МЫҢ ЖАСАҒАН ШАҺАРДЫҢ ШАМШЫРАҒЫ

#КүшімізБірлікте
Тәуелсіздік тарихында біз
алғаш рет аса күрделі және
қатерлі кезеңге тап болдық.
Ел басына түскен осындай
сынақты қайыспай
біртұтас ел болып еңсере
білдік. Енді біз мұндай
жағдайға ешқашан жол
бермеуіміз қажет.
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.
ҒИБРАТ
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«ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР» САБАҒЫ:

ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

ҰЛТЫ СҮЙГЕН
ҰЛЫ ТҰЛҒА

12

ӨНЕР-ӨМІР

ӘН ПАДИШАСЫ
13
#ЕКПЕАЛ
2022 жылғы 12 қаңтардағы
мәлімет бойынша АЛМАТЫДА
І компонентпен

1 052 525
ІІ компонентпен

1 015 921
адам вакцина салдырды

2022 жылғы 12 қаңтардағы
мәлімет бойынша Қазақстанда
І компонентпен – 9 026 131 адам,
ІІ компонентпен 8 568 324 адам
вакцина салдырды.

Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің
пленарлық отырысына қатысты
Ақорданың Баспасөз қызметі хабарлағандай,
пленарлық отырысқа дейін Президент
Парламент Мәжілісіндегі саяси партиялардың
фракциялары жетекшілерінің алдында сөз
сөйлеп, Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрі лауазымына Әлихан Смайыловтың
кандидатурасын талқылауға ұсынды.

Фракциялар жетекшілері Әлихан Смайыловтың
кандидатурасына қолдау білдірді. Бұдан кейін
Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР Конституциясының
44-бабына сәйкес Парламент Мәжілісінің
қарауына Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі лауазымына Смайылов
Әлихан Асханұлының кандидатурасын ұсынды.
ҚЫСҚА...

COVID-19
KAZHYDROMET.KZ
Алматы қаласы бойынша
ауа райы болжамы
(бүгін және ертең)
13.01.2022
Түнде:
0-2 °C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Күндiз:
+5+7°C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Желдің
жылдамдығы:
0-5 м/с
14.01.2022
Түнде:
0+2 °C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Күндiз:
+6+8 °C
Көшпелі бұлтты,
жауын-шашынсыз.
Желдің жылдамдығы:
0-5 м/с

2-3

«ҚЫЗЫЛ» АЙМАҚТАМЫЗ
Алматы қаласы эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы
бойынша кеше «қызыл» аймаққа кірді. ҚР Бас мемлекеттік санитарлық
дәрігерінің қаулысына сәйкес, шаһарда шектеу шараларын қатаңдату
5 күн ішінде, мүмкін одан бұрын қабылданатын болады.
Бір Алматы ғана емес, жалпы ел бойынша
індет өршіді. «Қызыл» аймаққа бізбен бірге
Нұр-Сұлтан мен Шымкент қалалары және Атырау облысы енді.
«Біздің негізгі міндетіміз – эпидемиологиялық ахуалды бақылауда ұстау. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауы бойынша іс-шараларды күшейту қажет.
Денсаулық сақтау министрлігі, әкімдіктер
ПТР-тестілеу санын ұлғайтсын. Жедел мониторинг жүргізіп, медицина қызметкерлерімен
ауруханаларда резервтік орындардың дайындығын қамтамасыз етсін. Дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдардың жеткілікті болуын
қадағалау қажет», – деді ҚР Премьер-Ми-

нистрі Әлихан Смайылов кеше өткен Үкімет
отырысында.
Сондай-ақ, үйде медициналық көмек көрсету үшін мобильді бригадалардың жұмысын
жандандырып, оларды тегін дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету керектігін, дәріханаларда дәрідәрмектің тапшылығына жол бермеу шараларын қабылдау қажеттігін ескертті. «Ревакцинация жасау қарқыны да өте төмен. Сондықтан
Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктерге
халыққа ревакцинация жасау қарқынын барынша арттыруды тапсырамын. Әкімдіктер бұл
мәселені жеке бақылауға алуы тиіс», – деді
Премьер-Министр.
«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

•
•

•
•

Елімізде халықтың табысын
арттыру бағдарламасы
әзірленеді.
Сәдуақас Байғабұлов
Алматының бас санитар
дәрігері міндетін уақытша
атқарушы болып
тағайындалды.
Қалада қоғамдық тамақтану
орындарында ішімдік сатуға
тыйым салынды.
Абылай хан көшесі, 79 және
Байтұрсынов көшесі, 22/1
мекенжайында мұқтаж
жандарға көмек көрсету
бойынша қалалық еріктілер
штабы жұмыс істеуде.

www.almaty-akshamy.kz

ГАЗЕТТІ ЖЕТКІЗУ БОЙЫНША ШАҒЫМДАР БОЛСА,

«Қазпошта» АҚ Алматы почтамтына
261-59-11, 259-88-99 (ішкі 0318) телефондары бойынша хабарласыңыз!
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(Басы 1-бетте)

қын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын.
Экономиканы әртараптандыру – күрделі
міндет. Әртараптандыру болмаса, азамат
тарымыздың әл-ауқатын арттыр ып,
тұрақты жұмыс орындарын ашу мүмкін
емес. Бұл жұмыстың басты бағыты – өңдеу
өнеркәсібін дамыту. Дегенмен, ел экономи
касындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі айтар
лықтай өсті деп айтуға келмейді. Біз әлі
күнге дейін бірқатар өнім түрінен импортқа
тәуелдіміз. Жыл өткен сайын еліміздің
төл ем бал ансында өткір т апшылық
байқалуда. Алюминийден, мыстан жасалған
дайын бұйымдар және машина жасау
саласына қажетті жабдықтар әлі күнге
дейін шет елден әкелінеді. 2020 жылдың
қорытындысы бойынша тек мұнай-газ және
тау-кен машина жасау саласының импорты
4 миллиард доллардан асты. Әлде еліміздегі
кейбір адамдар ахуалдың дәл осындай күйде
болуына мүдделі ме? Үкімет бүкіл өнеркәсіп
саласына терең талдау жұмысын жүргізуге
тиіс. Шикізат қорын, құзыреттері мен
экономикалық тиімділікті ескере отырып,
бәсекеге қабілетті секторларды анықтау
керек. Жүргізілген талдаудың негізінде
нақты жобаларды әзірлеп, инвесторларды

Нақты міндеттер жүктеді
– Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрі лауазымына тағайындауға келісім
беру үшін Әлихан Асханұлы Смайыловтың
кандидатурасын Парламент Мәжілісінің
қарауына ұсынамын. Ол тәжірибелі маман,
еңбекқор мемлекеттік қызметші. Ста
тистика жөніндегі агенттіктің төрағасы,
Президенттің көмекшісі, Қаржы министрі,
Премьер-Министрдің бірінші орынбасары
болды. Қазақстан экономикасының бола
шағы туралы көзқарасы дұрыс. Нақты жос
пары бар. Әлихан Асханұлы Үкіметтің жұ
мысын өте жақсы біледі. Өзіне жүктелген
міндеттерді абыроймен атқарады деп
сенемін, – деді Президент.
Саяси партиялардың фракция жетек
шілері, Парламент Мәжілісінің депутаттары
Әлихан Смайыловтың кандидатурасына
қолдау білдіріп, сөз сөйледі. Талқылаулардан
кейін дауыс беріліп, Мәжіліс Президенттің
Әлихан Смайыловты Үкімет басшысы лауа
зымына тағайындау жөніндегі ұсынысына
келісім берді. Пленарлық отырыста ҚасымЖомарт То қаев Ә ли хан Смай ыл о вт ы
Премьер-Министр лауазымына тағайындау
туралы Жарлыққа қол қойды.
Мемлекет басшысы жаңа Үкіметке
саяси, әлеуметтік-экономикалық салалардағы
және ұлттық қауіпсіздік пен қорғанысты
қамтамасыз ету жөніндегі өзекті мәселелерді
шешу үшін нақты міндеттер жүктеді.
Сынақты біртұтас ел болып
еңсере білдік
Мемлекет басшысы еліміз душар болған
ауыр қасіреттің себептерін саралап, оның
салдарына нақты баға беру керегін айтты.
– Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет
аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық.
Ел басына түскен осындай сынақты қайыс
пай біртұтас ел болып еңсере білдік. Енді біз
мұндай жағдайға ешқашан жол бермеуіміз
қажет. Сондықтан еліміз душар болған
ауыр қасіреттің себептерін саралап, оның
салдарына нақты баға беру – алдымызда
тұрған өте маңызды міндет.
Өкінішке қарай, бүгінде халық арасында
осы оқиғаға байланысты түрлі қарамақайшы, шындыққа жанаспайтын жалған
ақпараттар тарап кеткенін көріп отырмыз.
Мұның, әрине, бірнеше себептері бар: кейбір
азаматтарымыз ахуалды егжей-тегжей
білмей тұрып, қате пікірде болса, кейбірі
әдейі ақпаратты бұрмалап, жағдайды одан
бетер ушықтырады. Бірақ бізге керегі – тек
ақиқат қана. Сол себепті, оқиғаларды мұ
қият зерттей отырып, айтарым: жыл ба
сынан бері орын алған барлық жағдайлар –
бір тізбектің тармақтары деуге толық
негіз бар. Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл
бойы алдын ала ойластырылған зұлымдық
тың көрінісі. Олардың көздегені – өздерінің
қатыгез пиғылдарын іске асыру болғаны
айдан анық, – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық қауіп
сіздік туралы шарт ұйымына жеке тоқталды.
Бұған қатысты түрлі қауесеттің, әсіресе, шет
елде тарап жатқан жаңсақ пікірдің алдын алу
қажеттігіне маңыз берді. Бұл ұйымның
ұжымдық қауіпсіздік мәселелерімен айна
лысатынына, Қазақстан – оның толыққанды
құрылтайшысының бірі екендігіне, осы
ұйымның барлық мүшелерінен жасақталған
бітімгершілік контингенті Қазақстанға
уақытша мерзімге ғана келгенін қадап айтып,
оған жүктелген міндеттер нақты айқындал
ғанын еске салды: «Бұл – стратегиялық
нысандарды күзету және ақыл-кеңес беріп,
қолдау көрсету. Лаңкестерге қарсы опера
цияны толығымен Қазақстанның күштік
құр ылымдары жүзеге асыруда. Шын мә
нінде, солардың жанкешті
іс-әрекетін ің арқасында төңкеріске жол
берілген жоқ», – деді Мемлекет басшысы.
Барлық өңірлердегі жағдай тұрақты
Президент алда атқарылар маңызды
жұмыстарға тоқталды. Біріншіден,
антитеррорлық операцияны табысты аяқтап,
құқықтық тәртіпті қалпына келтіру қажеттігі
айтылды. Азаматтар қалалар мен ауылдарда
алаңсыз емін-еркін өмір сүруі, жұмыс істеуі,
білім алуы, балалары мен жақындарының
қауіпсіздігі үшін сенімді болуы тиіс. «Жалпы,
терроризмге қарсы операцияның өткір
кезеңі өтті, барлық өңірлердегі жағдай
тұрақты. Осыған байланысты ҰҚШҰ
бітімгершілік күштерінің негізгі миссиясы
сәтті аяқталғанын мәлімдеймін. Екі күннен
ке й і н Ұ Қ Ш Ұ Б і р і к ке н б і т і м г е р ш і л і к
контингентін кезең-кезеңімен шығару
басталады», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ме м л е ке т б а с ш ы с ы ш ы ғ а ру п р о ц е с і
10 күннен аспайтынын айтты.
Екіншіден, бейбіт тұрғындарға қарсы
қылмыс жасаған содырлар мен олардың
сыбайласт арын т ауып, жазаға т арту,
террористік шабуылдардың артында тұрған
адамдарды анықтау да – өзекті мәселе.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

«ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР»

ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ –

Үшіншіден, Мемлекет басшысы атап
көрсеткендей, қаза болған тәртіп сақшыла
рының, әскери қызметшілер мен қарапайым
азаматтардың отбасына көмек көрсету –
біздің қасиетті борышымыз. Оларды тұрғын
үймен, оқумен және басқа да қажетті нәр
семен қамтамасыз етуге айрықша маңыз
берілмек. Бұл мәселе Президенттің жіті
бақылауында болады.
Төртіншіден, қысқа мерзім ішінде
қираған дүние-мүлікті қалпына келтіріп,
толығымен қалыпты өмірге оралу қажеттігі
айтылды. «Қаржы жүйесі мен көлік сала
сының, азық-түлік жеткізу ісінің еш кедер
гісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету қа
жет.Тауарлар мен көрсетілетін қызмет
тердің тапшылығын, бағаның негізсіз
көтерілуін болдырмау маңызды. Үкімет
комиссиясы өз жұмысын бастап кетті. Ол
азаматтар мен бизнеске қолдау көрсетеді.
Мемлекет қаржылай көмекпен қатар,
кәсіпкерлерге басқа да қолдау түрлерін
ұсынады. Атап айтқанда, несиелер бойынша
пайыздық төлемдер, айыппұл мен өсімпұл
белгілеу тоқтатыла тұрады» ,– деді ҚасымЖомарт Тоқаев.
Бесіншіден, күн тәртібінде еліміздің
қауіпсіздігін нығайту және қауіп-қатердің
алдын алу үшін шұғыл шараларды жүзеге
асыру қажеттігі тұр. Президент тұжы
рымдағандай, бұл бағдарда сарбаздарды,
әскери техника мен қару-жарақты қажетті
жерге жедел жеткізу үшін әскери-көлік
авиациясы паркін толықтыру ісін қолға алу,
м е м л е ке т т і к ш е к а р а н ы н ы ғ а й т у ке 
рек. Сондай-ақ, көші-қон, соның ішінде ішкі
көші-қон саласын тәртіпке келтіретін кез
келгені, қару-жарақ айналымын мұқият
тексеріп, оны заң тұрғысынан реттеу қажеттігі
де айтылды. Шұғыл түрде қираған ғимараттар
мен арнаулы техниканы жөндеп, бейнебақылау
жүйесін іске қосып, құқық қорғау орган
дарының қызметін қалпына келтіру керектігі
де басымдықтар қатарында аталды.
Мемлекет басшысы еліміздің жаңа
экономикалық тұғырын қалыптастыруды
мықтап қолға алу қажеттігіне маңыз берді.
– Экономикалық саясатымыздың
мақсаты – айқын. Бұл – заман талабына сай
ә л е ум ет т і к б а ғ д а р ы б а р н а р ы қ т ы қ
экономика құру және дамыту. Бұл жүйенің
өзегінде қоғам алдындағы жауапкершілігін
сезіне білетін кәсіпкерлеріміздің ауқымды
тобы тұратыны анық. Яғни бұл – өзінің
және балаларының тағдырын Қазақстанмен
ғана байланыстыратын кәсіпкерлер. Дәл
осындай кәсіпкерлер ел болашағы үшін өзіне
жауапкершілік алуға дайын. Сол себепті,
кәсіпкерлікті дамыту үшін жүйелі жұмыс
атқару өте маңызды. Мен бизнеске түскен
бюрократиялық салмақты айтарлықтай
азайтып, оның өсіп-өркендеуіне жол аша
тын заңға қол қойдым. Үкімет осы заңның
әлеуетін нақты іс жүзінде пайдалануы
қажет, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Әділ бәсекелестік экономика үшін
басты талапқа айналуға тиіс
Президент атап өткендей, әділ бәсекелес
тік біздің экономика үшін басты талапқа

