «Ұстаз»
04.45 Т/х «Көршілер»
05.10 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
07.50 «ЖУРНАЛИСТ»,
өзбек телехикаясы. С
субтитрами на русском
09.50 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама (повтор)
16.00 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
18.00 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ»,
криминальная
мелодрама
(1–4 серия).
01.30 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама (повтор)
02.15 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
(қайталау)
02.40 «KTKweb» (қайталау)
03.00 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

7.00
7.05

9.05

11.10
11.30
14.00
14.55

16.35
19.00
19.20

21.55 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ».
3 выпуск
22.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (Әйелдер).
Тікелей эфир
0.00 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
0.20 БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Астана» – «Енисей»
2.20 Арнайы репортаж
2.35 Әнұран

BALAPAN
7.00

7.05
7.45
8.10
8.30
8.45
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
10.00
10.20
10.35
10.50
11.15
11.25
11.40
11.50
12.05
12.25
12.40
12.50
13.10
13.20

KAZSPORT

13.40

Әнұран
ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4
финал. Россия –
Швеция
ФУТБОЛ. УЕФА
Конференция Лигасы.
«Омония» (Кипр) –
«Қайрат» (Казахстан)
Специальный репортаж
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) – «Сочи»
(Сочи)
ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Қайрат»
– «Бәйтерек». Тікелей
эфир
ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 3-күн
Арнайы репортаж
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) –
«Куньлунь Ред Стар»
(Пекин). Тікелей эфир

13.50
14.00
14.10
14.25
14.40
15.00
15.25
15.40
15.50
16.20
16.35

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
«Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
«Клео мен Кукин»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Көжектер»
Анимация. Отандық /
«Тынымсыз шөжелер»
Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
Анимация. Отандық /
«Кемпірқосақ»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жасыл ел»
Анимация. Отандық /
«Қобыланды батыр»
«Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
«Түрлі текшелер»
Мультхикая.
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
«Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
«Смайтиктер»
Мультхикая.
«Құпия кітап»
ситкомы
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
«Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
Анимация. Отандық /
«Сәби»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
«Супер әке»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Пырақтар»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік Самұрық»
Анимация. Отандық /
«Күлкі іздеген Күнекей»
«Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
«Сырлы әлемге саяхат»
Мультхикая.
«Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
«Горм сақшылары»
Мультхикая.
Анимация. Отандық /
«Ертемір»
Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
Анимация. Отандық /
«Трансформер
Тұлпар»
Анимация. Отандық /
«Сарбаздар»
«Кітап қана»
танымдық жобасы

16.45 Анимация. Отандық /
«Глобус»
17.00 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
17.25 Анимация. Отандық /
«Тынымсыз шөжелер»
17.45 Анимация. Отандық /
«Су астындағы оқиға»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 Анимация. Отандық /
«Ырысты ыдыстар»
18.45 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
18.50 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
19.00 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
19.35 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
19.45 «Смайтиктер»
Мультхикая.
20.00 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
20.15 Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке»
Мультхикая.
21.15 Анимация. Отандық /
«Қобыланды батыр»
21.35 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация. Отандық /
«Ертемір»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері»
Мультхикая.
22.45 Анимация. Отандық /
«Глобус»
23.10 Анимация. Отандық /
«Трансформер
Тұлпар»
23.40 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) –
сұхбат
06.40 Емен жарқын
07.30 Тәлім History
08.10 Ғибратты ғұмырлар
09.00 «Сырласайық» –
Қайталау
10.10 «Ерте, ерте, ертеде...»
– Балалар уақыты
10.30 «По душам» –
Психологиялық
бағдарлама
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» –
Қайталау
12.20 Syrym story
13.10 Ем болсын
13.20 Рухани байлық
14.10 Тәтті time
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 «Үлкен үй-6» –
телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 Менің анам әкем
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет»
– Терме
18.00 Кешкі әңгіме
19.10 7 келін – т/х
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-6» –
телехикая
22.00 Дара тіл
22.30 Orken style
23.00 Балалық шаққа саяхат
23.30 Айтыс – Fights
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СЕНБІ
11 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
7.00 Концерт
8.35 Детский киноклуб
10.00 Любимое кино
12.00 Обо всем без купюр
12.35 Үздік әзілдер
14.00 Алматы – махаббатым
менің
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Сәуле-ғұмыр
22.00 Мужской киноклуб
0.30 Үздік әзілдер
2.00 Дала сазы
2.35 Шешімі бар
3.20 Өмір иірімі
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.30
7.05
7.35
8.10
8.35
10.00
12.00
14.15
15.15
17.20
18.00
20.00

20.40
22.50
23.50
0.50
2.40
3.20
3.40

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«Сырлы сахна»
«Әйел әлемі»
«Киелі Qazaqstan».
Деректі фильм.
«Сағындырған
әндер-ай».
«Дениз».
Телехикая.
«Qazaqstan дауысы»
«Әзіл әлемі»
«Көшпенділер».
Көркем фильм
«ТАLPYN»
«ДЕНИЗ».
Телехикая.
«MÁSELE».
Әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама.
Тікелей эфир
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ».
Тікелей эфир
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«КҮЙЕУ БАЛА».
Телехикая.
«ГЕОДАУЫЛ».
Көркем фильм
«Másele». Әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама.
«Киелі Qazaqstan».
Деректі фильм.
Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Российский сериал
«Родина ждет»
7.00 «Өзін-өзі тану»
7.15 Телесериал.
«Противостояние»
9.00 «Tangy fresh»
10.00 Тұсаукесер! ХХI ғасыр
көшбасшысы
11.00 Кино. «Девушкаджигит»
13.00 Телехикая
марафоны. Сборник
«Пәленшеевтер»
16.00 Российский сериал
«Родина ждет»
18.00 Мегахит.
«Терминатор.
Генезис»
20.00 Тұсаукесер! «Отыз
жылдың ой толғауы»
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
22.00 Документальный
фильм. «Qazaq.
История золотого
человека»
0.00 Ток-шоу
«Хабарлас»
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
06.50 Тамаша live
(қазақша)
07.20 Информбюро
(қайталау)
08.30 31 Әзіл
09.30 Готовим с Адель
(қайталау)
10.00 «Аладдин»
мультхикаясы
10.30 «Лило и Стич»
мультхикаясы
11.00 «Снежная королева.
Зазеркалье»
анимациялық фильмі
13.00 КИНО.
Арнольд
Шварценеггер
«Терминатор 2»
боевигінде
(қайталау)
16.30 КИНО.
Джеки Чан
«Новая полицейская
история» комедиялық
боевигінде
19.25 КИНО.
Колин Фаррелл,
Сэмюэл Л. Джексон
«S.W.A.T.. Спецназ
города ангелов»
боевигінде
22.00 Неге?
(қазақша)
23.00 КИНО.
Том Хэнкс
«Капитан Филлипс»
триллерінде
01.50 Тамаша live
(қазақша)
(қайталау)
03.00 Әзіл студио
(қазақша)
04.00 Алдараспан,
Нысана,
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын
(қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
6.45 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
7.15 «П@УТINA»
бағдарламасы
8.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
8.45 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ
МҰРАСЫ»
бағдарламасы
9.00 Дмитрий Ендальцев,
Константин Иванов в
фильме «ПАТЕНТ»
11.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с
Ольгой Артамоновой
11.25 Анна Тараторкина,
Данила Дунаев
в многосерийном
фильме «НАША
ДОКТОР»
15.35 «ТАҒДЫР ТАСЫ»
бағдарламасының
тұсаукесері
16.35 «МАМА, МАҒАН
ДАУЫС БЕР!»
бағдарламасы
18.00 «АЙНА»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.25 Аделина Гизатуллина,
Алексей Морозов
в многосерийном
фильме «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»
0.40 Премьера.
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ.
ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»

3.25 «П@УТINA»
бағдарламасы
4.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
До
4.40

7-КАНАЛ
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
10.30
11.30
15.00
16.00
17.40
19.00
21.00
23.00
00.40
03.20
04.20