айналуға тиіс. Бүгінде бағаны ымыраласа
отырып белгілеу қалыпты нәрсеге айналды.
Ме м л е ке т т і к ж ә н е к ва з и м е м л е ке т т і к
сектордың сатып алу саласында картельді
келісімдер жасасу кеңінен тарап кетті.
– Мен былтыр фармацевтика нары
ғ ы н д а ғ ы ка рт ел ь д і р ет ке кел т і ру д і
тапсырдым. Бірақ кейбіреулер заңнамадағы
кемшіліктерді желеу етіп, бұл жұмысты
аяқсыз қалдыруға тырысуда. Сондықтан
картельді келісімдер жасасты деген күдік
болған жағдайда мемлекеттік сатып алуға
қатысушыларды тексеруге тыйым салу
туралы мораторийдің күшін жоюды
тапсырамын.
Жылдан-жылға біздің азаматтарымыз
бен кәсіпкерлеріміз жанар-жағар май өндіру
және оны бөліп-тарату жүйесінің ашық
болмауынан зардап шегіп келеді. Тіпті, жа
нар-жағар май бағасын жарты жыл бойы
қолдан реттеуге мәжбүр болып отырмыз.
Осы кезеңде Бас прокуратура Бәсекелестікті
қорғау және дамыту агенттігімен, сондайақ Энергетика министрлігімен бірлесіп, осы
саладағы жұмыстарды ретке келтіруге,
оны реформалау үшін кешенді ұсыныстар
әзірлеуге тиіс. Егер бұл жұмыс бір жолға
қойылмаса, жанар-жағар май бағасын
реттеу жүйесі сақталады.
Келесі мәселе – «Самұрық-Қазына» қоры
қызметінің тиімділігі. Бүгінде бұл қордың
активі еліміздің ішкі жалпы өнімінің
60 пайызына жуықтайды. Яғни осы ұйым
ның тиімді қызметі бүкіл экономикамызды
өркендетуге тікелей әсер етеді. Қордың
КЕГОК, Қазақгаз және Қазақстан темір
жолы сияқты инфрақұрылымдық компа
ниялары экономикамыздың барлық дерлік
секторының тиімділігін айқындайды. Осы
тұста, қор өзінің негізгі міндетін орындап
отыр ма, яғни ұлттық байлықты еселей
алды ма деген орынды сұрақ туындайды.
Қомақты жалақы алатын қызметкерлері,
директорлар кеңесі немен айналысады?
Қызметі өте қымбат консалтинг компа
нияларын және шетелдік мамандарды жұ
мысқа тартқаннан пайда бар ма? «Са
мұрық-Қазына» қоры еліміздің стратегиялық
активтерін басқару ісінде басты рөл
атқарады. Сондықтан Үкіметке Страте
гиялық жоспарлау және реформалар агент
тігімен бірлесіп, квазимемлекеттік сек
торды түбегейлі реформалау үшін ұсы
ныстар әзірлеуді тапсырамын. Егер Қорды
реформалау мүлдем мүмкін болмаса, ондай
құрылымның экономикамызда болмағаны
жөн, – деді Мемлекет басшысы.
Алқалы жиында сөйлеген сөзінде
Қасым-Жомарт Тоқаев экономикалық өсім
мемлекеттің экономикадағы үлесін азайтумен
тығыз байланысты екеніне тоқталып, алайда
жекешелендіру жүйелі және ашық
жүргізілмейтінін сынға алды. Ол бәсекелестік
ортаға берілуге тиіс активтерді іріктеу
тәсілдері айқындалмағанын мәлімдеп, оны
шұғыл әзірлеу қажеттігін тапсырды.
– Үкіметке Бәсекелестікті қорғау және
дамыту агенттігімен бірлесіп, тиісті
Мемлекеттік комиссияның жекешелендіруге
қатысты шешімдерінің толық ашық әрі ай

тарту қажет. Бұл – Үкіметтің жаңа құра
мының алдында тұрған басты міндеттердің
бірі, – деді Президент.
Азық-түлік қауіпсіздігін
түбегейлі шешу қажет
Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы жылы
елімізде қуаңшылық болғанын еске салып,
ауыл шаруашылығына ерекше назар аудару
керектігін атап көрсетті.
– Былтырға қарағанда жиналған астық
көлемі 4 миллион тоннаға кеміді. Бұл шикі
затпен және жем-шөппен қамтамасыз ету
ісіне әсер етті. Болжам бойынша биыл да
ахуал күрделі болуы мүмкін. Үкімет тұқым
мен, жем-шөппен, тыңайтқышпен қамта
масыз ету мәселелерін және егін егу нау
қанын қатаң бақылауда ұстауға тиіс.
Субсидияны тұрақты беруге қатысты мә
селе жиі көтеріледі. Мен бұған дейін субси
диялау тәсілдерін қайта қарау қажеттігі
туралы тапсырма берген болатынмын. Бұл
жұмыс қысқа мерзім ішінде атқарылуға
тиіс. Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның
қолжетімді болуын және ашықтығын
қамтамасыз етуге тиіспіз. Жуырда болған
заң бұзушылықтардың қайталануына жол
бермеу маңызды.
Алдағы үш жылда азық-түлік қауіпсіздігі
мәселесін түбегейлі шешу қажет. Бұл
Үкімет пен әкімдердің алдында тұрған
негізгі басымдық екеніне айрықша назар
аударамын. Егер нарықта азық-түлік
тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап
тұруға ешқандай шара көмектеспейді, – деді
Мемлекет басшысы.
Несиелер бойынша пайыздық
төлемдер, айыппұл мен
өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады
Мемлекет басшысы кәсіпкерлерге не
сиелер бойынша пайыздық төлемдер, айып
пұл мен өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұра
тынын айтты.
– Қысқа мерзім ішінде қираған дүниемүлікті қалпына келтіру керек. Толығымен
қалыпты өмірге ораламыз. Қаржы жүйесі
мен көлік саласының, азық-түлік жеткізу
ісінің еш кедергісіз жұмыс істеуін қамта
масыз ету қажет. Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің тапшылығын, бағаның
негізсіз көтерілуін болдырмау маңызды.
Үкімет комиссиясы өз жұмысын бастап
кетті. Ол азаматтар мен бизнеске қолдау
көрсетеді. Мемлекет қаржылай көмекпен
қатар кәсіпкерл ерге басқа да қолдау
түрлерін ұсынады. Атап айтқанда, несиелер
бойынша пайыздық төлемдер, айыппұл мен
өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады, – деді
Мәжіліс отырысына бейнебайланыс арқылы
қатысқан Қазақстан Президенті.
Тәртіпсіздік кезінде қаза болғандардың
отбасына көмек көрсетіледі
Мәжіліс отырысына бейнебайланыс ар
қылы қатысқан Мемлекет басшысы тәртіп
сіздіктерде қаза болғандардың отбасына
көмек көрсету біздің қасиетті борышымыз
деп мәлімдеді. «Қаза болған тәртіп сақ
шыларының, әскери қызметшілер мен қара
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пайым азаматтардың отбасына көмек
көрсету біздің қасиетті борышымыз. Бұл
мәселе менің жіті бақылауымда болады.
Тұрғын үймен, оқумен және басқа да
қажетті нәрсемен қамтамасыз етеміз», –
деді Президент.
Құқық қорғау жүйесін реформалауға
түзетулер енгізу қажет
Мемлекет басшысы құқық қорғау жүйе
сін реформалауға шұғыл түзетулер енгізу
қажеттігін айтты.
Президент атап өткендей, қарулы күштер,
құқық қорғау құрылымдары, ұлттық қауіп
сіздік, сыртқы барлау органдары бір мақсат –
азаматтарымызды, конституциялық құры
лысты, егемендікті кез келген сипаттағы
және ауқымдағы қауіп-қатермен барынша
тиімді қорғау үшін үйлесімді жұмыс істеуі
тиіс. Оның айтуынша, мұны мемлекетіміздің
түпкі мүдделері талап етеді.
– Бұл міндетті шешу үшін кел есі
басымдықтарға назар аудару қажет.
Біріншісі – құқық қорғау жүйесін рефор
малауға шұғыл түзетулер енгізу. Күш құ
рылымдарының қолбасшылығы жауынгерлік
машықтарды пысықтауға, қорғану мен
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ОРТАЛЫҚ АЛАҢ
5 жылдық мораторий
жарияланды
Мемлекет басшысы Үкімет мүшелерінің,
әкімдер мен депутаттардың жалақысын
көтеруге 5 жылдық мораторий жарияла
натынын айтты.
– Үкімет пен депутаттар, әкімдердің ең
бекақылары, шығыс туралы баптар мәселесі
өткен жылдың соңында талқыланды. Менің
ойымша, олардың жалақысы жеткілікті.
Сондықтан олардың жалақысын көтеруге
5 жыл мораторий жариялауға болады деп
санаймын. Мен бұл депутаттар үшін жақсы
жаңалық емес екенін түсінемін, бірақ сіздер
мұны түсінеді деп ойлаймын. Әкімшілік
мемлекеттік қызметкерлер мен бюджетте
гілерге жалақыны мүмкіндігінше көтеруді
жалғастырамыз, – деді Президент.
Лаңкестік шабуылдарға
үнемі дайын болу керек
Қасым-Жомарт Тоқаев Мәжіліс отыры
сында сөйлеген сөзінде лаңкестік шабуыл
дарға үнемі дайын болу қажеттігін айтты.
– Құқық қорғау органдарының жүйесін
реформалауға түзетулер енгізу керек. Біз
полицияның сервистік моделі мен қылмыс

бермеу керек. Әсіресе, құқық қорғау орган
дарының мүшелерімен», – деді Президент.
Үкімет жеке тұлғалардың
банкроттығы туралы
заң жобасын әзірлеуді бастады
Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық
экономиканы одан әрі дамытудың кепілі
екенін атап өткен Президент экономика өсіп,
халықтың табысында алшақтық пайда
болғандықтан, тұтыну несиелері айтарлықтай
артқанын, оның мөлшері бизнесті несиелеу
көлемінен асып кеткенін негіздеді.
– Халық қазіргі уақытта көп несие алып
жатыр. Осыны ескерсек, бұл қаржы нары
ғын құбылтып, әлеуметтік тұрақсыздық
қаупін тудыруы мүмкін. Үкімет жеке
тұлғалардың банкроттығы туралы заң
жобасын әзірлеуді бастады. Бірақ бұл
тығырықтан шығатын жол емес. Ең
алдымен, шектен тыс қарыздың көбеюін
болдырмау қажет. Сондықтан Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігіне
Ұлттық банкпен бірлесіп, пруденциалды
реттеу тетіктері арқылы нақты әрі жедел
шешім қабылдауды тапсырамын, – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
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Алдағы үш жылда азықтүлік қауіпсіздігі мәселесін
түбегейлі шешу қажет. Бұл
Үкімет пен әкімдердің ал
дында тұрған негізгі басым
дық екеніне айрықш а на
зар аударамын.
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

САБАҒЫ:

ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

шабуыл жасаудың тиімді құралдарымен
жарақтандыруға дереу кіріссін, – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекеттік шекараны нығайту –
маңызды бағдар
Ел Президенті Әскери-көлік авиациясы
паркін толықтыру ісін қолға алу қажеттілігіне
басымдық берді. «Еліміздің қауіпсіздігін
нығайту және қауіп-қатердің алдын алу үшін
шұғыл іс-шараларды жүзеге асыру қажет. Біз
сарбаздарды әскери техника мен қаружарақты қажетті жерге жедел жеткізу
үшін әскери-көл ік а ви ациясы п аркін
толықтыру ісін қолға аламыз. Мемлекеттік
шекараны нығайтуымыз керек. Соның ішінде
ішкі көші-қон саласын тәртіпке келтіретін кез
келді. Қару-жарақ айналымын мұқият
тексеріп, оны заң тұрғысынан реттеу қажет.
Шұғыл түрде қираған ғимараттар мен
арнаулы техниканы жөндеп, бейнебақылау
жүйесін іске қосып, құқық қорғау органдары
ның қызметін қалпына келтіру керек», – деді
Мәжіліс отырысына бейнебайланыс арқылы
қатысқан Қазақстан Президенті.
Құқық қорғау қызметкерлерінің
жалақысы өседі
Қасым-Жомарт Тоқаев Мәжіліс отыры
сында азаматтарды, конституциялық құры
лымды кез келген қауіптен қорғау үшін
ұлттық қауіпсіздік жүйесін толық өзгерту
қажеттігін мәлімдеді. Мемлекет басшысы
Қарулы күштер, Құқық қорғау органдары,
Ұлттық қауіпсіздік қызметі, Сыртқы барлау
қызметі жұмысын жүйелеп, оларға жағдай
жасау үшін жалақысын арттыруды тапсырды.
«Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық
ұланның арнайы жасақтарының санын
көбейту, жауынгерлік әзірлік деңгейін
арттыру, қажетті арнайы көліктермен
жабдықтау, барлық құқық қорғау органда
рының арнайы жасақтары қызметкерлерінің
жалақысын көтеру керек», – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

тық процестерді жаңғырту бойынша бірқатар
алға ілгеріледік. Бірақ лаңкестік шабуылдарға
қарсы тұруға үнемі дайын болуымыз керек.
Құрылымдық күштер әскери жаттығу мен
шабуылға қарсы техниканы дайындауға
көшуі керек, – деді Президент. Сондай-ақ, ол
халықтың барлық тобының табыстары
экономика өскен сайын өсуі керек екенін атап
өтті.
«LRT – жемқорлықтың иісі мүңкіп
тұрған жоба»
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Мәжіліс отырысында елордадағы
ЛРТ құрылысы туралы да пікір білдірді.
– Көпшілікті, әсіресе, елорда тұрғын
дарын ашуландыратын тағы бір мәселе –
ЛРТ құр ылысы болып отыр. Ол кәдімгі
инфрақұрылымдық жобадан елдің абыройб е д е л і н е н ұ қ с а н ке л т і р е т і н к ү р д е л і
проблемаға айналды. Қазірдің өзінде орасан
зор қаражат жұмсалды, қарыздар тартылды,
шетелдік әріптестер алдында ауқымды
келісім-шарттық міндеттемелер қабылданды.
Бұл жоба бастапқыда-ақ үлкен қателік
болды, оны мойындау керек. Сонымен қатар,
сыбайлас жемқорлықтың иісі мүңкіп тұрған
жоба, – деді Президент.
Ол бұл бағытта енді оңтайлы шешім
қабылдау қажеттігін айтты. «Себебі, оны жай
ғана бұза салу уақыт пен ақшаны жоғалтуды
білдіреді. Демек, отандық және шетелдік
сәулетшілер мен урбанистерді шақырып,
жобаны іске асырудың ықтимал нұсқаларын
анықтаудан басқа жол жоқ», – деді Мемлекет
басшысы.
Арнайы операция жүргізетін күш
жасақталмақ
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев жақын арада арнайы операция
жүргізетін күш жасақтау қажеттігін айтты.
Сондай-ақ, діни экстремизмге қарсы кешенді
шаралар дайындау керектігін атап өтті.
«Олардың криминалмен байланысуына жол

Басқосуда айтылған ендігі бір маңызды
мәселе – сапалы білім бағдары туралы
болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
мұғалімдерге арналған арнайы бағдарлама
әзірлеуді тапсырды. «Сөзсіз басымдық –
сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз
ету. Бұл бүкіл қоғам дамуының ең маңызды
факторы. Мектептерді материалдық ре
сурст армен қалай қамтамасыз етсек те,
жақсы мұғалімдерсіз білім сапасын артты
ру мүмкін емес. Ахмет Байтұрсынов айтқан
дай: «Мұғалім – мектептің жүрегі». Сон
дықтан мұғалімдер жетіспейтін өңірлер
үшін тиісті қолдау шаралары кешені мен
үздік мұғалімдерді тарту бойынша арнайы
бағдарлама әзірлеуді тапсырамын», – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев Мәжіліс отырысында.
Сондай-ақ, Президент жоғары білімнің қол
жетімділігі мен университеттердің бәсекеге
қабілеттілігі мәселесін шешуді тапсырды. Ол
бүгінде баса назар аударуды қажет ететін
тағы бір өткір мәселеге тоқталды.
– Көптеген жас азаматымыз Қарулы
күштер қатарында әскери борышын өтеуден
қашады. Әскери билетке ие болу жастардың
мақтанышын тудырмайды және Отанға
қызмет етудің белгісі сан алмайтын
болды. Армия қатарында қызмет ету, құқық
қорғау саласында жұмыс істеу – айрықша
миссия. Бұл – Отан үшін жанын салуға бел
буған азаматтардың саналы таңдауы.
Жастарымызды әскери борышын өтеуге
қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл
қоғам болып ойластыруымыз керек. Біз –
мықты халықпыз. Төл тарихымызда талай
жаугершілік заманды, ашаршылықты және
басқа да алапат қиындықты бастан
өткердік. Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар
біз үшін тағы бір сынақ болды. Оны еңсеріп,
бұрынғыдан да мықты боламыз, – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі
басталады
Мемлекет басшысы сөзінің соңында қай
ғылы күндері бірлік танытқан қазақстан
дықтарға шынайы ризашылығын білдірді.
Күні кеше болған қайғылы оқиғалар кезіндегі
экстремистермен күресте азаматтарымыздың
көпшілігі патриоттық танытқанын атап өтті.
Президент тұжырымдағандай, халықтың
бірлігі, Қазақстанның тәуелсіздігі мен
егеменді дамуы идеясына деген шынайы
сенімі – еліміздің дамуы мен қоғам болып
ұйысуының мықты іргетасы.
– Қадірлі отандастар! Қиын күндер
артта қалды. Осы сәтте ел тағдыры үшін
ұйыса білген бүкіл халқыма шынайы ри
зашылығымды білдіремін! Бәріміз бұл
оқиғадан сабақ алуымыз керек. Ең бастысы,
береке-бірлікті, тыныштық пен тұрақты
лықты сақтауымыз қажет. Енді, Қазақ
станда дамудың жаңа кезеңі басталады.
Бұл шынайы жаңару кезеңі болады. Егемен
елімізді бірге өркендетейік! Халқымыз үшін
Т ә у ел с і з д і к б ә р і н е н қ ы м б а т . Ж а ң а
Қазақстанды Бірге құрайық! – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.
«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