Т/п «Гу-гулет»
Т/п «Айна-online»
Т/п «Япырай»
Т/х «Ерке мұң»
Т/п «Жұлдыздың
жары»
Т/п «Орёл и решка»
Т/с «Гранд»
Т/х «Ерке мұң»
К/ф «Биші қыз»
Шоу «Jaidarman.Туған
күн-2021»
Т/х «Зың-зың Күлпаш»
Шоу «Музыкальная
интуиция»
Шоу «Jaidarman»
Х/ф «Кикбоксёр
возвращается»
Т/п «Жұлдыздың
жары»
Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҚҰДАЛАР-2»,
телехикая
08.00 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.10 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
09.50 «ЮМОРИНА»
11.20 «ВОЗМЕЗДИЕ»,
криминальная
мелодрама
(повтор)
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек
телехикаясы
17.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»,
мелодрама
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ».
Новый сезон!
22.10 «НЕЗАБЫТАЯ»,
мелодрама
(1–4 серия).
Премьера!
01.40 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама (повтор)
02.25 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
(қайталау)
03.3004.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021.
1/2 финал
9.05 Арнайы репортаж
9.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) –
«Куньлунь Ред Стар»
(Пекин)
11.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Аталанта» (Италия)
– «Вильярреал»
(Испания)
14.30 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ».
3 выпуск
14.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Қайрат»
– «Бәйтерек». Тікелей
эфир
16.40 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
17.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Порту» (Португалия)
– «Атлетико»
(Испания)

19.35 Арнайы репортаж
19.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (Әйелдер).
Тікелей эфир
21.30 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
5-бөлім.
Деректі фильм
22.00 Специальный
репортаж
22.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (Әйелдер).
Тікелей эфир
0.00 Арнайы репортаж
0.10 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
7.05 «Баданаму
қорғаушылары»
Мультхикая.
7.15 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
7.30 «Супер әке»
Мультхикая.
7.55 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
8.25 «Топбасшы Юху»
Мультхикая.
8.50 Анимация. Отандық /
«Сәби»
9.15 «Алақай, балақай!»
таңертеңгілік жаттығу
9.30 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
9.40 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
10.00 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
10.10 Анимация. Отандық /
«Сақалар»
10.30 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік Самұрық»
10.40 Анимация. Отандық /
«Сиқырлы тас»
11.00 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Трансформер Тұлпар»
11.10 Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
11.25 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
11.45 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
12.05 «Құпия кітап»
ситкомы
12.25 «Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
12.55 Анимация. Отандық /
«Еркетай»
13.20 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
13.45 Анимация. Отандық /
«Менің елім»
13.55 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
14.10 «Элвин мен
алақоржындар»
Мультхикая.
14.40 «Үйшіктер»
Мультхикая.
15.00 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.25 Анимация. Отандық /
«Ғажайып әлем»
15.40 «Қос алқа»
музыкалық-танымдық
бағдарламасы
15.50 Анимация. Отандық /
«Айдар»
16.05 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
16.15 Анимация. Отандық /
«Глобус»
16.35 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»

16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
17.15 «Баданаму
қорғаушылары»
Мультхикая.
17.25 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
17.40 «Супер әке»
Мультхикая.
18.05 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
18.15 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
18.35 «Топбасшы Юху»
Мультхикая.
19.00 Анимация. Отандық /
«Сақалар»
19.20 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік Самұрық»
19.30 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
19.40 «Күн сәулелі көжектер»
Мультхикая.
20.10 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық
/ «Трансформер
Тұлпар»
20.20 Анимация. Отандық /
«Сиқырлы тас»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
21.05 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
21.15 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
21.40 «Қос алқа»
музыкалық-танымдық
бағдарламасы
21.50 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Элвин мен
алақоржындар»
Мультхикая.
22.55 Анимация. Отандық /
«Глобус»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
Мультхикая.
23.40 Анимация. Отандық /
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05
06.40
07.30
08.10
09.00
09.40
10.10
10.30
10.50
11.00
12.20
13.10
13.20
14.10
15.00
16.00
16.40
17.00
17.10
17.30
17.50
18.00
19.10
19.50
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30

Ғибратты ғұмырлар
Рухани байлық
Семейный доктор
Өнер қырандары
Қазақ спортының
классикасы
Әжемнің әңгімесі
Жүйріктер
«Саморазвитие» –
Маржан коуч
Ем болсын
Қарасаз көшелері
Ой-талқы
Ем болсын
«Тәлім TREND» –
Отбасы психологиясы.
мәселе мен шешім
Емен жарқын
«Сырласайық» (Архив)
– Қайталау
Қазақы әңгіме
Абай жолы
Ем болсын
Тамашаlike
Ем болсын
«Бабалар сөзі – өсиет»
– Терме
Ұлт. спорт – Самал
жел
7 келін – т/х
Ұлт саулығы
Идея
25 сағат
Talim Speakers
«Summary 100 кітап»
Жақсы кино
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ЖЕКСЕНБІ
12 ЖЕЛТОҚСАН
АЛМАТЫ
6.00 Әсем әуен
7.00 Киноклуб
9.00 Мультфильм.
Маша и Медведь
9.45 Детский киноклуб
11.00 Алматинские истории
11.30 Алматинские каникулы
11.45 Концерт
13.30 Бәрі біледі
14.00 TIK TOK NEWS
14.15 Әсем әуен
15.00 Мужской киноклуб
17.30 Киноклуб
19.30 Үздік әзілдер
20.15 TIK TOK NEWS
20.30 Paparazzi
21.00 Алматы – махаббатым
менің
22.00 Шынайы Ақберенмен
22.35 Мужской киноклуб
1.05 Алматинские истории
1.25 Обо всем без купюр
1.55 Өмір иірімі
3.15 Дала сазы
3.45 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.30
7.30
8.00
8.20
9.00
10.00
12.00
14.20
15.45
17.20
18.00
20.00

20.50
21.20
22.30
23.30
0.50
1.40
2.30
3.00
3.40

Әнұран
«Ауылдастар»
«Tolagai»
«Көңіл толқыны»
«AQSAÝYT»
«Másele». Әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама.
«Әлемнің алып
шаһарлары».
Деректі фильм.
«Дениз».
Телехикая.
«Qazaqstan дауысы»
Дисней ұсынады.
«Батыл жүрек».
Мультфильм.
«Ең сұлу».
Көркем фильм
«ТӘУЕЛСІЗДІК
ТӘУЕКЕЛДЕРІ».
«ДЕНИЗ».
Телехикая.
«APTA».
Сараптамалық
бағдарлама.
Тікелей эфир
«СҰХБАТ»
«Жүзден жүйрік»
«ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая.
«ҚАРА ТАҢБА».
Телехикая.
«Әлемнің алып
шаһарлары».
Деректі фильм.
«Apta». Сараптамалық
бағдарлама.
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
«Másele». Әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама.
Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Российский сериал
«Родина ждет»
7.00 «Самопознание»
7.15 Телесериал.
«Противостояние»
8.00 Профессиональный
бокс. «Нонито Донэйр
– Реймарт Габалло»
Прямая трансляция
из США
10.30 Кино.
13.00 Телехикая марафоны
«Тұмар»
16.00 Российский сериал
«Родина ждет»
17.45 Мегахит. «Терминатор.
Генезис»

19.30 Тұсаукесер!
«Eco meken»
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный
канал – аналитическая
программа «7 күн»
22.00 Документальный
фильм. «Qazaq.
История золотого
человека»
0.00 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
06.30 Әзілдер күнделігі
(қазақша)
08.00 Тамаша live
(қазақша)
08.30 Тәтті шоу
(қазақша)
(қайталау)
09.30 Готовим с Адель
10.00 Halyk bank-тен
ұтыс ойын
10.05 «Аладдин»
мультхикаясы
10.35 «Лило и Стич»
мультхикаясы
12.00 «Снежная королева.
Зазеркалье»
анимациялық фильмі
(қайталау)
14.00 КИНО.
Джеки Чан
«Новая полицейская
история» комедиялық
боевигінде
(қайталау)
16.50 КИНО.
Колин Фаррелл,
Сэмюэл Л. Джексон
«S.W.A.T.. Спецназ
города ангелов»
боевигінде
(қайталау)
19.30 КИНО.
Николас Кейдж
«Призрачный гонщик»
шытырман оқиғалы
боевигінде.
21.50 КИНО.
Том Хэнкс «Капитан
Филлипс» триллерінде
(қайталау)
00.50 «Алдараспан» әзілсықақ театры
02.30 What’s up?
(қазақша)
03.00 Тамаша live
(қазақша)
(қайталау)
04.00 Әзіл студио
(қазақша)
05.00 Ризамын
(қазақша)

ЕВРАЗИЯ
6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
6.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
7.05 «П@УТINA»
бағдарламасы
8.05 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
8.20 «ПОТОМКИ
ВЕЛИКОЙ
СТЕПИ»
8.40 «ТАЙНЫ ВОКРУГ НАС»
9.15 Евгения
Добровольская,
Мария Аронова в
фильме
«АРТИСТКА»
11.25 Михаил Полицеймако,
Екатерина Кузнецова
в многосерийном
фильме
«ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН»

15.30 Даниил Спиваковский,
Мария Порошина
в фильме
«НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
17.10 ШОУ МАКСИМА
ГАЛКИНА
«ЛУЧШЕ ВСЕХ»
18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ».
Прямой эфир
21.00 Аделина Гизатуллина,
Алексей Морозов
в многосерийном
фильме «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»
01.10 К ЮБИЛЕЮ «КВН».
«60 ЛУЧШИХ»
3.45 «П@УТINA»
бағдарламасы
4.15 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
До
4.40

7-КАНАЛ
06.00
06.30
07.20
09.00
10.00
10.30
11.30
15.00
16.00
18.30
21.00
01.30
02.30
03.10
04.50

Т/п «Гу-гулет»
Т/п «Япырай»
Шоу «Jaidarman»
Т/х «Ерке мұң»
Т/п «Келесі кім?»
Т/п «Орёл и решка»
Т/с «Гранд»
Т/х «Ерке мұң»
К/ф «Аманат»
Т/х «Тақиясыз
періште»
Х/с «Мама будет
против»
Т/п «Орёл и решка»
Т/п «Кзландия»
К/ф «Аманат»
Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «БАЛА ДАУЫСЫ»
07.50 «ТАРТЫЛЫС КҮШІ»,
ән-шашу
09.00 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
11.20 «НЕЗАБЫТАЯ»,
мелодрама
(повтор)
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек
телехикаясы
18.40 «КҮНІМ, СЕН
СӨНБЕШІ-2», Ернар
Айдардың ән-шашуы
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с
Артуром Платоновым
22.00 «БЕЗ ШАНСОВ»,
мелодрама.
23.50 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
(повтор)
02.20 «АТАЛАР СӨЗІ»
(қайталау)
03.4004.30 «БАЛА ДАУЫСЫ»
(қайталау)

KAZSPORT
6.45 Әнұран
6.50 Арнайы репортаж
7.00 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Василий Ломаченко
– Ричард Комми.
Тікелей эфир
11.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
11.55 Специальный
репортаж
12.15 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
12.35 ММА «OCTAGON 26»
16.35 Арнайы репортаж
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Нефтехимик»
(Нижнекамск).
Тікелей эфир

19.30 Арнайы репортаж
19.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (Әйелдер).
Тікелей эфир
21.30 Арнайы репортаж
21.50 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
6-бөлім. Деректі
фильм
22.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (Әйелдер).
Тікелей эфир
0.00 Арнайы репортаж
0.10 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
7.05 «Баданаму
қорғаушылары»
Мультхикая.
7.15 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
7.30 «Супер әке»
Мультхикая.
7.55 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
8.25 «Топбасшы Юху»
Мультхикая.
8.50 «Сиқырлы ас үй»
Мультхикая.
9.15 «Алақай, балақай!»
таңертеңгілік жаттығу
9.30 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
9.40 Анимация. Отандық /
«Сақалар»
10.00 Анимация. Отандық /
«Маржан тіс»
10.15 Анимация. Отандық /
«Еркетай»
10.35 «Тыңшы пингвиндер»
Мультхикая.
11.00 «Виспер»
Мультхикая.
11.20 Анимация. Отандық /
«Сәби»
11.40 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
11.50 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
12.05 «Құпия кітап»
ситкомы
12.25 Анимация. Отандық
/ «Трансформер
Тұлпар»
13.00 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
13.10 Анимация. Отандық /
«Сиқырлы тас»
13.20 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
13.45 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
14.00 Анимация. Отандық /
«Ертемір»
14.15 «Элвин мен
алақоржындар»
Мультхикая.
14.30 «Виспер»
Мультхикая.
14.45 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Суперкөлік
Самұрық»
15.00 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.20 Анимация. Отандық /
«Айдар»
15.35 Анимация. Отандық /
«Глобус»
15.55 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
16.05 Анимация. Отандық /
«Ғажайып әлем»
16.15 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
16.30 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»

16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
17.15 «Баданаму
қорғаушылары»
Мультхикая.
17.25 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
17.40 «Супер әке»
Мультхикая.
18.05 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жібек»
18.15 Анимация. Отандық /
«Сақалар»
18.35 «Топбасшы Юху»
Мультхикая.
19.00 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
19.20 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
19.30 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
19.40 Анимация. Отандық
/ «Трансформер
Тұлпар»
20.15 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 Тұсаукесер!
Анимация. Отандық /
«Жасыл ел»
21.00 Анимация. Отандық /
«Ертемір»
21.15 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
21.35 Анимация. Отандық /
«Ғажайып әлем»
21.45 Анимация. Отандық /
«Айдар»
22.00 Анимация. Отандық /
«Сиқырлы тас»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Виспер»
Мультхикая.
22.55 Анимация. Отандық /
«Еркетай»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
Мультхикая.
23.40 Анимация. Отандық /
«Балапан және
оның достары»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
06.05 Сүбелі сөз
(Қазақша) –
сұхбат
06.40 Ой-талқы
07.30 Балалық шаққа
саяхат
08.10 Ғибратты ғұмырлар
09.00 Тәтті time –
Аспаз уақыты
09.40 Айтыстар.
Алтын қор
10.10 «Баланы бала демеңіз»
– Балалар уақыты
10.30 Orken style
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе
(Архив)» – Қайталау
12.20 Рухани байлық
13.10 Ем болсын
13.20 Барыңды бағала –
таласфильм
14.10 Тәлім history
15.00 Дода – худ. фильм
16.00 Ұлттық спорт –
Теңгеші
17.00 Ем болсын
17.10 Проза параграфы
17.30 Ем болсын
18.00 «Тәлім TREND» – дебат
19.10 7 келін – т/х
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Бір дубль»
21.30 ОңLine
22.00 Talim Speakers
23.00 Абайдың жолы
23.30 «Сырласайық»
Психологиялық
бағдарламасы

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
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ДҮЙСЕНБІ
6 ЖЕЛТОҚСАН

2.00
5.00
5.05
6.15
7.15
8.05
9.00
9.25
12.00
12.30
13.15
14.05
15.00
15.40
16.50
18.00
18.30
19.30
20.20
20.55
21.50
0.00
0.05
1.05

6.00
7.25

Телеканал «Доброе утро»
(6+)
Новости
Телеканал «Доброе утро»
(6+)
«Поле чудес» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Премьера года.
«Вертинский».
Многосерийный фильм (16+)
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

8.00
8.25

8.00
8.25

10.00
10.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.05

0.00
0.55
1.05

3.05

5.35

«Утро. Самое лучшее».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Сегодня».
Вадим Колганов, Анна
Казючиц в остросюжетном
сериале «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». «Охота»
(начало).
«Сегодня».
Сериал. «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». «Охота»
(продолжение), «Ведьма»
(заключительная серия).
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Премьера. Гоша Куценко,
Евгения Волкова в сериале
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
11-я и 12-я серии.
Эдуард Флёров, Николай
Козак в детективном
сериале «ЛЕГАВЫЙ».
1-я и 2-я серии.
«Основано на реальных
событиях».
«Сегодня».
Михаил Мамаев, Александр
Носик в остросюжетном
сериале «МЕСТЬ».
1-я и 2-я серии.
Андрей Ургант, Светлана
Суховей в комедийном
сериале «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». «За
двумя зайцами. Основной
инстинкт», «Я тебе не верю»,
«Ещё раз про любовь».
«Первая передача».