Ерлан ҚАРИН,
ҚР Мемлекеттік хатшысы:

Адами
капиталға
басымдық
беріледі
Мемлекет басшысының
сөйлеген сөзінің негізгі
тұжырымы қандай?
Біріншіден, Президенттің
сөзі террористерге қарсы
күрестің өткір кезеңінің
аяқталғанын білдіреді.
Бұған дейін Мемлекет басшысы
өзінің халыққа Үндеулерінде адамдар
ды террористік агрессияға тойтарыс
беру және жағдайды тұрақтандыру
жөніндегі барлық іс-әрекеттер туралы
хабардар етіп келген болатын. Ал Пре
зиденттің бұл Үндеуі арқылы билік
жағдайды толық бақылауға алып қана
қоймай, күн тәртібіне жаңа бағдар қо
йып отыр. Азаматтар, қоғам мен элита
үшін ертеңгі күннің бағдары белгі
ленді.
Президент ұсынған күн тәртібіндегі
мәселелер қоғамды шабыттандырып,
халықтың сенімі мен үмітін, опти
мизмін оятты және өзекті мәселелерді
шешудің сындарлы бағыттарын көр
сетті. Бұл бағыт барша жұртты үлкен
жасампаздық процеске – жаңа Қазақ
станды құруға белсене қатысуға шақы
рады. Бұл бағыт алға жылжу үшін
барлық саналы қоғамдық-саяси күш
терді біріктіруді және шоғырландыру
ды көздейді.
Жаңа Қазақстан нені білдіреді? Бұл
кейбір сарапшылар ойлағандай, мем
лекеттік аппаратты жаңарту ғана емес.
Бұл, ең алдымен, қоғамдық құндылық
тарды қайта жаңғырту. Радикализм
нен, экстремалды көзқарастар мен
әрекеттерден бас тарту, шығармашы
лық, жасампаздық үрдісті нығайту.
Қоғамдағы барлық кемшіліктерді
жеңу. Бұл сондай-ақ, жүйелі реформа
ларды кезең-кезеңмен жалғастыруды
да білдіреді. Мемлекеттік саясатта гу
манитарлық өлшем мен адами капитал
басымдыққа ие болады.
(Дереккөз: Telegram //t.me/erlankarin).
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ПРЕЗИДЕНТ

«АЛМАТЫНЫҢ КЕЛБЕТІН
БҰРЫНҒЫДАН ДА
ЖАҚСАРТУ МІНДЕТІ ТҰР»

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жаңа құрамы
белгілі болды.
Үкімет басшысы болып
Әлихан Смайылов бекітілді.
Жаңа құрам бойынша ел
Президенті арнайы жаңа
қаулы қабылдады.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ

Кеше Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
Алматыға ресми сапармен келіп,
Жедел штабтың отырысын өткізді.
Мемлекет басшысының төрағалығымен жедел штаб отырысы өтті. Онда Үкіметтік комиссияның төрағасы, ПремьерМинистрдің бірінші орынбасары Роман
Скляр, Алматы қаласының әкімі Бақытжан
Сағынтаев, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
төрағасы Ермек Сағымбаев және Ішкі істер, Қорғаныс, Төтенше жағдайлар министрлері баяндама жасады.
Президентке Алматы қаласына қосымша күштер, соның ішінде ҰҚШҰ бітімгерлік контингентінің күштерін жұмылдыруға қатысты берген тапсырмасының
нәтижесінде қала лаңкестерден толық тазартылғаны туралы баяндалды. Қазіргі
уақытта қала тіршілігін қамтамасыз ететін
барлық саланың жұмысын қалпына келтіру белсенді жүріп жатыр.
Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың
хабарлауынша, қаланы жылу, электр қуаты, су және газбен қамтамасыз ететін барлық нысан қалыпты жұмыс істеп жатыр.
Сауда орталықтары, қоғамдық тамақтану
орындары, базарлар, жанармай бекеттері
және өнеркәсіп орындары жұмыстарын
жандандыруда, қоғамдық көлік іске қосыл-

ған. Қасым-Жомарт Тоқаевқа зардап шеккен әкімшілік ғимаратында 14 қалалық
басқарма болғаны, қазіргі уақытта олардың резервтік ғимараттарға, сондай-ақ
әкімшілікке қарасты ұйымдарға орналастырылғаны жөнінде ақпарат берілді.
Бұдан бөлек, тәртіпсіздік кезінде
келтірілген шығын көлемін анықтау жұмыстары жүргізілуде. Мемлекет басшысы
еліміздің ірі қаласына жасалған террористік шабуыл салдарын өз көзімен көру
үшін Алматыға арнайы келгенін айтты.
Президент Үкіметтік комиссияға Алматы қаласының әкімдігімен бірлесе отырып,
инфрақұрылым нысандарын, оның ішінде
мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы
құрылымдардың ғимараттарын, бейнебақылау жүйесін қысқа мерзім ішінде қалпына келтіруді тапсырды. Сонымен қатар,
зардап шеккен кәсіпкерлерге қолдау көрсетіледі.
– Өздеріңізге мәлім, Алматы – менің
туған қалам. Осында дүниеге келдім, оқыдым. Алдымызда қысқа мерзім ішінде қаланы қалпына келтіру міндеті тұр. Бұл –
менің Президент ретінде және еліміздің
азаматы ретінде парызым. Қаланың қалпына келетініне еш күмән жоқ. Үкіметтің
алдында қаланың келбетін бұрынғыдан да
жақсарту міндеті тұр. Бұл өте үлкен жұмыс, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы алда ҰҚШҰ бірлескен бітімгерлік контингентінің бөлімшелерін қайтару жұмыстары жүргізілетінін айтты.
– Ертең ҰҚШҰ бірлескен бітімгерлік
контингентін елден шығару жұмыстары
басталады. Мен тиісті мемлекеттердің
басшыларымен сөйлестім. Осы сәтті пайдаланып, осы бірнеше күнде жүргізген
ауқымды жұмыстары үшін контингенттің
басшылығына алғыс айтамын. ҰҚШҰ
бітімгерлік контингентінің Қазақстанға,
соның ішінде Алматыға келгені жалпы
еліміздегі жағдайды тұрақтандыруда үлкен
рөл атқарды. Бұл әрекеттердің лаңкестер
мен содырлардың агрессиясын қайтаруда
үлкен психологиялық маңызы болғаны
сөзсіз. Миссия өте сәтті өтті. Менің әріптестеріме, Ұйымға мүше елдердің басшыларына үлкен алғыс білдіремін, – деді
Президент.
Жедел штаб отырысының қорытындысы бойынша Үкіметтік комиссия мен
жергілікті әкімдіктер бірлесіп қысқа
мерзім ішінде барлық аймақтағы нысандарды қалпына келтіруге, үздіксіз транспорт жұмысын қамтамасыз етуге, азықтүлікпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ
шағын және орта бизнес нысандарының
жұмысын жандандыруға күш салу тапсырылды.

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК

МЕТРОПОЛИТЕН УАҚЫТША ТОҚТАДЫ
«Алматы көлік холдингі» ЖШС төтенше жағдай
режиміне байланысты қала маңына қатынайтын
автобустар бойынша мәлімет берді.
Ведомство өкілдері таратқан ақпаратта «Қала маңына
баратын № 10, 227, 231, 23, 117,
221, 228, 219, 203, 207, 222,
204, 225, 212, 210, 202, 224, 12,
220, 208, 214, 217 маршруттар
желідегі автобустардың жоспарлы санын қысқартумен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін
жұмыс істейтін болады. Метрополитен жұмысы уақытша тоқтатылды» делінген.
12 қаңтардан бастап Алматыда барлық маршрут, оның ішінде

қала маңы маршруттары да жолға шығатыны жазылған болатын.
Төтенше жағдайға байланысты
жұмыс кестесі қалалық мар
шруттар үшін таңғы сағат 08.00ден кешкі 20.00-ге дейін, ал қала
маңы маршруттары таңғы сағат
09.00-ден кешкі 18.00-ге дейін
жұмыс істейді. Қалада 19 қаңтарға дейін төтенше жағдай режимі және коменданттық сағат
енгізілген.
«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
құрамы туралы Қазақстан
Республикасы Конституциясының
44-бабының 3) тармақшасына сәйкес
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Тағайындалсын:
Роман Васильевич Скляр – Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрі
нің бірінші орынбасары;
Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов – Қазақ
стан Республикасы Премьер-Ми
нистрінің орынбасары;
Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді –
Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары – Сыртқы
істер министрі;
Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов – Қа
зақстан Республикасы Премьер-Ми
нистрінің орынбасары – Сауда және
интеграция министрі;
Ғалымжан Тельманұлы Қойшыбаев –
Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрі Кеңсесінің Басшысы;
Мұрат Кәрібайұлы Бектанов – Қазақ
стан Республикасының Қорғаныс
министрі;
Ерлан Заманбекұлы Тұрғымбаев –
Қазақстан Республикасының Ішкі
істер министрі;
Асқар Қуанышұлы Омаров – Қазақ
стан Республикасының Ақпарат
және қоғамдық даму министрі;
Ербол Шырақпайұлы Қарашөкеев –
Қазақстан Республикасының Ауыл
шаруашылығы министрі;
Қанат Сергейұлы Мусин – Қазақстан
Республикасының Әділет министрі;
Асхат Қанатұлы Аймағамбетов – Қа
зақстан Республикасының Білім
және ғылым министрі;
Ажар Ғиният – Қазақстан Республи
касының Денсаулық сақтау ми
нистрі;
Серік Жамбылұлы Шәпкенов – Қа
зақстан Республикасының Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрі;
Қайырбек Айтбайұлы Өскенбаев –
Қазақстан Республикасының Ин
дустрия және инфрақұрылымдық
даму министрі;
Ерұлан Кенжебекұлы Жамаубаев –
Қазақстан Республикасының Қаржы
министрі;
Дәурен Әскербекұлы Абаев – Қазақ
стан Республикасының Мәдениет
және спорт министрі;
Юрий Викторович Ильин – Қазақстан
Республикасының Төтенше жағ
дайлар министрі;
Әлібек Сәкенұлы Қуантыров – Қазақ
стан Республикасының Ұлттық эко
номика министрі;
Бағдат Батырбекұлы Мусин – Қазақ
стан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрі;
Серікқали Аманғалиұлы Брекешев –
Қазақстан Республикасының Эколо
гия, геология және табиғи ресурстар
министрі;
Болат Оралұлы Ақшолақов – Қазақ
стан Республикасының Энергетика
министрі.
2. Осы Жарлық қол қойылған
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті 		
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2022 жылғы 11 қаңтар
№756.

almaty-aksham@mail.ru
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Алматы қаласының әкімі Бақытжан
Сағынтаев аппараттық кеңес өткізіп,
мегаполистің тыныс-тіршілігінің
өзекті мәселелерін талқылады.
Бақытжан Сағынтаев әкім
аппаратының жұмысы уақытша
Алмалы ауданы әкімдігінің
ғимаратында жалғасатынын
мәлімдеді.
Айжан
БҮРКІТБАЕВА

Кеңес барысында сауда, жолаушылар
көлігі нысандарының, тіршілікті қамтамасыз ету кәсіпорындарының жұмысын
қалпына келтіру, жолдарды, тротуарларды
жинау және қалпына келтіру мәселесі қаралды.
Сонымен қатар, КВИ бойынша санитарлық-эпидемиологиялық ахуал баяндалды.
Бүгінде қалада аурудың өсуі байқалады, бұл пандемияның жаңа толқынының
басталғанын көрсетеді.
Осыған байланысты шаһар басшысы
Бақытжан Сағынтаев санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік шараларын күшейтуді, МСАК, Телемедицина орталығының жұмысын жандандыруды, резервтік
төсек-орындарды көбейтуді тапсырды.
Сонымен қатар, ол қала тұрғындары белсенді егіліп, ревакциналаудан өтуі керек
екенін атап өтті.
Сондай-ақ, аппараттық жиналыс барысында Алматы қаласының әкімі қала әуежайындағы барлық жабдық қалпына
келтірілгенін және жұмысқа дайын екенін
айтты.
– Түрксіб ауданын тазарту жұмыстары
іс жүзінде аяқталды, жүргізілген шаралардың нәтижесі бар. Кеше кешке терминалдың ішкі бөлігін тазартуға рұқсат берілді.
Әуежай басшылығы қоқысты шығарғанын, терминал жұмысқа және рейстерді
қабылдауға дайын екенін мәлімдеді, – деді
әкім.
Мегаполис басшысының айтуынша,
қазір әуе компанияларымен келіссөздер
жүргізіліп жатыр. Жұмысқа рұқсат берілді
және күні бойы оны іске қосу бойынша
шаралар атқарылады.
Сонымен қатар, жиын барысында
әкімнің орынбасары Мақсат Қиқымов
11 қаңтардан бастап алты сауда орталығы –
«Глобус», «Спутник», «Dostyk Plaza»,
«Гранд Парк» және 63 сауда үйі іске қосылуға дайын екенін мәлімдеді.
– Esentai Mall 19 қаңтардан кейін ашылады деп жоспарланса, осы аптада Mega
Park ашылады деп жоспарланып отыр, –
деді М.Қиқымов. Ол сондай-ақ, қалада
қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс
істей бастағанын атап өтті.

Бақытжан САҒЫНТАЕВ:

ҚАЛА ҚАЛПЫНА
КЕЛІП ЖАТЫР
Аппараттық кеңесте Алматыда азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыст а р ы ж а л ғ а с ы п ж ат қ а н ы а й т ы л д ы .
Тәртіпсіздік кезінде азық-түлік өндіретін
кәсіпорындар зардап шекпеген. Бүгінде
3 наубайхана («Ақсайнан», «Алматынан»
және «Рузинан») күніне 80 тоннаға жуық
нан шығарады. Бұл ретте өнім бағасы бұрынғыдай қалды («Ақсайнан» – 80 теңге/
бөлке, «Алматынан» – 85 теңге/бөлке).
– 9 қаңтардан бастап бакалея өнімдерінің ірі жеткізушісі «Ас-Ан фирмасы»
ЖШС (күнбағыс майы, қант, тұз, рожки,
күріш, арпа, ұн) өнімді сауда желілеріне
жеткізуді жаңартты. 10 қаңтардан бастап
Бостандық (33 дүкен) және Түрксіб (16
дүкен) аудандары «Үй жанында» 49 дүкеніне жеткізе бастады. Сүт өнімдерін
өндірушілер («Солнечный» ЖШС, «АдалСүт» ЖШС және «JLC» ЖШС, «Фуд Мастер» ЖШС, «RG Brands») штаттық режимде жұмыс істейді. «Алсад Қазақстан»
ЖШС мен «Алатау Құс» ЖШС қоймаларда жұмыртқа қорының жеткілікті көлеміне
ие. Бүгінде барлық сауда желісі мен ірі
дүкендер қамтамасыз етіліп отыр. Бүгін
ӘКК-нің 20 павильоны жұмыс істей бастады, бұған дейін 2 павильон зардап шеккен
еді. («Жетісу-2», Төле би–Момышұлы кө-

шесі), – деді штабтың баспасөз қызметінің
өкілі.
9 қаңтарда «Магнум» желісіне келісімшарт жасалған көкөністер көлемін жеткізу
жұмысы реттелді.
Қазір азық-түлік тауарларын мына
кәсіпорындар өткізеді: «Ас-Ан фирмасы»
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ЖШС, «ЕФК» АҚ (бакалея өнімдері), барлық санаттағы жұмыртқа («Алсад Қазақ
стан» ЖШС және «АлатауҚұс» ЖШС),
нан-тоқаш өнімдері («Ақсай ТНК» ЖШС,
«Алматынан» ЖШС және «Рузинан»
ЖШС), сүт өнімдері («АдалСүт» ЖШС,
«JLC» ЖШС, «ФудМастер» ЖШС, «МаслоДел» ЖШС, «Молочный продукция»
ЖШС, «Солнечный» зауыты), консерві
өнімдері («Прима Дистрибьюшн» ЖШС),
ет өнімдерін қайта өңдеушілер («Беккер и
К» ЖШС, «МПЗ Бижан» ЖШС), жылыжай
көкөністері («BRBAPK» ЖШС), – деп
мәлімдеді штабтың баспасөз қызметінің
өкілі.
Төтенше жағдай кезіндегі қоғамдық
көліктердің жұмысы туралы ақпарат жарияланды. 11 қаңтардағы жағдай бойынша
7.45-тен 20.00-ге дейін мына бағыттарда
жүрді: 34, 118, 38, 38а, 205, 206, 16, 11, 128,
141, 65, 56, 63, 63а, 77, 79, 92, 2, 12, 55, 32,
5, 5а, 86, 59, 44, 119, 4, 95, 8, 98, 18, 19, 99,
7, 57, 112, 126, 60, 22, 62. Қоғамдық көлік
қозғалысы 20–30 минут аралығында жүзеге асырылады.
Сондай-ақ, кеңесте қалада орын алған
жағдайдан соң 200 тоннадан аса қоқыс пен
аулалардан 1000 тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылғаны айтылды.
Жиын соңында әкім қала тұрғындарына сабырлық пен батылдық танытып,
тәртіп орнатуға ықпал еткені үшін алғыс
білдірді.
– Уақытылы қолданылған шаралардың
арқасында содырдардың күштері талқандалды. Қазір қала тіршілігін қалпына
келтіру бойынша қалалық штаб тәулік
бойы жұмыс істеп жатыр. Қала ақырындап
бұрынғы қалпына оралып жатыр. Барлық
ауданда аумақты тазарту жұмысы жүргізілуде. Осы күндері қаланың тіршілігі үшін
қамтамасыз ету қызметтері үздіксіз жұмыс
істеді. Тұрғындарға су, жылу және газ беру
штатты режимде жұмыс істеп тұр, – деді
Б.Сағынтаев.