СЕЙСЕНБІ
7 ЖЕЛТОҚСАН

«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

НТВ-МИР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ-МИР
6.00
7.25

0.05
0.55

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.05

0.00
0.55
1.05

3.05

5.30

СӘРСЕНБІ
8 ЖЕЛТОҚСАН
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2.00
5.00
5.05
6.15
7.15
8.05
9.00
9.25
12.00
12.30
13.15
14.05
15.00
15.40
16.50
18.00
18.30
19.45
20.35
21.10
22.10
0.00
0.05

5.00
5.05
6.15
7.15
8.05
9.00
9.25
12.00
12.30
13.15
14.05
15.00
15.40
16.50
18.00
18.30
19.30
20.20
20.45
21.40
0.00

Телеканал «Доброе утро»
(6+)
Новости
Телеканал «Доброе утро»
(6+)
«Пусть говорят» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
Вечерние новости (с
субтитрами)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Премьера года.
«Вертинский».
Многосерийный фильм (16+)
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Михаил Пиотровский.
«Хранитель» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости

Телеканал «Доброе утро»
(6+)
Новости
Телеканал «Доброе утро»
(6+)
«Пусть говорят» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Премьера года.
«Вертинский».
Многосерийный фильм (16+)
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

НТВ-МИР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2.00

«Утро. Самое лучшее».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Сегодня».
Эмилия Спивак, Кирилл
Сафонов в остросюжетном
сериале «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
1-я серия,
2-я серия (начало).
«Сегодня».
Сериал. «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
2-я серия (продолжение),
3-я и 4-я серии.
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Премьера. Гоша Куценко,
Евгения Волкова в сериале
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
13-я и 14-я серии.
Эдуард Флёров, Николай
Козак в детективном
сериале «ЛЕГАВЫЙ».
3-я и 4-я серии.
«Основано на реальных
событиях».
«Сегодня».
Михаил Мамаев, Александр
Носик в остросюжетном
сериале «МЕСТЬ».
3-я и 4-я серии.
Наталья Дуванова,
Татьяна Золоткова в
комедийном сериале
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». «Прелестная
Галатея», «Безымянная
звезда», «Визит дамы»
(заключительная серия).
«Александр Журбин.
Мелодии на память».

6.00
7.25
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.05

0.00

«Утро. Самое лучшее».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Сегодня».
Эмилия Спивак, Кирилл
Сафонов в остросюжетном
сериале «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ». 5-я серия, 6-я серия
(начало).
«Сегодня».
Сериал. «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
6-я серия (продолжение),
7-я и 8-я серии.
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Премьера. Гоша Куценко,
Евгения Волкова в сериале
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
15-я и 16-я серии.
Эдуард Флёров, Николай
Козак в детективном
сериале «ЛЕГАВЫЙ».
5-я и 6-я серии.
«Основано на реальных
событиях».

0.55
1.10
1.30

«Сегодня».
«Поздняков».
Михаил Мамаев, Александр
Носик в остросюжетном
сериале «МЕСТЬ».
5-я и 6-я серии.
Андрей Панин, Дмитрий
Назаров в комедийном
сериале «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД!». 1-я и 2-я серии.
«Прокурорская проверка».

3.25

5.00

15.40
16.50
18.00
18.30
19.55
20.40

21.35

БЕЙСЕНБІ
9 ЖЕЛТОҚСАН
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2.00
5.00
5.05
6.15
7.15
8.05
9.00
9.25
12.00
12.30
13.15
14.05
15.00
15.40
16.50
18.00
18.30
19.25
20.10
20.50
21.35
0.00
0.05
0.50

Телеканал «Доброе утро»
(6+)
Новости
Телеканал «Доброе утро»
(6+)
«Пусть говорят» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Премьера. «Вертинский.
Песни» (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 80-летию Виталия
Соломина. «...И вагон любви
нерастраченной!» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

НТВ-МИР
6.00
7.25
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.05

0.00
0.55
1.05
1.40

3.40
4.10

5.40

«Утро. Самое лучшее».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Сегодня».
Эмилия Спивак, Кирилл
Сафонов в остросюжетном
сериале «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ». 9-я серия, 10-я серия
(начало).
«Сегодня».
Сериал. «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
10-я серия (продолжение),
11-я и 12-я серии.
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Премьера. Гоша Куценко,
Евгения Волкова в сериале
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
17-я и 18-я серии.
Эдуард Флёров, Николай
Козак в детективном
сериале «ЛЕГАВЫЙ».
7-я и 8-я серии.
«Основано на реальных
событиях».
«Сегодня».
«ЧП. Расследование».
Михаил Мамаев, Александр
Носик в остросюжетном
сериале «МЕСТЬ».
7-я и 8-я серии.
«Захар Прилепин. Уроки
русского».
Андрей Панин, Дмитрий
Назаров в комедийном
сериале «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД!».
3-я и 4-я серии.
«Их нравы».

ЖҰМА
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23.15
1.10
1.55

НТВ-МИР
6.00
7.25
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
18.00
19.00
20.00

22.10

0.05
1.50
2.50
3.45

5.20

5.00
5.05
6.15
7.15
8.05
9.00
9.25
12.00
12.30
13.15
14.05
15.00

Телеканал «Доброе утро»
(6+)
Новости
Телеканал «Доброе утро»
(6+)
«Пусть говорят» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
Вечерние новости

«Утро. Самое лучшее».
«Простые секреты».
«Сегодня».
Эмилия Спивак, Кирилл
Сафонов в остросюжетном
сериале «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
13-я серия, 14-я серия
(начало).
«Сегодня».
Сериал. «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
14-я серия. (продолжение),
15-я и 16-я серии.
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК».
«Жди меня».
«Сегодня».
Премьера. Гоша Куценко,
Евгения Волкова в сериале
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
19-я и 20-я серии.
Эдуард Флёров, Николай
Козак в детективном
сериале «ЛЕГАВЫЙ».
9-я и 10-я серии.
«Своя правда» с Романом
Бабаяном.
«Мои университеты.
Будущее за настоящим».
«Мы и наука. Наука и мы».
Андрей Панин, Дмитрий
Назаров в комедийном
сериале «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД!».
5-я и 6-я серии.
«Очная ставка».
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4.45
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8.20
9.00
9.15
10.45
11.55

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.35

Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (6+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (6+)
Новости
Премьера. «Этери. Диалоги
с королевой льда» (16+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный
фильм (6+)
Премьера. К юбилею Клары
Новиковой (16+)
«Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
«Ледниковый период».
Новый сезон (6+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Вертинский. Песни» (16+)
Юлия Топольницкая, Юрий
Быков в комедии «Лови
момент» (16+)
Алексей Серебряков, Анна
Каменкова в фильме «Тесты
для настоящих мужчин» (16+)
Алексей Чадов, Ингеборга
Дапкунайте в фильме
Алексея Балабанова «Война»
(16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)

18.00
19.00

6.05
6.45
7.00
7.30
8.35
9.00
9.15
10.50
12.00
14.00
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18.00
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21.45
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НТВ-МИР

15.00

20.00
21.00
22.35
0.45

8.00
8.20
8.55
9.35
10.00
10.20

Владимир Фекленко,
Светлана Брюханова в
детективном сериале
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
«Похищение героя»,
«Обжора».
«Сегодня».
«Смотр».
«Поедем, поедим!»
«Готовим с Алексеем
Зиминым».
«Сегодня».
Эдуард Флёров,
Александра Комиссарова
в сериале «АГЕНТСТВО

Виктория Толстоганова,
Андрей Мерзликин в
многосерийном фильме
«Семейный дом» (16+)
Новости
«Семейный дом» (16+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
Новости
Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Три богатыря и принцесса
Египта». Анимационный
фильм (6+)
К 70-летию знаменитого
путешественника.
Премьера. «Полюса
недоступности Федора
Конюхова» (12+)
К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. Премьера.
«60 лучших» (16+)
Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!».
Новый сезон (6+)
«Время»
«Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр (16+)
Премьера. Легенды бокса
в документальном фильме
«Короли» (16+)
Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де
Франс» (18+)
Сергей Пускепалис,
Анатолий Белый в фильме
«Метро» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