Суреттерді түсірген Қайрат ҚОНЫСБАЙ.
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ҚАЛА-ҚАРБАЛАС

САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

ҚАЛА ТАМЫРЫНА ҚАН
ЖҮГІРЕ БАСТАДЫ

АЛМАТЫДА:

92

Суретті түсірген Самат СЕРІКБАЙҰЛЫ.

Алматы қаласының
әкімі Бақытжан
Сағынтаев шаһарда
тыныштық орнай
салысымен
мегаполисті қалпына
келтіруге бағытталған
өзекті мәселелер
бойынша аппараттық
кеңес өткізіп, жауапты
сала мамандарына
нақты тапсырмалар
берді.
Алматы өз тарихындағы қиын
бір кезеңді бастан өткерді. Айналасы 2-3 күннің ішінде астаң-кестеңі
шыққан алып шаһар қарулы қақтығыстар салдарынан ешкім күтпеген
күйге түсті. Қала халқын үрейлендірген жаппай тәртіп бұзушылық алматылықтардың түн ұйқысын бұзды. Соның салдарынан
мегаполистегі стратегиялық нысандарға нұқсан келді. Қызметі
ауадай қажет жол-көше желісіндегі
бағдаршамдар мен түнгі жарық
сөнді. Сынған әйнектер, өртенген
ғимараттар мен көліктер, коммуналдық қызмет құрылымдары
бүлініп, қаншама кәсіпкер шығынға ұшырады?!
Ең маңыздысы, сын сағатта
Алматы халқы жұдырықтай жұмылып, ұйымшылдық танытты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Күшіміз – бірлікте» деген
ұраны аясында тосыннан келген
дүрбелеңге қарсы тұра білді.
Қауіпсіздікті сақтау мақсатында
шұғыл жарияланған төтенше жағдайға орай коменданттық сағатты
бұлжытпай орындауға тырысты.
Нәтижесінде ел басына төнген қатердің бұлты сейіліп, қала қалыпты
тіршілікке оралу бағытында жұмыс
жасай бастады.
Бүгінде қаланың тамырына қан
жүгіріп, жағдай тұрақтала бастады.
Біртіндеп, халыққа қызмет көрсететін барлық нысандар әдеттегі
жұмыс кестесіне көшуде. Коммуналдық шаруашылық қызметкерлері күшейтілген режимде үздіксіз
жұмыс жүргізуді қолға алды. Осы-

almaty-aksham@mail.ru

БІЗДІҢ АНЫҚТАМА
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының ақпараты
бойынша, бүлік салдарынан еліміздің 9 өңірінде 1709
нысанда орналасқан 1528 бизнес субъектісі зардап
шеккен. Миллиардтаған шығынның ең көбі (93,8 млрд.
теңге) Алматыға тиесілі.
ған орай, Алматыда қаланың тыныс-тіршілігін қалпына келтіру
жөніндегі қалалық штаб құрылды.
Соңғы ақпараттар бойынша, қазіргі
таңда жол-көше инфрақұрылымдарын қалыпқа келтіру жұмыстарымен 4 жол бригадасы айналысып
жатыр. Көптеген брусчаткалар мен
люктерді қалпына келтіру мақсатында бұрнағы күні 90 шаршы
метр төсем мен 120 метр жиек және
37 жол люк қалпына келтірілді.
Жауапты мамандар жол төсемдерін
қалпына келтіру жұмыстары 13
қаңтарға дейін аяқтауды жоспарлап
отыр. Ал жол қозғалысын реттеудің
техникалық құралдарын қайта қалпына келтіруге 13 бригада жұмылдырылған. Соңғы деректерге сү-

P.S.

йенсек, қаладағы дүрбелең кезінде
46 бағдаршам нысаны зақымданып, 120 жол белгілері бүлінген.
Қазіргі таңда 38 бағдаршам мен 96
жол белгілері қайт а қалпына
келтіріліп үлгерді. Бұзақылардың
әрекетінен аялдамаларға да зиян
келген. 43 аялдама бүлініп, оның
17-сінің әйнектері түгелімен сынып қалған. Оларды қалпына келтіруге жеке компаниялар атсалысуда.
Бүгінде 2 павильон қалыпқа келді.
Жұмыс жалғасып жатыр.
Қалалық штабтың мәліметінше, орын алған тонау мен вандализм салдарынан 100-ге жуық велосипед қолды болған. 20 станция
бүлінген, 220 велосипед жөндеуді
қажет етеді.

Бір білетініміз, Алматы – жақын арада өзінің
әдеттегі өміріне оралады. Өйткені, Алматымен
өзінің тағдырын байланыстыратын халық көп.
Олардың әрқайсысының ізгі тілегі мен ниетінің
өзі әсем қаланы қайтадан көркейтетіні сөзсіз.
«Әлі-ақ, Алматы жайнайды, дамиды. Біз оған
сенеміз, себебі біздің күшіміз – бірлікте» дейді
қала тұрғындары.

ірі сауда
объектісі

149

ірі және
орта супермаркет

52

сауда базары

120

кәсіпорын

3,1

мың
қоғамдық
тамақтану
орындары

220

АЖҚС (АЗС) бар.
Деректер Алматы қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз
етуді қалпына келтіру жөніндегі қалалық штабтың әзірлеген
материалдарынан алынды.

ШАҺАР ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Алматының коммуналдық шаруашылық
қызметтері мегаполисті күл-қоқыстан тазартып
жатыр. 11 қаңтардағы дерек бойынша (үш күн
ішінде) «Алматы Тазалық» ЖШС-нің күшімен
қаладан 446 тонна қоқыс шығарылған. Оған 329
арнайы техника мен 559 жұмысшы
жұмылдырылған.

ТАЗАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ
штаттық режимде жалғасады

Тазалық жұмыстары штаттық
режимде жалғасатын болады.
Бірақ бұл жұмыстар Алматыда
ТЖ режимі жариялануына байланысты күндізгі уақытта ғана
жүргізіледі.
Сала мамандарының айтуынша, көшелерде өртеніп, қалдығы
ғана қалған көліктерден арылту
жұмыстарына Алматы қаласы
құтқару қызметінің күштері мен
құралдары тартылған. Қатты
тұрмыстық қалдықтарды шығару
үшін 160 арнайы техника мен
580-нен астам жол жұмысшысы
жұмылдырылған. Көше-жол
желісін тазалауға «Алматы Тазалық» МҚК-мен қатар басқа да
мердігерлік ұйымдар қатысуда.
Қалада орын алған тәртіпсіздік
салдарынан «Алматы тазалық»
ЖШС-нің 10 арнайы техникасы
мен 2 көлігі өртенді. Бағымызға
орай, ұйым қызметкерлерінің
арасында адам шығыны болған
жоқ.
Бүгінде мегаполистің барлық
аудандарында жолдарды ретке
келтіру, тазалық жұмыстары
жүріп жатыр.

Фото: Vecher.kz

Бетті әзірлеген Құралай ИМАНБЕКҚЫЗЫ.
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– Мемлекет басшысының
кейінгі шешімдері мен Үндеулері
бойынша блогосферада әртүрлі
сипаттағы түсіндірмелер жа
рияланып жатыр. Сіз осы мә
селеге қатысты мәлімдеме жа
садыңыз. Ойыңызды тарқатып
айтып берсеңіз.
– Иә, Президенттің ше
шімдері мен үндеулері бойынша
блогосферада әртүрлі сипаттағы
түс індірмелер көбейіп кетті.
Осыған байланысты арнайы мә
лімдеме жасау қажет деп са
надым. Себебі, Қасым-Жомарт
Тоқаев – мемлекетіміздегі ең
жоғары лауазымды тұлға және
Қ ау і п с і зд і к Ке ң е с і н і ң
Төрағасы. Сондықтан Мемлекет
басшысы дербес шешім
қабылдайды. Конст итуциялық
құрылымға нұқсан келтіруді
көздеген содырлардың Қазақ
станға шабуыл жасаған қайғылы
күндері де солай болған. ҚасымЖомарт Кемелұлы отандастары
мызға арнаған өзінің Үндеулерін
кеңе сшілердің көмегінсіз
әдеттегідей өзі жазды. Осы сәтті
пайдалана отырып, тағы да
айтқым келеді: Мемлекет бас
шысының жұмысы туралы
ақпаратты таратып, түсін
діруге Президенттің Баспасөз
хатшысынан басқа ешкімнің
хақысы жоқ.
– Бірнеше күн бойы елімізде
болған төтенше оқиғалар мен
терр орлық әрекеттер жағ
дайында Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
әрбір шешімін халық, тіпті
шетелдік ақпарат құралдары
жіті бақылап отыр. Мұндай
қиын кезде Жоғарғы Бас
қ ол б а с ш ы ғ а д а о ң а й ем ес і
анық. Президенттің жұмысын
баспасөз қызметі таратып
жатқан ақпараттардан оқып,
біліп отырмыз. Ақордадан
күні-түні ақпарат түсіп
жатыр. Осы күндері Баспасөз
қызметін нег ізгі ньюсмейкер
болғанын жас ыра алмаймыз.
Мемлекет басш ысы қандай
жағдайда жұмыс істеп
жатыр?
– Пре зидентіміз ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев Маң
ғыстауда басталып, 4 қаңтарда
ауқымы кеңейіп, соңы террорлық
шабуылға ұласқан сәттен бастап
Ақордада жұмыс істеуде. Мем
лекет басшысы күні-түні нонстоп режимінде жұмыс істеп,
елдегі жағдайды толық ба
қылауында ұстап отыр. Өзде
ріңіз де көріп отырсыздар, жағдай
шиеленіскен тұста елді тұрақ
тандыру үшін дер кезінде батыл
шешімдер қабылдап, халыққа
эфир арқылы Үндеулерін жол
дауда.
– Өзіңіз айтып отырған
4 қаңтар күні кешке қарай жағ
дай күрделеніп, елді үрей биледі.
Дәл сол сәтте Ақордада қандай
оқиғалар болды?
– Түнгі сағат 11-лерде Прези
дент елде қалыптасқан жағдайды
халыққа баяндап, Үндеу арнай
тыны белгілі болды. Жұмысқа 10
минутта шұғыл жеттім. Шынын
айту керек, Мемлекет басшысы
сол жерде компьютерде мәтін
теріп отырған хатшысына сөй
лейтін сөзін ауызша айтып тұрды.
Баспасөз қызметі камераларды
қойып, дыбысын реттеп жылдам
ұйымдастырып, Қасым-Жомарт
Кемелұлының мәлімдеме сін
таспаға түсірдік. Президенттің
халыққа арнаған сөзін бірден
республикалық телеарналарға
жолдадық.
Өзінің бірінші Үндеуінде
Мемл екет басшысы: «Азамат
тық және әскери мақсаттағы
қ ы зм е т т і к ғ и м а р а т т а р ғ а
ш а бу ы л жа сау ғ а ү н д е й т і н
ұрандар мүлдем заңға қайшы
келеді. Бұл – өрескел қылмыстық

Берік УӘЛИ,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Баспасөз
хатшысы:

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ
СЫН САҒАТТА ХАЛЫҚПЕН
БІРГЕ БОЛДЫ
әрекет. Билік құламайды!», – деп
нақты шегелеп айтты.
Сол сәттен бері Президенттен
бастап бәріміз әлі жұмыста жүр
міз. 5 күн болды. Ақордада түнеп,
жұмыс істеп, бір сөзбен айтқанда,
сол жерде ақпарат таратып жа
тырмыз. Басшылық резиденцияда
елдегі жағдайды бақылап, күнітүні шұғыл шешімдер қабылдауда.
Мемлекет басшысы осындай
сын сағатта халықпен бірге
боламын деді. Сөзінде тұрды.
– Жаңа 2022 жылдың алғаш
қы күндері тарихымыздағы
қиын күндер боп есте қалатыны
анық. Президенттің қиын
шақта жылдам әрі батыл түр
де шешім қабылдағанын халық
жақсы қабылдап, қолдау білді
ріп жатыр. Осы күндері болған
Мемлекет басшысы жұмысы
ның хронологиясын толығырақ
айтып берсеңіз.
– Иә, дұрыс айтасыз. Бұл күн
дер – шынымен де естен кет
пейтін тарихи сәттер. Айтып өт
к е н і м д е й , Қ а с ы м - Жо м а р т
Кемелұлы бірден жағдайды
толық бақылауына алды. 5 қаң
тар күні, шамамен түнгі сағат
2-де Маңғыстау облысы мен
А л мат ы қ а л а с ы н а Т ө т е н ш е
жағдай енгізу туралы Жарлыққа
қол қойды. Сағат 5.30-да мені
Президент кабинетіне шақырды
да, сағат 7.00-де шұғыл жиын
өтетінін, өзі Премьер-Министр
Асқар Маминнің отставкасын
қабылдағанын айтты. Мемлекет
басшысы маған жиын басталған
сәтте Ақорданың ресми сайтына
Үкіметтің отставкасы туралы бір
ден ақпарат шығаруым керектігін
тапсырды. Одан кейін 15 минут
тан кейін Мемлекеттік хатшы
Ерлан Қаринды тағайындау, тағы
15 минуттан кейін ҰҚК бірінші
орынбасары Мұрат Нұртілеуді
тағайындау туралы Жарлықтар
уақытылы жариялануы керек
деген тапсырма берді. Сосын ма
ған «Сағат қазір 6 болды. Бір
сағатың бар, пресс-релиздеріңді
әзірлей бер», – деді. Сол тапсыр
маға сәйкес біз сайтымыз арқылы
ақпараттарды уақытылы халыққа
тараттық.