НТВ-МИР
6.05
8.00
8.20

9.30
10.00
10.20
10.35
11.05
12.00
13.05
14.05
15.00
16.00
16.20
18.05
19.00
20.10

6.10

СКРЫТЫХ КАМЕР».
«Беглец», «Плащ».
«Главная дорога».
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым».
«Квартирный вопрос».
«Своя игра».
«Сегодня».
«Следствие вели...»
«По следу монстра».
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
«Ты не поверишь!»
«Секрет на миллион».
Премьера. Алексей
Череватенко, Дарья
Трегубова в детективном
сериале «СХВАТКА».
«Идентичность», «Левша».
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном.
«Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Дана
Соколова».
«Слуга всех господ».
Андрей Панин, Дмитрий
Назаров в комедийном
сериале «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД!». 7-я и 8-я серии.
«Эксклюзив».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12.50

3.00
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ЖЕКСЕНБІ
12 ЖЕЛТОҚСАН

СЕНБІ
11 ЖЕЛТОҚСАН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2.00

«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!».
Новый сезон (6+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Премьера. Документальный
фильм «Джим Моррисон –
Последние дни в Париже»
(18+)
Владимир Яглыч, Павел
Деревянко в комедии
«Ночная смена» (18+)
Евгений Миронов, Фёдор
Бондарчук в фильме «Ленин.
Неизбежность» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
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22.45

0.20
1.50

5.15

«У нас выигрывают!»
«Сегодня».
Юлия Юрченко, Александр
Ревенко в сериале «ЭТАЖ».
«Этаж через объектив»,
«Сексуальное чтиво».
«Едим дома».
«Сегодня».
«Медицинские тайны».
«Первая передача».
«Чудо техники».
«Дачный ответ».
«НашПотребНадзор».
«Однажды...»
«Кремлёвские похороны».
«Лаврентий Берия».
«Сегодня».
«Следствие вели...»
«Новые русские сенсации».
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
Премьера. «Суперстар.
Возвращение».
Премьера.
Алексей Череватенко,
Дарья Трегубова в
детективном сериале
«СХВАТКА». «Мнимый
больной», «Ищите женщину».
«Звёзды сошлись».
Андрей Панин, Дмитрий
Назаров в комедийном
сериале «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД!». 9-я - 11-я
серии, 12-я серия
(заключительная).
«Таинственная Россия».
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ЖАҢАЛЫҚТАР

ФУТБОЛ

«Қайрат» – кубок жеңімпазы!
Қазақстан кубогы. Финал

Бензема
Анриді артқа
тастады
Биатлоннан жаңа маусым басталды.
Халықаралық биатлон федерациясының
кубогының шымылдығы спринтерлік
жарыспен ашылды. Қазақстандық биатлоншылар көңіл қуантарлық нәтиже
көрсете алған жоқ. 10 шақырымға созылған спринтте Әсет Дүйсенов – 65,
Бекентай Тұрлыбеков –92, Владимир
Еремин 111-орын алды. Ал Максим
Браун жарысты аяқтай алған жоқ.
Нидерландының Дордрехт қаласында шорт-тректен әлем кубогы кезеңі өтіп
жатыр. Қазақстандық спортшылар Денис Никиша мен Әділ Ғалиахметов ерлер арасында 500 метр қашықтықта
ширек финалдан аса алмады. Ал құрама
көшбасшысы Абзал Әжіғалиев жартылай финалда жарыстан шықты.
Сондай-ақ, Қазақстан ерлер құрамасы 5000 метр қашықтықта эстафета бойынша финалға өте алған жоқ.
«Реал» командасының шабуылшысы
Кәрім Бензема француз футболшыларының ішінде клубтық футболда ең мерген
ойыншы атанып отыр. Ол «Севильяға»
қарсы матчтың 32 минутында мергендік
танытып, клубтық командалар сапында
соққан доп санын 360-қа жеткізді. Бұған
дейін осы атақ «Арсеналдың» және
«Барселонаның» бұрынғы шабуылшысы
Тьерри Анриге тиесілі болатын (360
доп).
Жапония Премьер-министрі Фумио
Кисида 30 қарашадан бастап шетелдіктер үшін ел шекарасы жабылатынын
мәлімдеді. Бұл – Ковид-19-дың жаңа
омикрон штамының таралмауы үшін істеліп жатқан шара. «Қауіпсіздік үшін
бұл шешімді уақытша қабылдап отырмыз. Вирустың жаңа нұсқасы туралы
нақты ақпарат пайда болғанша шекараны жаба тұрамыз» деді ол. Бұл шешім
9–12 желтоқсан аралығында Осакада
мәнерлеп сырғанаудан өтетін Гран-приге
ықпалын тигізуі мүмкін. Ал кәсіпқой
бокстағы Мурата-Головкин кездесуі осы
елде 29 желтоқсанға жоспарланып отыр.

«Қайрат» – «Шахтер» – 3:3, пенальтиден 9:8 (Вагнер Лав, 6, 40, Шушеначев,
111 – Габышев, 47, Тошев, 75, Тәттібаев,
97-пеналтиден).
Өткен сенбіде «Астана Арена» стадионында «Қайрат» пен «Шахтер» биылғы Қазақстан кубогын сарапқа салды.
Былтырғы карантин уақытында Қазақ
стан кубогы мүлде өткізілген жоқ. Соның
есесі биыл толықтай қайтты деуге болады.
Алдымен төменгі лига командалары арасында іріктеу өткізіліп, №8 спорт мектебі
мен «Мақтаарал» командалары топтық
турнирге жолдама алды. Олар премьер-лиганың 14 командасына қосылып, төрт топтан сегіз жолдамаға таласты. Шілденің
басынан тамыздың соңына дейін осы 16
команда екі айналымдық турнир жасады.
Нәтижесінде сегіз, одан кейін төрт, ақыры
финалда екі команда ғана қалып, биылғы
маусымды тамаша футбол шоуымен аяқтады. Ең бастысы, биылғы Қазақстан кубогының жүлде қоры да айтарлықтай қомақты болды. Жыл сайын кубокқа осынша мән
берілетін болса, бұл турнирдің беделі өсе
түсетіні сөзсіз.
Алматының «Қайраты» өз тарихында ел
кубогының финалына он төртінші рет шықты. Бұл да өзіндік рекорд еді. Ал қарағандылық «кеншілер» бұған дейін кубок финалдарында бір жеңіп, бір жеңілді. «Қайрат» үш
күн бұрын ғана Конференция лигасы аясында «Базельмен» (Швейцария, 2:3) ауыр ойын
өткізіп, біраз күшін сарп етті.
Алғашқы таймда қос доп соғып алғанмен, ойынның екінші кезеңінде «Шахтердің» қуып жетуіне мүмкіндік беріп қоюы

да – «Қайраттың» шаршаңқылығынан екені
сөзсіз. «Кеншілер» де жанкештілік танытты:
есепті теңестіріп қана қоймай, қосымша
уақытта пенальтиді дәл енгізіп, алға да шықты. Бірақ бұл күні «Қайраттың» бас бапкері
Құрбан Бердыев үлкен тәуекелге де барды,
ұрпақтар сабақтастығы да рөл ойнады. Алматылықтар сапындағы соңғы ойынын
өткізіп, қос гол соққан Вагнер Лавты алмастырған Артур Шушеначев есепті теңестірді.
Ойын соңындағы пенальтиде «Шахтер»
қақпашысы Игорь Шацкий алымды көрініп
еді. Бірақ Стас Покатиловтың жұлдызды
шағы осы сәтте туды. Қос команда сегіз пенальтиді дәл енгізгенде, Покатилов тоғы-

ТЕННИС

Ендігі қарсылас –
Джокович&Co

Теннистен Қазақстан ұлттық құрамасы Дэвис кубогын сәтті
өткізіп жатыр.
Отандастарымыз В тобында Швеция және Канада құрамаларына
қарсылас болды. Кездесулер Мадридте (Испания) өтті. Жарыстың