Президент елдегі жағдай
ушығып бара жатқаннан кейін
сол күні түс кезінде Нұр-Сұлтан
қаласы мен Алматы облысына
Төтенше жағдай енгізу туралы
шешім қабылдады.
Сол 5 қаңтар күні түс ауа
Қасым-Жомарт Кемелұлының
Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы
болғаны белгілі болды. Эфир
арқылы халық алдына шығып,
екінші Үндеуін жариялайтынын
айтты. Сол Үндеуінде Президент:
«Бұзақы топтардың әрекеттері
жоғары деңгейде ұйымдасты
рылғанын көріп отырмыз. Бұл
қаржыландырылған бүлікш і
лердің жан-жақты ойласты
рылғ ан жоспары екенін дәлел
дейді. Бұл – қаскөйлердің қи
тұрқы әрекеті. Сондықтан
Мемлекет басшысы және бүгін
нен бастап Қауіпсіздік Кеңесінің
Төрағасы ретінде барынша қа
таң әрекет етемін. Бұл – өмірін
қорғап қалуға өтініш білдірген
көптеген азаматымыздың қауіп
сіздігіне қатысты мәселе. Бұл –
мемлекетіміздің қауіпсіздігіне
тікелей қатысты. Халық мені
қолдайтынына сенімдімін.
Қандай жағдай болса да мен
елордада боламын. Халықпен
бірге болу – менің Конституция
лық міндетім», – деп қадап
айтты.
Бұл Үндеу 5 қаңтар күні кешкі
6 жарымда шықты.
Осы мәлімдемеден кейін Қа
зақстан Президенті Республика
ның барлық аймағына Төтенше
жағдай енгізу туралы Жарлық
тарға қол қойды. Кешке қарай
Ұжымдық қауіпсіздік шарты
ұйымына мүше мемлекеттер
басшыларымен телефон арқылы
сөйлесті.
Ал түнгі 11 жарымда ҚасымЖомарт Тоқаев Қауіпсіздік Кеңе
сінің төрағасы ретінде алғашқы
отырысын өткізді. Жиында
Президент: «Бұл – қауіп қана
емеc, бұл – мемлекеттің тұтас
тығына нұқсан келтіру, азамат
тарымызға шабуыл жасау. Олар
менен, Мемлекет басшысы ре
тінде тез арада өздерін қорғауды
сұрайды. Азаматтарымыздың

игілігін, қауіпсіздігі мен тыныш
тығын ойлау – менің Консти
туциялық міндетім. Сондықтан
Ұ Қ Ш Ұ - да ғы әр іп тестер іме
білдірілген өтініш – уақытылы
әрі толығымен дұрыс қабыл
данған шешім», – деп мәлімдеді.
Қ ау і п с і з д і к К е ң е с і н і ң
отырысынан кейін 1 сағаттан
соң Президент бірқатар аса
маңызды кадрлық өзгерістер
жасады. Атап айтқанда, Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің төрағасы
болған Кәрім Мәсімовтің орнына
Ермек Сағымбаевты және Мем
лекеттік күзет қызметінің бас
шысы етіп Сәкен Исабековті та
ғайындады. 6 қаңтар күні Үкіметке
10 нақты әрі шұғыл тапсырма
берді. Сол жерде бәрі қамтылған.
Стратегиялық жо спарлау
және реформалар жөніндегі
Агенттік пен Мемлекеттік күзет
қызметіне жаңа кадрлар тағайын
дау жөнінде шешім қабылдады.
Сол күні түстен кейін Түркияның
Президентімен телефон арқылы
сөйлесті.
7 қаңтар күні таңғы сағат
7.00-де Қасым-Жомарт Кемелұлы
Лаңке стікке қарсы штабтың
отырысын өткізді. Сол күні түскі
сағат 2 жарымда Қазақстан
халқына кезекті Үндеуін жасады.
С ол Ү н д еу і н д е П р е з и д е н т :
«Террористер мемлекеттік және
жеке азаматтардың дүние-мүл
кіне әлі де залалын келтіріп, аза
маттарға қарсы қару қолдануда.
Құқық қорғау органдары мен
армияға ескертусіз оқ атуға бұй
рық бердім. Күштік құрылымдар
бұл міндетті моральдық және
техникалық тұрғыдан орындауға
дайын», – деді. Халық осындай
батыл мәлімдеме күтіп отырса
керек, бірден қолдап кетті. Көп
шілік күткен шешуші мәлімдеме
болды деп ойлаймын.
8 қаңтарға қараған түні
Мемлекет басшысы өзінің Твит
тердегі парақшасына елдегі
ахуалды әлемдік қауымдастыққа
жан-жақты түсіндіретін ағылшын
тіліндегі бірнеше твит жария етті.
Ал таңертең сағат 8 жарымда
Лаңкестікке қарсы штабтың ке
зекті отырысын өткізді. Күндіз
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Төтенше жағдайлар министрінің
міндетін атқарушы Юрий Ильин
ді қабылдады. Түскі үзіліс кезінде
Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей
және Беларусь елдерінің прези
денттерімен телефон арқылы
сөйлесті. Сол күні «террористік
актілердің салдарынан адамдар
дың қаза болуына байланысты
Қазақстан Республикасында 2022
жылғы 10 қаңтарда Жалпыұлттық
аза тұту жариялансын», – деген
Өкімге қол қойды. Кешке қарай
бірқатар кадрлық тағайындаулар
жасалды.
Келесі күні, таңғы 8-де Мем
лекет басшысы Лаңке стікке
қарсы штабтың кезекті отырысын
өткізді. Осы отырыста тәртіпсіз
дікт ердің салдарынан келген
шығындарды қалпына келтіру
үшін Үкіметтік комиссия құруды
тапсырды.
Бұлардың арасында күштік
құрылымдардың бірінші бас
шыларын қабылдап, олардың
ақпаратын, есебін тыңдап жүр.
Қазір есептеп қарасақ, Мем
лекет басшысы 4 қаңтардан бері
100-сағаттан астам демалыссыз,
үзіліссіз жұмыс істеп жатыр екен.
Өздеріңіз байқап отырғандай,
соңғы аптадағы Президенттің
жұмыс хронологиясын қараса
ңыз, берілген тапсырмалар мен
қабылданған шешімдері, өткізген
жиналыстары күндізгі жұмыс
уақытына байланбай, күнде де,
түнде де үздіксіз болып жатыр.
– Осындай қарқынмен еңбек
етіп жатқан Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев шын
мәнінде күні-түні елдегі жағ
дайды өзі бақылап отыр. Алда
бұдан көп қыруар шаруа күтіп
тұр. Мемлекет басшысы қашан
демалады?
– Елдегі ахуалды көріп отыр
сыздар. Ең ауыр кезеңі артта
қалған сияқты. Конституциялық
заңдылықтар барлық аймақта
қалпына келіп жатқанын
Мемлекет басшысы мәлімдеді.
Әрине, бұл жағдай Президенттің
елдің қауіпсіздігін кірпік қақ
пай қорғағанының нәтижесінде
оңалып келеді. Өзінің Үндеуінде
осы кезде қолдау білдірген барша
қазақстандыққа шынайы алғы
сын білдірген болатын. Менің
білуімше, осы күрделі күндері
Қ а с ы м - Жо м а р т К е м е л ұ л ы
тәулігіне 1 немесе 2 сағат қана
көз шырымын алып қана еңбек
теніп жүр. Тіпті, бір-екі күн бұ
рын таңғы жиналыстың алдында
«бүгін 2 сағат демалдым, бұның
өзі жақсылықтың белгісі», –
дегені бар.
– Ұ ж ы м д ы қ қ ау і п с і зд і к
шарты ұйымы туралы сұрағым
келеді. Бітімгерлік күштердің
миссиясы қандай болмақ?
– Ұжымдық қауіпсіздік шарты
ұйымының бітімгерлік күште
рінің негізгі миссиясы – страте
гиялық ныс андарды күзету.
Стратегиялық нысандарды ОДКБ
әскерилері қорғағандықтан, біз
дің қарулы күштерімізге тер
рористер көп шоғырланған Ал
маты қа ласы мен Алматы
облысынд а еркін қимылдап,
олардың көзін жоюға мүмкіндік
берді. Жағдай тұрақталған соң
миссиясы аяқталады. Бірден өз
елдеріне қайтады. Осы сәтті
пайдаланып айта кетейін, кеше
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың ұсынысымен
ОДКБ-ның кезектен тыс сесиясы
онлайн форматта өтті. Сол жиын
да Президент еліміздегі ахуал
бойынша әріптестеріне толық
қанды мәлімет берді. Ақорданың
ресми сайтынан ақпарат күті
ңіздер. Президент айтпақшы,
жалған ақпараттарға сенбей, тек
қана ресми мәлімет көздеріне
сеніңіздер дегім келеді.
«АҚШАМ-АҚПАРАТ».
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Қадірлі отандастар! Қиын күндер артта
қалды. Осы сәтте ел тағдыры үшін ұйыса
білген бүкіл халқыма шынайы ризашылығымды білдіремін! Бәріміз бұл оқиғадан
сабақ алуымыз керек. Ең бастысы, берекебірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты
сақтауымыз қажет. Енді Қазақстанда
дамудың жаңа кезеңі басталады. Бұл
шынайы жаңару кезеңі болады. Егемен
елімізді бірге өркендетейік! Халқымыз үшін
Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

Құсман
ШАЛАБАЕВ,
Алматы қаласы
Қоғамдық кеңесінің
мүшесі:

Жастардың
бастамасы
қуатталады
Ұлы даланың сахарасын, ұлан-ғайыр атырапты мекендеген, мәңгілік көк аспанның астындағы қазақ жұртшылығы! Қазақ елінің тыныштығы – ол экономика жағынан да, саяси һәм әлеуметтік жағынан да біздің болашақ
жастарымыз үшін өте маңызды. Біз – ғасырдан-ғасырға
жалғасып келе жатқан ұрпақты бағалаған, сөзге тоқтаған
қазақтың жалғасымыз! Сондықтан ауызбіршілік арқылы
мемлекеттің болашағын, қоғам тыныштығын ойлауымыз
керек.
Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кешегі ҚР Парламенті Мәжілісінің отырысында талай тың
дүниені тілге тиек етті. Мәселен, жастардың бастамасына берілетін гранттар құны 400 АЕК-ке дейін артатынын
айтты. Сондай-ақ, Үкіметке «Жастар іс-тәжірибесі» және
«Алғашқы жұмыс орны» жобаларына қатысудың
мерзімін созып, еңбекақысын көтеру мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Халықтың әлеуметтік осал тобындағы
жастардың іскерлік бастамаларын іске асыруға жағдай
жасау маңызды деді. Сонымен қатар, Президент балаларға арналған спорт нысандары қала мен аудан, ауылдарда
салынатынын хабарлады. Қабілетті балаларға көмек
көрсетіп, мәдениетті нығайтамыз деді. Себебі, білімді,
білікті, мәдениетті, рухты жастар – біздің болашағымыз.
Мәңгілік елдің тұтқасын ұстайтын жас ұрпақтың жағдайы оңды болуы тиіс.
Кешегі ел ішін ала тайдай бүлдірген лаңкестерге
қарсы тұра білген де осындай отаншыл өрімдей ұландарымыз.
Қ.Тоқаев «Қазақстан халқына» қоғамдық қорын құруды тапсырды. Бұл халық қоры болмақ. Ол әкімдіктерге немесе Үкіметке бағынышты болмайды. Жеке беделді
бақылау кеңесі құрылады. Барлық ақпарат ашық болады
деді. Сондай-ақ, мемлекеттік органдар саннан сапаға,
есептен іске көшуі керегін шегеледі.
Осы мәселелерді сөз күйінде қалдырмай, аяғына
дейін жеткізуіміз қажет. Ол үшін білікті адамдардан комиссия құрып, талап қойып және нәтижесін шығаруға
тиіспіз.

РОЗА
РЫМБАЕВА,
Қазақстанның
Халық әртісі,
Қазақстанның
Еңбек Ері:

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
ақын, драматург:

Берекені сақтауымыз қажет
Біз өте күрделі, қиын кезеңде өмір сүріп жатқан ұрпақпыз. Егер біз
кішкентай қате жіберетін болсақ, ол ертеңгі ұрпақтың алдынан үлкен
жағдай болып шығады. Ұлт болшағына қауіпті болмақ. Демократиялық құндылықты ұстай алсақ жақсы, егер ұстай алмасақ ол біздің
бірінші жауымызға айналады.
Әрине, әлеуметтік қиындық, тұрмыстық проблема бар. Ол қиындықты қазақ мемлекеті өзі біртұтас болып жеңу керек. Оны бізге
сырттан келіп ешкім реттеп бермейді. Әр мемлекет өз мәселесін өзі
шешеді. Әлеуметтік проблема демократиялық жолмен, диалогпен
шешілуі керек. Жастарға айтарым, бәрі ақылмен, парасаттылықпен
шешілуі керек. Ата-бабамыз аманаттап кеткен берекені сақтауымыз
қажет.
Жастар бесікте жатқан баласын, үйдегі қазыналы қариясын ойлауы керек, халқының бүтіндігін, елінің тыныштығын, ұлт болшағын,
мемлекеттің ертеңін ойлауы тиіс. Билік барлық жағдайды қарап, мәселені шешуге тырысып жатыр. Мемлекет басшысы халықты берекеге, ақылға шақырды. Президент Үндеуіне құлақ асуымыз керек.

деп ойламаған екенбіз. Мен осы трагедиялық оқиғаға байланысты телеарнаға сұхбат бердім. Сол кезде «егер менің
балаларым да әскери қызметті таңдағанда, олар да осылай алғы шепте жүрер еді-ау», – деп жылап қалдым. Жапжас балалардың оққа ұшқаны
жанымды ауыртты. Баласынан айырылып, қан жылап отырған аналар мен
жарынан айырылып, жесір атанған

Бүгінгі күннің батырлары
Күні кеше ғана еліміз жаңа жылды
тойлап, жақсы тілекпен, жақсы үмітпен жылды бастаған едік. Бірақ қаңтардағы кенеттен орын алған қанды
күндер барлығымыздың үрейімізді
ұшырып, есеңгіретіп тастады. Басы
бейбіт жиынмен басталып, соңы қантөгіске ұласты. Ел басына төнген қатерге басын тігіп, тоқтатуға келген
құқық қорғау өкілдері мен әскерилерге қарсы оқ атты. Елдің бейбіт өміріне қатер төндіріп, берекесін кетірді.
Қаншама адам ажал құшты. Осындай
қиын сәтте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дербес шешімдер
қабылдап, халқымен бірге болды.
Мемлекет басшысының «Халықтың
мені қолдайтынына сенімдімін. Қандай жағдай болса да, мен елордада
боламын. Халықпен бірге болу –
менің Конституциялық міндетім», –
деп қадап айтқан сөздері біздің
көңілімізді жайландырды. Президент
Қасым-Жомарт Кемелұлы сөзінде
тұрды. Қазір еліміздегі жағдай тұрақталып келеді. Біздің халық талай
қиындықты басынан кешірді. Бір заманда ел іргесіне жау шауып, жұрт
аштықтан қырылып қалды. Қуғынсүргін, соғысты көрді. Бірақ бейбіт заманда дәл осындай сұмдық болады

әйелдерімізге басу айтып, көңілімді
білдіргім келеді. Бірақ әкенің аты –
әке, баланың аты – бала. Олардың
орнын толтыру еш мүмкін емес. Мен
де екі баламды әкесіз өсіріп, ел қатарына қостым. Өз басымнан өткен
қиындық арқылы жылап қалған аналардың да жанайқайын, мұңы мен
зарын түсініп отырмын. Баланың да,
жардың да қымбат екенін білемін.
Олар еліміздің тыныштығы мен
беріктігі жолында өз өмірлерін қиды.
Ендігі жерде олардың есімдерін жаңғыртып, ерліктерін насихаттау бізге
аманат. Олар нағыз бейбіт өмірдің
батырлары. Біз енді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа қолдау
көрсетуіміз керек. Мен бұрын да ол
кісіні ерекше құрметтеуші едім. Ендігі
жерде де Мемлекет басшысының бастамаларына өнер адамы ретінде қолдау көрсететін боламын! Ұлт болып
ұйысып, бірігіп, елімізді көркейтуге
атсалысайық! Саннан сапаға көшейік!
Еліміздің амандығы өз қолымызда.
Мен болашаққа сенемін! Дәл қазір
бізге бірліктің қуаты ауадай қажет.
Барлығымыз Үкіметтің жаңа бағытын
қолдайық, өйткені, өзгеріссіз даму еш
мүмкін емес. Келесі қадамды бірге
жасайық!

almaty-aksham@mail.ru

Жүрсін ЕРМАН,
ақын:

Қиындықты бірлесіп
жеңеміз!
Еліміз үшін қиын-қыстау кезеңде жұдырықтай
жұмылып, бейбіт өмірімізді қайтаруға атсалысуымыз
қажет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Парламент Мәжілісінің отырысында елді мазалаған
мәселелерді қозғап, Үкіметке бірқатар тапсырма
берді. Үкімет басын тағайындады. Президенттің
айтқандарына көңіл толды. Қолдау керек. Мәселен,
алдағы уақытта жасалатын саясаттағы, экономикадағы реформалары көңілге қонымды. Утижинау
мекемесі РОП-ты мемлекетке беру, таможнядағы
былық-шылықты тексеру, реттеу, үкімет, әкім-қаралардың, депутаттардың айлығына мораторий жариялау, байлардың халыққа көмек беруі жөніндегі
ұсынысы, күштік құрылымдарды реформалау, халыққа арналған қор құру, «Самұрық-Қазынаны»
реформалау, т.б. салаларға байланысты айтқандарының бәрі жақсы. Тек енді сол айтқан мәселелер
жерде қалып қоймай, алдағы уақытта жүзеге аса
бастаса, елде біршама өркендеу, жаңару сезілер еді.
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тағдыршешті шешімі – елдің жарқын болашағының кепілі
болғаны ақиқат. Мемлекетіміздің тұтастығына қауіп
төндірген террористермен күрес әлі де қарқынды
жүріп жатыр. Бұл жолда барлығымыз ел Президентінің тарапынан қабылданып жатқан шаралар мен
шешімдерге түсіністікпен қарап, бір жағадан бас, бір
жеңнен қол шығаруымыз керек. Бейбіт өмір мен жарқын болашағымыз – қазір біздің қолымызда. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, барлығымыз жұдырықтай жұмылып, қиыншылықтарға төтеп берейік.
Жақындарымыз аман болсын! Қиын-қыстау заманда
елін, жерін, туғанын жаудан қорғаған ардақты азаматтарымызды халық мақтан етіп, ізгі алғысын білдіреді. Әскери қызметшілер азаматтарды қорғау бойынша тікелей міндеттерін орындаған кезде сабырлық
танытуларыңызды сұраймын! Күшіміз бірлікте! Бірлесіп, біз барлық қиыншылықтарды жеңеміз!
Бейбітшілік пен келісімде қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман орнасын!

Кенжехан МАТЫЖАНОВ,
филология ғылымының докторы:

Жұдырықтай
жұмылуымыз керек
Мемлекет басшысы
елдегі жағдайға толық
сараптама жасады. Президент халықтың жанын жегідей жеген күрделі мәселелердің барлығынан хабардар және
оны терең зерттеген. Жағдайды жедел сауықтырып, түбегейлі реформалар жасауға дайын
екендігін көрсетті. Ол өзінің елдегі ахуалды
толық білетіндігін және оны халықпен бірле-

Серік
НҰРМҰРАТОВ,
философия
ғылымының
докторы,
профессор:

Еліміздің
болашағы –
бірлікте!
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Парламент Мәжілісінің отырысында
жасаған баяндамасын ұжыммен бірге тыңдап,
жылы қабылдадық. Президент саяси, әлеуметтік-экономикалық салалардағы өзекті мәселелерді шешу бойынша нақты бастамалар
айтты. Ел Президентінің барлық бастамасына
қолдау білдіру – міндетіміз. Мемлекет басшы-

се отырып шеше алатын саяси күш-жігерін
айқын танытты. Сонымен қатар, ол іштегі
аяқтан шалатындармен алдағы күрес бұдан да
қиын болатынын тілге тиек етті. Сондықтан
да қадірлі ағайын, Мемлекет басшысы мен
жаңа сайланған Үкімет басшысына халық
қолдауы ауадай қажет. Бір болайық, еліміздің
тағдыры үшін жұдырықтай жұмыла білейік,
қазақ жұрты!
сының барлық әрекетін ашық, жариялы түрде
жасап жатқандығы – тұрақтылықты сақтап қалуға деген талпыныс қана екендігін айдан анық
көрсетіп тұр. Президент Үкіметке және «Атамекен» ҰКП-ға халықтың табысын арттыру
бағдарламасын әзірлеуді ұсынды. Сондай-ақ,
шетелдік инвесторларды тарту мәселесін айтты. Бизнестің назардан тыс қалмайтынын, зардап шеккен кәсіпкерлердің барлығына қолдау
болатынан атап өтті. Президентке барлық жағынан қолдау білдіруіміз керек. Бұл – елді тығырықтан алып шығудың жалғыз жолы деп санаймын! Еліміздің Президенті Қ.К.Тоқаев осы
кезге дейін барынша демократиялық құндылықт ар бен бағдарларды әлеуметтік
кеңістігімізде орнықтыруды мақсат етіп келгені
белгілі. Бірақ әртүрлі салалардағы теріс пиғылды кейбір күштер елдегі бейбіт шерулерді,
дағдарысты жағдайларға, трагедиялық оқиғаларға жеткізді. Халықтың күші әруақытта оның
бірлігінде және ақиқат жолымен жүруге талпынысында екенін ұмытпағанымыз жөн. Талай
адал ұлдары мен қыздары бар, әлеуеті жоғары
еліміздің көп ұлт өкілдері өмір сүріп жатқан
кеңістігі өзінің жарқын келешегіне сеніммен
қарайды деген ойдамыз. Болашақ Қазақстан
әлеуметтік әділеттілік пен рухани құндылықтарды іздеген қуатты және өркениетті елге айналатынына сенімдіміз.

Дайындағандар Нұржамал ӘЛІШЕВА, Рая ЕСКЕНДІР, Әсел ДАҒЖАН, Айжан БҮРКІТБАЕВА, Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

almaty-aksham@mail.ru
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ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТІП

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі өткен ҚР Парламенті Мәжілісінің
отырысында әскери борышын
өтеуден қашатын азаматтар
туралы пікір білдірді.
«Көптеген жас азаматымыз
Қарулы күштер қатарында әскери борышын өтеуден қашады.
Әскери билетке ие болу жастардың мақтанышын тудырмайды
және Отанға қызмет етудің
белгісі саналмайтын болды. Армия қатарында қызмет ету, құқық қорғау саласында жұмыс істеу – айрықша миссия. Бұл Отан
үшін жанын салуға бел буған
азаматтардың саналы таңдауы.
Жастарымызды әскери борышын өтеуге қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл қоғам
болып ойластыруымыз керек», –
деді Президент.
Жыл сайын еліміздегі мектептерді 150 мыңға жуық оқушы

11-сыныпты бітіріп шығады.
Әдетте үлкен өмірге қадам басқалы тұрған жоғары сынып жеткіншектерін жиі толғандыратын мәселелердің бірі – мамандық
таңдау. Сондықтан кім боласың
деген сұраққа әркім әртүрлі
жауап береді. Ер балалар көбінесе әскери адам болуды қалап,
жоғары әскери оқу орындарына
жол тартып жатады. Соның ішінде кейбірі Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Әскери
институтын таңдайды.
Әскери институт 1997 жылы
құрылған. Сол жылдардан бастап
институт түлектері қоғамдық
тәртіпті және мемлекетіміздің
аумақтық тұтастығын қамтамасыз етуге атсалысып келеді. Ұлттық ұланның Әскери институты
құрылғаннан бері 4000-ға жуық
офицер дайындалған. 49 түлек
институтты алтын медальмен тәмамдап, 270 түлек үздік дипломмен бітірген.
Бізге Алматыдан барған екі
курсантпен онлайн-сұхбаттасудың сәті түскен болатын.

Бекзат СОПЫБЕК,
Ұлттық ұлан Әскери институтының
4-курс курсанты:
– Мен осы іргелі Әскери институтта
білім алып жатқанымды мақтан етемін.
Себебі, бұл білім ордасынан жан-жақты
шыңдалып шығасың. Институт түлектері
тек Ұлттық ұланның бөлімдерінде ғана
емес, Қорғаныс министрлігінің бөлімдерінде, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара
қызметінде, Төтенше жағдай министрлігінде, Мемлекеттік күзет қызметінде, Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің арнайы мақсаттағы бөлімшелерінде де қызмет атқаруда. 130-дан астам офицер-түлек «Бүркіт» арнайы мақсаттағы бөлімшелерінде еңбек етеді, олардың 41-і күрең беретті киіп жүруге құқылы.
Бүгін біздің еліміздің басшылығы Әскери институттың оқу-әдістемелік базасын одан әрі дамыту және оқу орнын Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясына қайта даярлау мәселесін қарастыруда. Бұл бізге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы
(магистратура, докторантура) бойынша әскерлеріміз үшін кадрлар
даярлауға мүмкіндік береді.
Түлектердің арасында Бірімжанов Мирас, Байымбетов Ерлан, Самат Қадырбеков, Тінәлин Әмір, Азамат Нұрпейісов секілді кикбоксингтен әлем чемпиондары шығып, қазіргі таңда жас буынды тәрбиелеуде. «Алдыңғы дөңгелек қайда жүрсе, соңғы дөңгелек сонда жүреді»
демекші, қазіргі күні оқып жатқан курсанттардың арасында да жекпежек төбелесінен әлем чемпионы қатардағы жауынгер Арапбай Сауран,
панкратионнан әлем чемпионы қатардағы жауынгер Зубаиров Нияз
бар.
Біз қай кезде де, қандай жағдайда да Тәуелсіз Қазақстанның қалқаны болуға дайынбыз!
Серікбол СӘРСЕНБАЙ,
Әскери институттың 4-курс курсанты:
– Мектеп қабырғасында жүрген кезімде
офицер боламын деп іштей шешіп те қойған болатынмын. Оқуға түсу үшін ғаламторды шарлап, қажетті мәліметтерді
ерінбей-жалықпай іздестіріп, құжаттарды
жинастырып, ұлттық бірыңғай тестілеу
тапсырып, Петропавл қаласындағы Қазақ
стан Республикасы Ұлттық ұланының Әскери институтына оқуға түстім. Міне, көзді
ашып-жұмғанша қазір 4-курста оқып жатырмын. Әскери институтта курсанттардың сапалы білім алуына толықтай жағдай жасалған. Институт оқу
материалдық базасымен, қару-жарақ және техникамен жарақтандырылған. Далалық жағдайда жаттығу жасау үшін оқу орталықтары мен
атыс алаңдары да бар. Өз кезегінде түлектер оқуды аяқтап, әскери
бөлімдерге келгенде, іс жүзінде жинаған тәжірибесін қиналмай қолдануына негіз бар екендігін білдіреді.
Бүгінде мұнда, 4-курста Алматы қаласынан келген Бекзат Сопыбек,
Дәуір Молдахмет, Еламан Нұрпейісов секілді курсанттар білім алып
жатырмыз. Мақсатымыз – еліміздің ұлттық қауіпсіздігі мен қоғамдық
тәртібін қамтамасыз ету үшін біз де бір кірпіші болып қаланып, мемлекетіміздің гүлденуі жолында адал еңбек ету. Ел сенімін ақтау. Халқымыздың тыныштығы мен бейбіт өмірін күзетуде кірпік қақпай тұрған Ұлттық ұланымыздың абыройын асқақтату.
Елімізде орын алған кешегі ауыр күндерде қауіпсіздігімізге қалқан
бола білген қайсар әріптестеріме ризашылығым шексіз.

Сақтық шаралары күшейтілуде
Әсел
ДАҒЖАН
Қалалық Полиция департаментінің басшысы Қанат
Таймерденовтің айтуынша, қалада сақтық шаралары барынша қолға
алынған.

«Өткен тәулікте қаламызда 14 қылмыс болды. Оның бәрі
ізі суымай ашылды. Полиция
жасақтары Алатау және Медеу аудандарында профилактикалық және іздестіру шараларын өткізді», – деді Қ.Таймер-
денов.
«Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтарын сақтауға, заңдылықты орнатуға Ішкі істер
органдарының қызметкерлері
және әскери жасақтар жұмылдырылды. Сақтық шаралары
барынша қолға алынды», – деді
департамент басшысы.
Елде дүрбелең тудырып,
нысандарды қиратып, тонады
деген күдікпен қазіргі уақытта
1678 адам ұсталды. Заңсыз айналымнан 36 бірлік атыс қаруы мен
1 мың 476 оқ-дәрі тәркіленіп,
Алматының шетінде орналасқан
5 блок-бекетте 38 адам ұсталды.

«102» пультіне 881 хабарлама
келіп түскен. Комендатураның
Call-орталығына азаматтардан
жедел әрекет етуді талап ететін
136 қоңырау қабылданды. Қазақстан Республикасының «Төтенше жағдай туралы» Заңына
сәйкес, орындалуға тиіс бірқатар
басты және уақытша шектеулер
қарастырылған.
«Осы уақытта жасалған құқықбұзушылықтар үшін жауап-

кершілік едәуір қатаң болады.
Мен Алматы қаласының коменданты ретінде азаматтарға
сақтық шаралары жайлы үндеу
жасаймын. Араңдатушыларға
ермей, тек ресми дереккөздерден
алынған ақпараттарды қолданыңыздар. Заң талаптарын қатаң сақтап, қолданылып жатқан шараларға түсіністікпен
қарауларыңызды сұраймын», –
дейді Қанат Таймерденов.

БІЛГЕНІҢІЗ ЖӨН!
• ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСІНЕН:
Төтенше жағдай кезінде жалған ақпарат таратқаны үшін
3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығын шектеу не сол
мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
(274-бап/4).
• ҚР ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЗАҢЫНАН:
Коменданттық сағат ережелерін бұзған жеке тұлғаларды ұстау тәртібі
Коменданттық сағат ережелерін бұзған жеке тұлғаларды
Ішкі істер органдарының қызметкерлері (полиция) немесе
әскери патрульдер – коменданттық сағат аяқталғанға дейін,
ал жеке басын куәландыратын құжаттары өзімен бірге болмағандарды жеке басын анықтағанға дейін, бірақ Ішкі істер
органы бастығының немесе оның орынбасарының шешімі
бойынша 48 сағаттан аспайтын уақытқа ұстайды. Ұсталған
адамдар және олардың өздерімен бірге болған заттары мен
көлік құралдарының тексерілуі мүмкін. (20-бап).

ХАЛЫҚТЫ ҚОЛДАУ

Абоненттерге 50% жеңілдік жасайды
Рая
ЕСКЕНДІР

Суретті түсірген Самат ҚҰСАЙЫНОВ.

Нұржамал
ӘЛІШЕВА

Суретті түсірген Самат ҚҰСАЙЫНОВ.

АЙРЫҚША
МИССИЯ

Еліміздегі ең ірі
«Қазақтелеком» байланыс операторы халықты
қолдауға бағытталған
шаралар кешенін қабылдады.
Соның ішіндегі тұтынушылар
үшін ең маңыздысы – жеке абоненттерге ағымдағы жылдың
қаңтар айындағы қызметтері
үшін ай сайынғы абоненттік төлемге 50% жеңілдік беруі болды.
Компания басшысының айтуынша, түзетілген соманы ақпан
айында шығарады, өйткені post
paid режимінде жұмыс істейді
(яғни төлемақыны есептеу әдетте
есеп айырысу айынан кейінгі 25ші күнге дейін жасалады). Сондай-ақ, бұл тармақ компанияның
тұтынушыларымен жасасқан
ашық келісім-шартында да анық
жазылған.
Сондай-ақ, байланыс операторы ағымдағы жылдың 31 қаң-

тарына дейін барлық абоненттеріне шектеусіз қалааралық
қоңырау шалуға, сонымен қатар
тіркелген қалалық нөмірлерге
қосымша төлемсіз хабарласу
үшін байланыс операторларының
мобильді нөмірлеріне 1000 минут
тегін таратылды. Тағы бір маңызды шара: «Қазақтелеком» мамандары ISMET.kz бизнес-порталына бірқатар техникалық
шешімдерді енгізу арқылы, бұл
сервисті де интернетсіз пайдалануға болатын мүмкіндік жасады.

Отандық кәсіпкерлер барлық
қажетті операцияларды әдеттегідей жүзеге асыра алады, сондайақ ISMET.kz порталы арқылы
өтінім бере отырып, байланыс
қызметтеріне төлемдерді уақытша тоқтатып немесе кейінге қалдыра алады. Сондай-ақ, ШОБ
субъектілері үшін «Қазақтелекомның» байланыс қызметтерін
қосу және ақаулықтарды жоюға
өтінімдерді жіберуге арналған
порталда онлайн қызметі қолжетімді.
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ҚАЛАЛЫҚ ШТАБ

Вакцина тиімділігі дәлелденген
Әлем бойынша күш алып келе
жатқан «омикрон» штамы Алматыда да тез таралуы ықтимал. Бұл
туралы қалалық аппараттық кеңес
барысында Алматы қаласы
әкімінің орынбасары Ержан
Бабақұмаров мәлімдеді.