алғашқы күнінде отандастарымыз Швецияны 2:1 есебімен қапы
қалдырды. Жеке сында Михаил Кукушкин Елиас Имерден жеңілгенмен, Александр Бублик дереу есепті теңестірді. Ол Микаэл Имерден
басым түсті. Жұптық разрядта Андрей Голубев пен Александр Недовесов қарсыластары Андре Горанссон мен Роберт Линдстедтті екі
сетті тізе бүктіріп, құрамаға алғашқы жеңіс сыйлады.
ІІ турда Дэвис кубогының былтырғы финалисі Канада құрамасы
қазақстандықтардың қарқынына төтеп бере алмады. Алғашқы текетіресте М.Кукушкин үш сетте Брейден Шнурды жеңді. Одан кейін
А.Бублик Вашек Поспишилден басым болды. Отандасымыз екінші
сеттегі тай-брейкті өз пайдасына шешті. Жұптар сынында А.Голубев
пен А.Недовесов Б.Шнур мен П.Полански жұбынан үш сетте айла
асырды.
Енді 1 желтоқсанда ширек финалда Қазақстан құрамасы Сербиямен кездеседі. Сербиялықтар F тобында екінші орын алып, үздік
сегіздік арасына соңғы сәтте қосылды.
Бұған дейін Қазақстан құрамасы Дэвис кубогының ширек финалына бес рет (2011, 2013, 2014, 2015, 2018) шыққан-ды. Бірақ ол
кезде турнир ескі форматпен өтетін. 2019 жылдан бастап бұл турнир
World Cup of Tennis Finals деп аталады. Оған алты топқа бөлінген 18
команда қатысады. Ширек финалға алты топтың жеңімпаздары және
топта екінші орын алғандардың ішінен көрсеткіші жақсы екі құрама
жолдама алады. Сербия құрамасы – осындай жолы болған ұжымның
бірі.
Қазақстан мен Сербия арасындағы кездесу 1 желтоқсан күні
Нұр-Сұлтан уақытымен 21.00-де өтті. Сербия әлемдік рейтингте
жетінші орында тұр. 2010 жылы сербтер осы турнирде жеңіске жетсе, 2013 жылы финалда өнер көрсетті. Команданың ең үздік ойыншысы – «Үлкен дулыға» турнирлерінің 20 дүркін жеңімпазы Новак
Джокович. Сондай-ақ, Душан Лайович, Миомир Кецманович, Филип
Краинович сияқты мықты теннисшілер бар.
Қазақстан мен Сербия бұған дейін 2016 жылдың наурызында
Әлемдік топтың І раундында кездесті. Тартысты текетірес 3:2 есебімен сербтердің пайдасына шешілді.
Ширек финалдағы өзге де жұптар мынадай: Хорватия – Италия,
Ұлыбритания – Германия, Ресей – Швеция.

БАТУТТАҒЫ ГИМНАСТИКА

Ел мерейі – екі алтын
Бакуде батуттағы гимнастикадан жас топтары
арасында 28-әлем чемпионаты өтіп жатыр. Қазақст андық гимнаст Ислам
Қабдолов батуттағы гимнастикадан әлем чемпионы
атанды, – деп хабарлайды
Olympic.kz.
Ислам (11-12 жас) акробатикалық жолда секіруден алтын медаль иеленді. Финалда
ол Ресей, Бельгия, Израиль,
Португалия және Оңтүстік
Африка спортшыларын басып озды.
Қазақстан гимнастика федерациясының мәліметінше,

зыншы ретте Абылайхан Назымхановтың
соққысын қайтарды.
«Қайрат» ел кубогын оныншы рет жеңіп
алып, өз рекордын жаңартты. Вагнер Лав
былтырғы Қазақстан чемпионы атағына Қазақстан кубогының иегері атағын қосып, тоқ
көңілмен еліне қайтты. Қ.Бердыев бұған
дейін жеңіп алған Түркіменстан, Ресей кубоктарының қатарына Қазақстан кубогын
қосты.
Ал келесі жылы Қазақстан атынан еурокубоктарға «Тобыл», «Астана», «Қайрат»
және «Қызылжар» қатысады. Петропавлдықтар өз тарихында тұңғыш рет еурододаға қатыспақ.

Ислам Қабдоллов 2009 жылы 16 желтоқсанда
Орал қаласында дүниеге келген. Альберт
Тілепқалиев жетекшілік ететін балалар мен
жасөспірімдер спорт мектебінде жаттығады.
Ал Қазақстан құрамасына екінші алтынды Роман Барков пен Игорь Грачев сыйлады.
17–21 жас аралығында сынға түскен қос өрен
синхронды секіруден алтын медаль жеңіп
алды. Қазақстандық дуэт 49,910 ұпай иеленді. Екінші орынды Франция иеленсе, қола
медальді Беларусь өкілдері жеңіп алды.
Грачев пен Барков – Өскемен қаласының
өкілдері, Қазақстан ұлттық құрамасының
мүшелері. Федор Булучевский мен Игорь
Яковлевтің қоластында жаттығады. Спортшылар 4 жылдан бері жұптасып синхронды
секіруден сынға түсіп келеді. Бұл – олардың
әлем чемпионатындағы алғашқы медалі.
Бетті дайындаған
Естен САБАЛАҚ.

«Қазпошта» АҚ Алматы филиалы
«Алматы почтамты» бос орындарға
жұмысқа жігерлі адамдарды іздейді:
– Байланыс операторы
– Сұрыптаушы
– Курьер
– Жүргізуші – курьер
– Жүргізуші – инкассатор
Біз ұсынамыз:
– лайықты және тұрақты жалақы
– Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексіне сәйкес тіркеу
– кәсіби даму және мансаптық өсу
Барлық қызықтыратын сұрақтар
бойынша HR бөліміне мына мекенжай
арқылы хабарласуыңызға болады:
Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 134,
212-кабинет
(Дүйсенбіден-жұмаға дейін сағат 09.00-ден
13.00-ге дейін)
Байланыс телефондары: 8 778 969 09 20
8 707 993 09 63
* Өзіңізбен бірге түйіндемеңіз бен жеке
куәлігіңіз болуы керек.

almaty-aksham@mail.ru
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Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген
санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді
Мүгедектігі бар адамдардың құқығын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту
жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспарды орындау шеңберінде мүгедектігі бар адамдарды, мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасыларды, еңбек ардагерлерін және өзге де
санаттарды қоса алғанда, азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау тұрғысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген
санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» заңымен (бұдан әрі – Заң) қолданыстағы заңнамаға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Айталық 1-топ мүгедектеріне күтімді жүзеге асыратын адамдарға мүгедектік себебіне
қарамастан тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақы енгізілді. Бұған дейін күтімге берілетін
жәрдемақы бала жастан 1-топ мүгедегі болып
танылғандар үшін ғана тағайындалып келді.
Талдау көрсеткендей, бұрын 1-топтағы әрбір
үшінші мүгедек күтімге берілетін жәрдемақыдан да, жеке көмекшінің қызметтерінен де тыс
қалған еді. Заңды қабылдау нәтижесінде республика бойынша бөгде адамның тұрақты
қамқорлығына мұқтаж қосымша 24 мың адам
күтімге берілетін жәрдемақымен қамтамасыз
етіледі.
Заңды іске асыру үшін азаматтардың аталған жәрдемақыны тағайындауға жүгіну
тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы
тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту
туралы» 2015 жылғы 3 маусымдағы №445
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
1-топтағы мүгедекке күтім жасайтын адамдар осы жәрдемақыны тағайындау үшін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының бөлімшелеріне өтініш бере
отырып, оған мынадай құжаттарды қоса тапсырады:
– жеке басын куәландыратын құжат (жеке
куәлік, қандас куәлігі, азаматтығы жоқ адам-