Сондықтан бәрімізге сақ болған абзал
дейді жергілікті билік өкілдері. Сонымен
қатар, алматылықтарда коронавирустың
таралуын бәсеңдетуге, яғни ковидке қарсы
вакцина алуға және бустерлік екпе салдыруға барлық мүмкіндік барын айтып отыр.
Қала бүгінде «қызыл» аймақта орналасқан. Яғни Алматыдағы эпидемиологиялық жағдай нашарлай түскен. Тұрғындар
арасында бір аптадағы жұқтыру көрсеткіші 2 есеге артқан. Болжам бойынша,
мегаполисте індеттің тағы бір толқыны
басталып кеткен.
Сонымен қатар, қала әкімінің орынбасары жаңажылдық мерекелер мен нақты
оқиғаларға байланысты тұрғындар коронавирусты анықтайтын тестілеуден 8–10 есе
аз өткенін атап өтті.
Ержан Бабақұмаров Алматыда коронавирус дерті өткен жылдың желтоқсан айының соңында өсе бастағанын тілге тиек
етті. Сол кездің өзінде эпидемиологтар
мұны «омикрон» штамының тарала бастауымен байланыстырған болатын.
Аппараттық кеңес барысында атап өткендей, 6 қаңтарда толық геномдық секвенирлеу нәтижелері алынды: ҚР Денсаулық
сақтау министрлігіне жіберілген 96 үлгінің
8 сынамасынан «омикрон» штамы табылып, оның 7-еуі Алматыға тиесілі болған.
Бізде «омикрон» штамын көбінесе жас
өспірімдер мен 20–39 жас аралығындағы
тұрғындардың жұқтырғаны белгілі болып
отыр.
Мамандар пікірінше, шаһарда коронавирустың «дельта» штамы әлі де дес бер-

мей тұр. Бұл нұсқа сынамалардың 71%-да
анықталған, ал «дельта-плюстің» үлесі –
16%-да, басқа штамдар – 4,7%.

Ержан Бабақұмаровтың айтуынша,
«омикрон» штамы өте жылдам жұғады,
сондай-ақ жеткіншектер үшін аса қауіпті.
Ол коронавирустан қорғанудың ең сенімді
әрі ғылыми дәлелденген жолы тек вакциналау болып қала беретінін еске салды.
Сондай-ақ, қалада халықты коронавирусқа
қарсы иммундау жалғасып жатқанын атап
өтті.
Әлемнің жетекші ғалымдары мен сарапшыларының деректері бойынша, қолданыстағы вакциналармен ревакциналану
«омикрон» штамынан да қорғайды. Бүгінгі
күні Алматыда ұжымдық иммунитеттің
деңгейі әлі де төмен, иммундық қабат бар
болғаны 59,4%-ды құрайды. Сондықтан
мамандар баршамызды вакцина алуға шақырып отыр.

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

Бір күнде 2410 адам екпе салдырды
Алматы қаласында бір тәулікте 2410 адам коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Бұл туралы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.
«11 қаңтар күні 2410 алматылық вакцина салдырды. Вакцина салдырғандар саны
бойынша Алматы қаласы алдыңғы орында. Биылғы жылдың 2021 жылдың 1 ақпаны мен
2022 жылдың 11 қаңтары аралығында қалада 1 052 525 тұрғын вакцинаның бірінші
компонентін, 1015 921 адам екінші компонентін салдырған. Оның ішінде 123 454 адамның жасы 60-тан асқан», – деп хабарлады басқармадан.
Бүгінгі таңда Pfizer (Comirnaty) компаниясының екпесін 31 632 адам салдырды. Оның
ішінде 1 737-сі – жүкті әйел, 6396-сы – бала емізетін ана және 23 499-ы – жасөспірім.
Ревакциналаудан 71 040 алматылық өтті. Қалада 132 пункт жұмыс істеп тұр. 762 адамнан
тұратын 201 егу бригадасы бар.
Аталған басқарма таратқан мәліметке сүйенсек, 11 қаңтардағы ақпарат бойынша
Алматыда 210 адамнан коронавирус анықталды.
Инфекциялық стационарларда (төсек-орын саны – 1348) 475 адам ем қабылдап жатыр. Сондай-ақ, реанимация және қарқынды терапия бөлімінде 32 адам бар. Ал 6 науқас
жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Инвазивті емес жасанды тыныс алу аппаратында 15 адам ем қабылдауды жалғастыруда. High flow-да 6 аппарат жұмыс істейді.
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек мобильді бригадаларының және Телемедицина орталығының амбулаториялық бақылауында 1257 пациент бар. Оның ішінде індет
белгілері бар, орташа ауыр жағдайда – 1187 науқас. 70 адамда коронавирус белгілері жоқ.

МАМАН ПІКІРІ

Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері
шаһардағы дәріханалардың жұмысы туралы хабардар етті.
Алматы қаласының тыныс-тіршілігін
қамтамасыз етуді қалпына келтіру жөніндегі
қалалық штаб таратқан мәліметке сүйенсек,
мегаполисте 970 дәріхана бар. Олардың 877сі бүгінгі күні таңғы сағат 09.00-ден 18.00-ге
дейінгі режимде жұмыс істеп тұр. Кешегі
бүлік кезінде 19 дәріхана зардап шеккен.
Қала дәріханаларына дәрілік заттар мен
медициналық мақсаттағы бұйымдарды
жеткізуді «Медсервис», «INKAR», «Аманат»
сынды 3 ірі фармкомпания жүзеге асырады.
«10 қаңтардағы жағдай бойынша, «Медсервис» компаниясы 40 293 бірлік көлемінде
дәрінің 1070 түрін тиеп жөнелткен, «Аманат»
компаниясы 203 700 бірлік көлемінде дәрілік
заттың 2040 түрін жеткізді. Басқа ірі жеткізушілер 11 қаңтардан бастап қала дәріханаларының тапсырыстары бойынша қажетті
дәрі-дәрмекті жеткізуді қолға алды», – деп
хабарлады Алматы қаласының тыныстіршілігін қамтамасыз етуді қалпына келтіру
жөніндегі қалалық штаб.

ДОНОР

Менің көмегім

Ревакцина бізді қорғайды
Алмаз ШАРМАН,
профессор:
– «Омикрон» нұсқасының
пайда болу себептерінің бірі
вакциналанбаған адамдардың
ағзасында вирустың ұзақ репликациясының болуынан туындайды. «Омикрон» иммундық
қорғанысты жеңіп кете алады.
Сондықтан иммундық жауапты
күшейту үшін өте маңызды
тетік – бустерлік дозаны барынша қосудың уақыты
келді. Ревакцина – бұл бейтараптандыратын антиденелер деңгейін ынталандыратын үшінші вакцина. Ол

Дәріханалар
жұмысы
қалыпты

шын мәнінде коронавирустан қорғайды. Сонымен
қатар, үшінші вакцина ағзаны аурудың ауыр түрлерінен сақтайды. Ол жоғалған иммундық қорғанысты
қалпына келтіреді. 60 жастан асқан адамдарға, сондай-ақ диабетпен, семіздікпен, гипертониямен, жүрек-қан тамырлары, аутоиммундық және басқа аурулармен ауыратын адамдарға қайта вакциналау өте
маңызды. Балаларды да қорғауымыз керек. «Омикронға» немқұрайды қарауға болмайды.
Бұл пандемияның соңғы кезеңі болады деп үміттенемін. Бірақ коронавирус эндемикалық инфекция
болып қалады, яғни ол оқтын-оқтын өзінің бар екенін
еске салып отырмақ. 2022 жылы әлемді әбігерге салған пандемияның аяқталатынына сенгім келеді.

Кейінгі үш күнде 370-тен аса теміржол
қызметкері кешегі жаппай тәртіпсіздік кезінде зардап шеккен жандар үшін қан тапсырды.
Игі бастаманың алғашқы донорлары
атыраулық теміржолшылар екен.
Жалпы, осынау сын сағатта қан тапсырып, донор болуға еліміздегі
барлық өңір ниет білдіріпті. Ізгілікті бастама жалғасын табуда.
– Бүкіл Қазақстанға осындай ауыртпалық түскенде, бұл әрбір отандасымыздың міндеті деп ойлаймыз. Жолдасымыз екеуміз келіп отырмыз.
Екеуміз де жұмыс істейміз. Қолымыздан келген көмек осы болған соң,
келіп қан тапсырып жатырмыз, – дейді теміржолшы Манас Аманов.
Иә, бір тамшы қанның да адам өмірін сақтап қалуға қауқарлы екенін
ұмытпайық.

ӘЛЕМ ЖӘНЕ ПАНДЕМИЯ

«Омикрон» күш алып барады
ҚАЗАҚСТАН тұрғындарын ревакциналау үшін Гамалея атындағы ҒЗО әзірлеген COVID-19-ға қарсы бір компонентті «Спутник Лайт» препаратының 150 000 дозасы
ақысыз негізде берілетін болады.
20 қаңтарға дейін «Спутник Лайт» вакцинасы НұрСұлтан қаласындағы СҚ-«Фармация» қоймасына жеткізіледі.
ӨЗБЕКСТАН ковидке қарсы күрес іс-шараларын күшейтті. Дәлірек айтқанда, қоғамдық орындарда бетперде
тағу, әлеуметтік қашықтық және жеке гигиена ережелерін
сақтау сынды талаптар қатаң бақыланады. Барлық мекемеге, ірі сауда орталықтарына, супермаркеттерге және ойынсауық ғимараттарына келушілердің дене қызуын өлшеп
отырады. Мемлекеттік қызметкерлер мен студенттер тек
екпе алғаннан кейін ғана жұмысқа және оқуға жіберіледі.
Бұл елде де халықты толық вакциналауға және ревакциналауға баса назар аударылуда.
АҚШ жерінде дәрігерлер жетіспей жатқан көрінеді.
Ондағы эпидахуалды «омикронның» жылдам тарауы
ушықтырып жіберген. Қазір әрбір төртінші ауруханада
кадр тапшылығы байқалып отыр. Сондықтан жергілікті
билік кейбір медициналық мекемелерде вирус жұқтырған,
бірақ ауруы симптомсыз өтіп жатқан дәрігерлерді жұмысқа
шығаруға мәжбүр. Олар тек ковидке шалдыққан пациенттерді емдейді. АҚШ вирус жұқтыру бойынша әлемде
бірінші орында тұр.

Сонымен қатар, оқушылардың бәріне ата-анасының
рұқсатымен мектеп ішінде ПТР-тест тапсыруға кеңес берілуде. Оған қоса, үйден күніне екі рет COVID-19 антигенін
анықтайтын тегін экспресс-тест тапсыру талабы да бар.
Бұған дейін ковид жағдайлары жастар арасында көбірек
тіркелсе, қазір ол жас талғамай отыр. Егде жастағылар арасында да науқастар саны артып, ауруханаға түскендердің
саны да көбейіп бара жатқан көрінеді. Бұл «омикрон» туындатып отырған қиындықтар деседі.
ИТАЛИЯ елінде кейінгі тәулікте 60 мыңнан аса адам
коронавирус жұқтырған. Әсіресе, балалар көп тіркелген.
Әзірге бұл мемлекетте «дельта» дес бермей тұрған көрінеді.
Нақтырақ айтсақ, науқастардың 79%-ы осы дертті жұқтырған. «Омикрон» да етек жайып келеді деп алаңдап отыр
жергілікті мамандар.

АВСТРАЛИЯ да етек-жеңін қымтай бастады. Бұл елде
де індет қайта дендеп бара жатқан көрінеді. Бір тәулікте
Жаңа Оңтүстік Уэльс штатында 30 мыңнан аса науқас тіркеліп, 16 адам осы дерттен көз жұмған. Бұл пандемия басталғалы оларда тіркелген ең жоғары көрсеткіш екен. Жергілікті
мамандар вакцина алмаған адамдарды екпе салдыруға шақырып отыр.
ҰЛЫБРИТАНИЯ билігі мектеп оқушыларына бетперде
тағып жүруді қатаң міндеттеп отыр. Яғни Англия да карантиндік шараларды қайта қолға алды. Жалпы, Ұлыбританияда
коронавирус жұқтырғандар көп. Тіпті, медицина қызметкерлерінің өздері ауруға шалдығып жатқан көрінеді.

ЖАПОНИЯ да «омикронмен» күресуде. Бір тәулікте
мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған. Бұл кейінгі
3 айдың ішінде алғаш рет бір күнде тіркелген көрсеткіш. Ал
16 қыркүйектен бері «омикрон» штамын 200-ден астам
адам жұқтырған.
КИПР аралында коронавирустың жаңа түрінің тіркелгенінен бұған дейін хабардар боларсыздар. Бұл ақпарат
елімізде террорлық әрекеттер орын алып жатқан кезде тараған болатын.
Ғалымдар оны «дельта» және «омикрон» штамдарының
гибриді деп отыр. Жаңа мутацияға «дельтакрон» деген атау
берілген. Оны 30-ға жуық тұрғынның жұқтырғаны белгілі
болды. Әзірге бұл штамм ғылыми тұрғыда зерттелу үстінде.
Бетті әзірлеген Нұржамал ӘЛІШЕВА.
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леген Момбеков сияқты небір дүлдүлдер
шыққан өңір. Соны маған Алматыға ерінбей
ат терлетіп келіп, өзі табыстап кетіп еді, –
деді ол.

КЕЛБЕТ

Қазақстанның Халық әртісі,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты Нұрғали
Нүсіпжанов 5 қаңтарда
85 жасқа толды.

АЛАШ ЖҰРТЫ
АРДАҚТАҒАН...
Айжан
БҮРІКІТБАЕВА
Дара тұлғаның өнер сахнасында жүргеніне – 65 жыл. Осы орайда, ұлт өнерінің абызына айналған ағамыз өнер жолындағы естеліктерімен бөлісті. Жезтаңдай әнші
Нұрғали Нүсіпжанов әңгімесін балалық шағынан бастап, өскен ортасы, туған өңірі туралы сөз қозғады:
– 1937 жылы 5 қаңтарда жер жаннаты
Жетісудың әйгілі Күреңбелдегі Алтынемел
тауының бауырындағы Доланалы деген шағын ауылда туып-өстім. Біздің ауылда долана
деген жеміс керемет мол өседі. Сондықтан
ауыл атауы Долана деп аталып кеткен. Атабабаларым осы таудың күнгейі мен теріскейін қатар мекен еткен. Сол ауылда жеті
жылдық мектеп болды, соны бітірген соң
қалған сыныптарды аудан орталығы Қоғалыдағы мектепте жалғастырдық. Бала Нұрғали
қандай болды дегенге келер болсақ, бала
кезімде сурет салуға тым құмар едім. Ол
кезде қазіргідей сурет салуға арналған түрлі
қалам табыла бермейді. Сонда ағаштың шоғынан қалған қара күйемен үйдің әппақ қабырғасына түрлі сурет салып тастайды
екенмін. Оны көрген анам (ол кезде әктің де
қат кезі ғой) маған ренжіп, ұрсып жүретін, –
деді өнер иесі.
Әншіліктен бөлек, қылқаламды сөйлете
білетін өнері барын айтқан Нұрғали ағамыз
бала кезінде қандай суреттерге құмар болғанын да айтты:
– Ауыл баласы нені көрсек, соны саламыз
ғой. Сол тауды, құстарды, табиғатты бейнелеймін. Бір қызығы, суретті өте әдемі салушы едім. Мектеп қабырғасында жүргенде
түрлі сахналық безендіруге қатысып, «суретші бала» атанғаным да бар. Онымен қоса,
сол сахналарда ән де салып жүрдім. Ол кезде