ның куәлігі, шетелдіктің тұруға ықтиярхаты не
цифрлық құжаттар сервисінен электрондық
құжат);
– 1-топтағы мүгедекке қамқоршылық (қорғаншылық) белгіленгенін растайтын құжат
(ондай дерек болған жағдайда);
– күтім жүзеге асырылатын адамның мүгедектігі туралы анықтама;
– сәйкестендіру үшін – жәрдемақы беру
жөніндегі уәкілетті ұйымдағы банк шотының
нөмірі туралы мәліметтерді растайтын құжат;
– психикалық денсаулық орталығында
есепте тұру дерегінің жоқтығы туралы анықтама.
Бұдан басқа, күтімді жүзеге асырушы
ретінде айқындалған адамның әрекет қабілеттілігі туралы мәліметтер жеке басын куәландыратын құжат бойынша ҚР Әділет министрлігінің «Жеке тұлғалардың мемлекеттік
дерекқоры» ақпараттық жүйесінде тексеріледі.
Бала денсаулығының бұзылу және тіршілік
әрекетінің шектелу дәрежесін ескере отырып,
7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды мүгедектік топтары бойынша бөлу көзделді. Осы
өзгерістер көрсетілетін оңалту іс-шаралары
мен әлеуметтік көмекті, оның ішінде жәрдемақылардың мөлшерін балалар ауруларының
дәрежесіне қарай саралауға мүмкіндік берді.
Бұл ретте мүгедектігі бар балалардың барлық топтары үшін жәрдемақы мөлшері 16,7%дан 37%-ға дейін ұлғайтылады. Бұл шара мүгедектігі бар 30 мыңнан астам баланы
қамтыды.
Мәселен, бұрын қолданыста болған заңнама аясында 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар
ең төменгі күнкөріс деңгейінің (ЕТКД) 1,4
мөлшерінде бірдей 48 023 теңге мемлекеттік
әлеуметтік жәрдемақы алды. Енгізілген өзгерістерге сәйкес 7 жасқа толған балаларға 18
жасқа толғанға дейін 1, 2 немесе 3-топ мүгедектігі белгіленеді. Жәрдемақы мөлшері мүгедектік тобына сәйкес төленеді: 1-топтағы мүгедек балаларға – 1,92 ЕТКД (65 860 теңге),
2-топтағы мүгедек балаларға 1,59 ЕТКД
(54 541 теңге), 3-топтағы мүгедек балаларға 1,4 ЕТКД (48 023 теңге).

ОҚЫРМАНҒА ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Алматы қалалық ШЖҚ «№27 қалалық емхана» МКҚ Байқау кеңесі
(әрі қарай – БК), мекенжайы: Алматы қ., Наурызбай ауданы, «Ақжар» ықшам
ауданы, Дәулеткерей көшесі, 140; тел.: 8 (727) 372-00-19, e-mail: gp27_almaty@
mail.ru.
06.12.2021 ж. бастап басшының (бас дәрігердің) лауазымына конкурс өткізеді.
Ұйымның негізгі қызметі – медициналық қызмет көрсету.
БК ұсынылған құжаттардың «Денсаулық сақтау қызметкері лауазымының
біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрі м.а.
2009 ж. 26.11. №791 бұйрығымен (НҚА тізілімінде №5945 болып тіркелген)
белгіленген басшылардың (бас дәрігерлердің) лауазымдарына қойылатын
біліктілік талаптарына және 2015 ж. 23.11. ҚР Еңбек кодексінің 26-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында және 2-тармағының 2) және 3) тармақшаларында
көрсетілген талаптарға сәйкестігін қарайды және құжаттарды қабылдау мерзімі
аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде қатысушыларды әңгімелесуге
жіберу туралы шешім қабылдайды.
Конкурсқа қатысу үшін керекті құжаттар тізімі 2020 жылдың 27 майындағы
ҚР ДСМ-58/2020 бұйрығының 2 тармағына сәйкес, БК басшының (бас дәрігердің) лауазымына орналасуға конкурсты «Денсаулық сақтау саласындағы
байқау кеңесі бар шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның
атқарушы органының немесе алқалы атқарушы органы басшысының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын басшының бос лауазымына конкурс өткізу
қағидаларын бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 ж. 27.05 №
ҚР ДСМ-58/2020 бұйрығының (ҚР Әділет министрлігінде 2020 ж. 29.05. №20768
болып тіркелген) талаптарына сәйкес жүзеге асырады.
Құжаттарды қабылдау күні конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен басталады және осы хабарландыру ресми баспасөз беттерінде («Вечерний Алматы», «Алматы ақшамы» газеттерінде) жарияланған күннен бастап
күнтізбелік 15 күн өткен соң аяқталады.
БК басшының (бас дәрігердің) лауазымына орналасуға конкурсты «Денсаулық сақтау саласындағы байқау кеңесі бар шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік кәсіпорынның атқарушы органының немесе алқалы атқарушы органы басшысының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын басшының бос
лауазымына конкурс өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау
министрінің 2020 ж. 27.05 № ҚР ДСМ-58/2020 бұйрығының (ҚР Әділет министрлігінде 2020 ж. 29.05. №20768 болып тіркелген) талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

Жазыл да, ұтып ал!
Құрметті оқырман!
2022 жылға баспасөзге жазылу жүріп жатыр. «Almaty aqshamy»
газеті тұрақты оқырмандарымыз бен жаңа оқырмандарымызды редакцияның «Жазыл да, ұтып ал!» атты байқауына қатысуға шақырады.
Көптеген бағалы сыйлықтар ойнатылады.
Байқауға қалай қатысуға болады?
«Almaty aqshamy» газетіне 2022 жылға бір жылға жазылу керек.
2021 жылдың 25 желтоқсанына дейін газетке жазылғаны жөніндегі
түбіртектің көшірмесін «Жазыл да, ұтып ал!» деген белгісі бар конвертке салып, редакцияға жолдаңыз. Редакцияның мекенжайы: ҚР,
050022, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 106 А (Масаншы көшесінің қиылысы), №21 бөлме, тел.: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56,
232-36-61 немесе сканерленген жазылу түбіртегін (тақырып – «Жазыл
да, ұтып ал!») alatayaqparat@mail.ru электронды адресіне жіберу керек.

«Alataý Aqparat» ЖШС ұжымы «Almaty aqshamy» газетінің ардагері Гүлбаршын Ахметоваға ардақты анасы
АЙШАХАННЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Сондай-ақ, Заңда мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақыларды қатар алу құқығы
көзделіп отыр. Бұл асыраушысынан айырылған және құрамында мүгедек балалары бар
отбасылардың табыс деңгейін арттыруға
мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта мүгедектігі бар балалар
ата-аналары ажырасқан кезде алименттер
мен мүгедектігі бойынша жәрдемақыны қатар ала алады. Бұрын қолданыста болған
заңнама нормасына сәйкес ата-анасының біреуі немесе екеуі (асыраушысы) қайтыс болған жағдайда, бала мүгедектігі бойынша
жәрдемақыны немесе асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақыны ала алатын еді. Жаңа норманың енгізілуіне байланысты 2 мыңнан астам бала мүгедектігіне берілетін жәрдемақымен қатар (мөлшері 41 163-тен
48 023 теңгеге дейін) асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша төленетін жәрдемақыны да ала алады (мөлшері 12 063-тен 29 500
теңгеге дейін).
Сонымен қатар, Заңда мүгедектігі бар
балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың
балалары кәмелетке толғаннан кейін де тұрғын үй кезегінде тұру құқығын сақтап қалу
көзделген. Іс жүзінде мұндай отбасылар тұрғын үй кезегінде 10 жылға дейін тұрады. Егер
бала 18 жасқа толғанға дейін тұрғын үй алу
мүмкін болмаса, онда мүгедектігі бар азамат
кезекке қайта тұруға мәжбүр еді. Бұл норма
20 мыңнан астам отбасына тұрғын үй кезегін
сақтауға мүмкіндік береді деп болжануда.
Бұдан басқа, мүгедек балаға күтім жасау
мерзімі 18 жасқа дейін ұзартылды, бұл жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен базалық зейнетақыны тағайындауға оң әсерін
тигізеді.
Дарья Бақтыбайқызы БЕРДІБАЕВА,
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көшіқон комитетінің Алматы қаласы бойынша
департаментінің № 1 зейнетақы және
әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің
басшысы.

ҚАПЕРІҢІЗДЕ БОЛСЫН!
«Almaty aqsham y» газеті Нұр-Сұлт ан мен Алмат ы қал а
лар ына, сондай-ақ, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қаз ақ
стан, Жамбыл, Батыс Қаз ақс тан, Қарағанды, Қызыло рда,
Қостанай, Маңғыстау, Павл одар, Солтүстік Қазақстан, Түр
кістан обл ыст арына тарайды.
ЕГЕР:
* м е кем е ң і зд і ң , ком п а н и я ң ы зд ы ң ж ұ м ы с ы і л г е р і л ес і н
десеңіз;
* бизнесте мол табысқа қол жетк ізгіңіз келсе;
* әр бастаған ісіңіз сәттілік пен пайда әкелсін десеңіз
«Almaty aqshamy» газетіне
ЖАРНАМА беріңіз де, ТАБЫСКЕР болыңыз!
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«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, е ске алу жариялау ниетіңіз
болса;
* қ ұ ж ат т а р ы ң ы зд ы жо ғ а л т қ а н ы ң ы з , же ке к ә с і п ке рл і к
қызметті тоқтатқ аныңыз туралы, мұраг ерлік және басқа да
ресми құж аттарды рәсімд еу жайлы хабарлама жасау қажеттілігі
туса, БІЗГЕ хабарл ас ың ыз!
Барлық сауалдар бойынша жұмыс күндері сағат 9.00-ден
18.00-ге дейін
«Almaty aqshamy»
Жарн ама бөліміне хабарласыңыздар:
8 (727) 232-36-51; 8 (727) 232-36-56.
Назар аударыңыз! Өзіңіздің толық аты-жөніңізді және мекенжай
мен байланыс телефонын көрсетіңіз.
Қай жерде жазылуға болады?
«Казпочта» АҚ барлық бөлімшелерінде, «Агентство «Евразия
пресс» ЖШС, «Эврика пресс» ЖШС және «Дауыс» ЖШС.
2022 жылға бір жылдық жазылу қанша тұрады?
Жекелеген оқырман үшін (жазылу индексі 65503) – 7206,00 теңге.
ҰОС ардагерлеріне, зейнеткерлерге, мүгедектігі бар тұлғалар
мен көпбалалы аналарға (жазылу индексі 95503) – 5286,00 теңге.
Тек бір жылға толық жазылған оқырмандар ғана қатыса алады.
Сыйлықтар 2022 жылдың 24 ақпанында «Almaty aqshamy» газетінің редакциясында байқау комиссиясы мүшелерінің және тәуелсіз
бақылаушының қатысуымен өтеді. Жеңімпаздардың есімі 2022 жылдың 3 наурызындағы газет санында жарияланады.
Сәттілік серік болсын, құрметті оқырман!
Анықтама телефондары:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
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ОҚИ ОТЫРЫҢЫЗ

«Мұқағали»
жүлде алды

«Мен өмірді жырлау
үшін келгенмін»

Белгілі режиссер Болат Қалымбетов түсірген «Мұқағали»
фильмі «Темные ночи» атты
25-ші Таллин кинофестивалінде
(PÖFF) экуменикалық қазылар
алқасының арнайы жүлдесіне ие
болды. Бұл туралы фестиваль
ұйымдастырушылары «Эстония» концерт залында өткен
шараның жабылу салтанатында
жария етті.
– Фильмнің поэзиялық тілі мен
ерекше көркемдігі адам жанын
ерекше сезімге бөлейді. Нағыз
рухани құндылықтарды дәріптеуге
бағытталған кинотуынды, – деді
Эстонияның діни ұйымдары өкілдері кірген экуменикалық қазылар

алқасы. Айта кетерлігі, қазақтың
ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің
тапсырысы бойынша Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм»
АҚ жарыққа шығарған кинотуынды аты аңызға айналған ақын

өмірінің соңғы жылдары туралы
баяндайды.
Фильмнің сценарийін белгілі
жазушы Жүсіпбек Қорғасбек режисс ер Болат Қалымбетов және
Ғазиз Насыровпен бірге жазды.
Аталған кинотуынды осы жылы 21
қазанда прокатқа шыққан болатын.

Алматыда «Мұқағали оқулары» байқауы өтті

Жастар жаппай сырғанады

Айжан
БҮРКІТБАЕВА
Қазақ т ың ақ и ық ақ ын ы
Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың туғанына 90 жыл толуына орай, Алматы қаласы Туризм және қонақжайлылық
индустриясы колледжінің студенттері арасында «Мұқағали
оқулары» атты мәнерлеп оқу
байқауы ұйымдастырылды. Байқауға Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі, жиырмаға
жуық кітаптың авторы, балалар
мен жастарға арналған республикалық «Мөлдір бұлақ» журналының Бас редакторы, ақын
Дәулетбек Байтұрсынұлы, Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасының
бөлім меңгерушісі Шарайна Құмарова қонақ болды.
Байқаудың шымылдығын 1 бағам білім алушысы Мейіржан Жұмақұлов қазақтың ұлттық аспабы
домбырада «Ерке сылқым» күйімен ашып берді.
Дода барысында аламан бәйгеде оза шауып, өлең-жырда шашасына шаң жұқтырмаған ерен
жүйрік, талантты тұлға Мұқағали
ақынның өмір жолынан деректі
фильм көрсетілді.
Ақынның өлеңдерін оқып, сусындап өсіп келе жатқан жастар
ВАЛЮТА БАҒАМДАРЫ

жаттаған жырларын нақышына
келтіре орындап, байқауда өз өнерлерін көрсете білді. Нәтижесінде
1 бағам білім алушысы Ермек
Нұрмұхаммед жүлделі 1-орынмен
марапатталды. 2 бағам білім алуш ы с ы А я ул ы м С а р қ ы т қ а л и
2-орынмен және 3-орынды 1 бағам
білім алушысы Анель Қапарқұл
иеленді.
Байқауға арнайы шақырылған
қонақтар кеш соңында өздерінің
қызықты ой-пікірімен бөлісіп,
жылы лебіз білдірді. М.Мақатаевтың сөзіне жазылған «Есіңе мені
алғайсың» әнін байқау қатысушылары мен қонақтары бірге орындады.

EUR/KZT 493,77 теңге

Қалалық Полиция департаменті мен Жастар
саясатын дамыту мемлекеттік қоры ұйымдастырған жиынға Алматының белсенді студенттері қатысып, тегін коньки тепті.
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында өткен
«Жас Energy» шарасында патриоттық әндер шырқалып, түрлі көріністер сахналанды.
– Осындай іс-шаралар жастардың әлеуетін көтереді деген ойдамын. Тек қана спорттық емес, денсаулық, көңіл көтеру тұрғысынан тамаша шара болды, –
деді студент Арман Тасқалиев.
Одан бөлек, тәртіп сақшылары жастарға салауатты
өмір салтын насихаттау мақсатында есірткіге қарсы
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, зиянды заттардан аулақ болуға шақырды. Ал ұйымдастырушылар мұндай
шараларды алдағы уақытта да өткізуді жоспарлап
отыр.
– Біздің ұранымыз – салауатты өмір салтын ұстану.

Ең танымал блогер

Спортпен айналысыңыздар. Біз есірткіге қарсымыз, –
деді ПД есірткіге қарсы іс-қимыл басқармасы басшысының орынбасары Сағындық Аяғанов.
TikTok әлеуметтік желісінде Хомяк атымен танымал алматылық 18 жастағы Алина Ким ТМД
елдеріндегі ең танымал блогер атанды. Бұл ретте
каскадер Кирилл Колесников абсолютті көшбасшы
болып қалды. Ал Хомяк оны басып озып, 34,8 миллионға жуық оқырман жинаған.
Қазір Хомяк әлемдегі ең танымал қазақстандық
TikTok-Yolo House үйінің флагманы болып табылады.
Оның командамен жұмыс істеп жатқанына бір жылдан
астам уақыт болған. Ол липсингті және фонограммамен ән айтуды, сонымен қатар әртүрлі кейіпкерлерді
сомдауды жақсы көреді.
Айкерім РАЙЫСҚЫЗЫ.

USD/KZT 435,99 теңге

RUB/KZT 5,89 теңге

CNY/KZT 68,41 теңге