жоғары оқу орнына түсу үшін әрбір түлек
алдымен екі жыл комсомолдық жолдамамен
еңбек етуі керек деген талап болатын. Сол
шартпен екі жыл ауылда шопан болып жұмыс істедім. Содан кейін ғана қазіргі Құрманғазы атындағы консерваторияға түстім.
Ол жерде жеті жыл кәсіби білім алдым, – деді
халық әртісі.
Әңгіме барысында жезтаңдай әнші консерваториядан кейін еңбек жолын қай жерден бастағаны туралы сөз етті. Айтуынша,
оқу орнын бітіргеннен кейін бірден Абай
атындағы Опера және балет театрына жұмысқа қабылданған. Ол жерде екі жыл жұмыс істеп, кейін Қазақ радиосының музыкалық хабарлар редакциясын басқаруға
шақырту алған. Артынан қазақ телевизиясының музыкалық хабарлар редакциясын да
басқарып, бас-аяғы 10 жыл радио мен телеарнада қызмет атқарған екен. Одан кейін
20 жылдай Құрманғазы атындағы ұлт аспаптары оркестрінде жетекші әнші болды.
«Жалпы, қай жерде жүрсем де, халқым мені
ерекше еркелетті, әнімді, өнерімді барынша
жоғары бағалады» деген әншінің биыл қазақ
сахнасында ән салғанына 65 жыл толып
отыр. «Бір сөзбен айтқанда, мен 65 жыл
Алаштың алақанында еркелеп жүрдім. Түрлі
гастрольдік сапармен әлемнің төрт бұрышын шарладым», – дейді әнші.
«ҚОНАЕВТАН СЫН ЕСТІП ҚАЛҒАН
КЕЗІМ БОЛҒАН»
Нұрғали Нүсіпжанов Димаш Ахметұлы
өзін ғана емес, сол кездегі талантты жастардың бәрін жақсы көргенін айтады. Солардың
ішінде Қонаевтың ықыласы өзіне ерекше
ауғанын жеткізді.
«Ол кісі ұлттық өнерге ерекше жанашыр
адам болды. Бізді әрбір шет мемлекеттерге
гастрольдік сапарға кетер алдында міндетті
түрде қабылдап, ақыл-кеңесін айтып отыра-

тын. Ол сапардан оралған соң мың сан шаруасының арасынан уақыт тауып, бізді қабылдап, сапардың жай-жапсарын сұрап,
жетістіктерімізге қуанып, марқайып отыратын. Бір қызық оқиға есіме түсіп отыр. Бір
кездесуден соң «Нұрғали, сен қала тұршы»
деді. Қалдым. Содан бетіме қарап отырды да:
«Сен өзі неғылған адамсың?» деп дүрсе қоя
берді. Бірден «не бүлдіріп қойдым екен?»
деген ой келді. Димаш аға маған «сенен басқа
елдер маған кірсе, негізгі ресми шаруасын
реттеп алған соң жеке басына қатысты мәселесін де шешіп беруімді өтініп жатады. Ал
сен болсаң осы уақытқа дейін неше рет
келдің, неге үйің жоқ екенін, ата-анаңның
жалғыз баласы екеніңді айтпағансың?» деді.
Сол кезде барып артық ешнәрсе бүлдіре қоймағанымды сезіп, «уһ» дедім ғой. Ол кісі
сондай өнерге, жалпы руханиятқа ерекше
жанашыр тұлға еді», – деді Н.Нүсіпжанов.
Шәмші Қалдаяқов, Мыңжасар Маңғытаев сияқты таланттармен де бірге жүрген,
сол кісілердің әндерін де орындаған әнші
араларында ерекше достық сезімнің өрбігенін айтты:
– Нұрағам, Шәмші, сосын Мыңжасар
Маңғытаев, осы үш сазгер мені «жекеменшік
әншіміз» деп әзілдейтін. Өйткені, бұлардың
көптеген әнінің алғашқы орындаушысы мен
болдым. Әсіресе, Шәмшінің әндерін жиі
орындап жүрдім. Шәкең мені ылғи да «Нұрғаш» деп еркелетіп отыратын. Ол кісі бір
кездері Алматыдан алыстап, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарында тұрды. Сол
кездерде дүниеге келген әрбір жаңа әнін
ешкімге берместен Алматыға арнайы іздеп
келіп, маған табыстап кететін. Сондай әнінің
бірі – «Теріскей». Ол әнді ақын Сабырхан
Асанов екеуі Оңтүстік өңірді аралап жүріп,
Созақ ауданына барғанында жазған екен. Бұл
аудан өзі Қаратау тауының теріскей бетінде
жатқан ауыл ғой. Кешегі Сүгір Әлиұлы, Тө-

«КІТАПХАНАМ КІТАПҚА ТОЛЫ»
Бір кездері 10 жылдай Нұрғали басшылық еткен «Қазақконцерт» мекемесінің жанынан құрылған «Жазира» аспаптық ансамблі кейін әртүрлі себепке байланысты
жабылып қалған. Қазір сол ансамбльге пайдаланған небір сирек кездесетін ұлттық музыкалық аспаптар Нұрғали Нүсіпжановтың
жеке қорында сақтаулы тұр. Сондай-ақ,
Нұрғали ағамыз кітаптарды жинағанды жақсы көретінін де жеткізді:
«Мен жалпы, гастрольдік сапармен қайда
барсам да, қолым қалт еткен сәттерде сол
қаладағы кітап дүкендерін аралағанды жақсы
көремін. Солардың арасынан ұнағандарын
сатып алып келемін. Бүгінде жеке кітап қорымда жеті мыңға тарта кітап бар. Көпшілігі
танымдық, тарихи және өнерге қатысты тақырыптарды қамтыған дүниелер. Мұқали
деген батыр Қытай империясының іргетасының қалануына атсалысқан тұлға болған.
Ұлты қазақ, ұлы жүздің ішінен жалайыр
руынан шыққан. Бұл батыр туралы бала
күнімізде қариялардың әңгімесінен естіп
жүретінбіз. Кейін сұрастырып жүріп Қытай
елінің мұрағаттарында ол кісі туралы біраз
мәліметтер бар екенін естідім. Артынан сол
Қытайда тұратын Акбар Мәжит деген тарихшы қандасымызбен таныстым. Сол азаматтың көмегімен мұрағаттағы Мұқалиға қатысты деректерді жинастырып, қазақ, ағылшын
және қытай тілдерінде деректі жинақ етіп
шығардым. Бұл кітап тек деректерден тұрады. Артық-ауыс әсірелеу мен көркемдеуге
жол берілген жоқ», – деді Н.Нүсіпжанов.
«МАТЕМАТИК БОЛЫП КЕТУІМ
МҮМКІН ЕДІ»
80-нің сеңгірінен асып, сексен беске аяқ
басқан ағамыз мектепте жүргенде сурет салумен қатар математика деген пәнді керемет
жақсы көргенін айтады.
– Әсіресе, геометриялық фигураларды
сызғанда мүлт кетпеуші едім. Кейбір теоремалар әлі күнге дейін есімде бар. Ұстаздарымның көбі мені математик болады деп
үміт күтетін. Кейінге дейін жолығып қалғанда «Сен әнші емес, математик болуың керек
еді. Сенен мықты ғалым шығатын еді» деп
айтып жүрді. Соған қарағанда мүмкін осындай нақты ғылымдардың бірімен айналысып
кетер ме едім деп ойлаймын, – деді өнер иесі.
Әңгіме соңында Нұрғали Нүсіпжанов
барша халыққа ізгі тілек-ниетін жеткізді:
«Бұл жыл баршамызға құтты, берекелі
жыл болсын! Мынау елді жалпы адамзатты
әбігерге салған аты жаман дерт тезірек кетіп,
бұрынғыдай мамыражай заманға оралуымызды тілеймін. Өтіп бара жатқан 2021 жылда қазақ халқына жаман болған жоқ деп ойлаймын. Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығын
атап өттік. Ел іргесі берік, тыныш болсын!
Қауіп-қатердің бәрі артта қалып, қой үстіне
бозторғай жұмыртқалайтын заман болсын
деп тілеймін», – деді халық әртісі.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

Директор орынбасарының айтуынша, бүлікшілер музейге кірген
бетте «Алтын адамды» және музейдегі алтын заттарды іздеген.
«Қалада оқыс жағдай басталған
кезде музейде жеті қызметкер қалып, басқаларын үйлеріне қайтарып жібердік. Түстен кейін музейге
таяу орналасқан жердегі ғимараттарға шабуыл жасалып, өртеніп
жатқанын байқадық. Шамамен сағат 16.00 кезінде 200-дей шабуыл
жасаушы музей ғимаратына кірді.
Жүгіріп алдарынан шықтым. Барлығы дерлік жастар. Бар даусыммен айқайлап, ештеңеге тиіспеуін

МУЗЕЙ ҚЫЗМЕТШІЛЕРІНІҢ ЕРЛІГІ
Суретті түсірген Самат СЕРІКБАЙҰЛЫ.

Алматы қаласындағы
ҚР Мемлекеттік
Орталық музейіне
бүлікшілер шабуыл
жасаған кезде музей
директорының
орынбасары Бибігүл
Дәндіқарақызы
ұлттық мұраларды
бүлікшілердің
қиратуынан қорғап
қалды.

өтіндім. Олар сөзге тоқтамай,
электронды құрылғыларды қирата
бастады. Арасында біреулері менің
сөздерімді естіп, қалғанына тоқтау
салды. Оларға «Бұл заттардың барлығы – ата-бабамыздан қалған
асыл мұра. Сындырмаңыздаршы,
бұларды өртесек, біздің тарихымызда ештеңе қалмайды. Ертеңгі
күні сіздерге керек болады ғой»

деген сөзімді кейбірі тыңдады. Тыныштық орнатып, менен «Алтын
адамның» оригиналы қайда?»,
«Алтын заттар қайда тұр?», «Қылыштар бар ма?» деп сұрай бастады. «Алтын адамның» түпнұсқасының бізде емес екенін айттым.
Музей туралы, музейдің қазір және
болашақта не үшін керек екенін
тоқтамай айта беріппін. Араларына

кіріп, бірде ортасына шығып, барынша көндіруге тырыстым», –
деді Б.Дәндіқарақызы.
200-дей шабуылшы музейде
болған уақытта ғимараттың қор
сақтайтын арнайы жертөлесінде
жаралы әскери мамандар болған.
«Біз музейге шабуыл жасағандармен алысып жатқанда, музейдің
бункерінде құқық қорғау органда-

рының 15 қызметкері жаралы жатқан еді. Музейдегі 2 қызметкер
жаралыларға білгендерінше медициналық көмек жасады. Шабуылдаушылар бес сағаттай музейде
болған кезде бункерде құқық қорғау органдарының 15 адамы жаралы жатқанын білмеді. Барынша
білдірмеуге тырыстық. Араларында біреуі барынша тіміскілеп, сақтық танытып, бірдеңеге сезіктеніп
жүргенін байқадым. Оны да сөзге
тартып, көңілін аулауға тырыстық», – деді музей директорының
орынбасары.
Музейге келтірілген материалдық залал көлемі жақын күндері
анықталатын болады. Ең бастысы –
Ұлттық мұраларымызға зақым
келмеген.
Музей қызметкерлерінің табанды ерлігінің нәтижесінде ұлттық
мұраларға зақым келмей, электронды таблолар, стендтер тәрізді қайта
қалпына келтіруге болатын, тарихи-мәдени құндылық болып саналмайтын құрылғылар ғана қираған.
Дайындаған
Әсел ДАҒЖАН.
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БӘРЕКЕЛДІ!

ҰЛТЫ СҮЙГЕН ҰЛЫ ТҰЛҒА
12 қаңтар – қазақ тарихындағы айтулы
тұлға, аса көрнекті мемлекет қайраткері
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың дүниеге
келген күні.
50 жыл ел ағасы болған бірегей тұлға жөнінде айтылар сөз де, естелік те жетіп-артылады. Дінмұхамед Ахметұлының Қазақстанның өнеркәсіптік және шикізаттық базасын,
құрылыс инфраструктурасын, ғылымбілімін, мәдениетін өркендетуге сіңірген
еңбегі ұлан-ғайыр. Сонымен қатар, оның
кісілік келбеті мен адами зор қасиеттері де
уақыт өткен сайын мейлінше тұлғалана
түсуде. Ол туралы том-том кітап жазып,
бүкіл ел-жұрт күні-түні шежіре шертсе де
сағынышты сырдың түгесілмесі анық. Бұл
жердегі әңгіме де Димаш Ахметұлы бейнесінің жекелеген сипаты, әлдебір қырлары
жөнінде ғана болмақ. Мәселен...

Жарқын
болашақ кепілі
Биылғы Барыс жылын Мемлекет басшысы «Балалар жылы»
деп жариялады.
Қасым-Жомарт Тоқаев жаңажылдық
құттықтауында: «Балаларға ерекше назар аудару керек. Себебі, олардың амандығы – мемлекетіміздің жарқын болашағының сенімді кепілі. Сол себепті, келесі
жылды «Балалар жылы» деп жариялау керек деп есептеймін», – деген болатын.
Бұл жылды тек ұрандап немесе мереке
түрінде атап өту ғана емес, ең алдымен
билік тарапынан денсаулық сақтау, білім
беру және әлеуметтік қамсыздандыру саласында балаларды қорғау мақсатында
нақты іс-шаралар жасалуы керек. «Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық – бұл біздің жалпыұлттық
міндетіміз», – деп атап өтті Президент.
«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

қақтыра тамсандырып жүрген Алматының сұлу бейнесі, ондағы
небір сәнді ғимараттар, келісті де көркем кешендер, ғылым, білім,
мәдениет нысандары, бәрі-бәрі – кезінде Димекеңнің тікелей басшылығымен бой көтерген дүниелер. Шын негізінде, Алматыны
Алматы еткен – Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Түрлі естеліктерге
жүгінсек, Димаш аға: «Алматыда метро салдыра алмадым», – деген өкініште кетіпті.

МАМАНДЫҒЫ...
Өзінің айтуынша, Димаш Ахметұлы оң-солын танығаннан
бастап-ақ тау-кен инженері болуды арман еткен. Оның бірінші
себебі – тау-кен ісімен шұғылдану ол кезде біздің ұлт үшін өте
сирек жағдай болса, екіншіден, бұған Димекеңнің тұңғыш қазақ
инженері Мұхамеджан Тынышбаевты бала кезінен ерекше құрмет
тұтуы себепкер болған. 1906 жылы Петербургтегі жол құрылысы
инженерлерін даярлайтын институтты үздік бітіріп, инженерлік
кәсіпті таңдаған.
Еңбек жолын тау-кен-инженері болып бастап, Балқаш мыс
қорыту комбинаты мен Лениногор қорғасын-мырыш комбинаты
сынды еліміздегі ең алып өндіріс орындарында қызмет істеген
Димаш Ахметұлы бірте-бірте Ғылым академиясының президенттігіне жоғарылаған. Одан кейінгі өмірінің бәрі де партия-кеңес
органдарында, Қазақстан Компартиясының Орталық Комитетінде
қызметте өтеді. 10 жылдай Қазақ КСР Министрлер Кеңесінде төрағаның орынбасары, төраға, 27 жыл Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы, 21 жыл СОКП ОК Саяси
Бюросының мүшесі болады. Сол Димекең зейнеттік демалысқа
шыққаннан кейін өзіне жаңа визитка жасатса керек. Сөйтіп, оған
аты-жөнінен басқа, «тау-кен инженері» деген жалғыз ауыз сөз
жазғызған. Оны көрген жақындары: «Мұныңыз қалай? Докторлық
дәрежеңіз бен академиктік атағыңызды неге қосқызбадыңыз?» деп
таңқала сұрайды. Сонда Димаш Ахметұлы: «Оның бәрі – өтпелі де
кетпелі, ал «тау-кен инженері» деген – өмірлік нәрсе» деп жауап
берген көрінеді. Сол сияқты, өмірінің соңғы жылдарында жанында
болған, жақын араласқан жазушы Серік Әбдірайымұлына да: «Мен
бар болғаны тау-кен инженерімін. Өмірімнің алтын діңгегі осы»
деп ағынан жарылған. Әрине, мұнда, бір жағынан, қарапайымдылық, екінші жағынан, нағыз кәсіпқой адамның өз мамандығына
деген шынайы құрметі жатыр.

МАХАББАТЫ
Димаш Ахметұлы, өзі айтпақшы, тұп-тура 50 жыл, 6 ай, 2 күн
отасқан жұбайы Зухра Шәріпқызына деген махаббатын өмір бойы
жанына жалау ғып өткен. Зухһа Шәріпқызы «ұлықтың әйелімін»
деп кергуді білмеген. Көпшілдігімен, қонақжайлығымен ағайынтуыс пен дос-жаранның көңілін таба білген. Қайын атасы Меңдіахметтің дәрет алар суына дейін жылытып беретін әдетінен бірдебір жаңылмаған ол, ибалы мінезімен ата-енесіне, еліне жаққан
сыйлы келін болған. Сондай-ақ, Зуһра Шәріпқызы, қолынан өнер
тамған ісмерлігімен, еңбекқорлығымен де дараланған.
Зуһра Шәріпқызының өзіне адал жар болумен бірге үлкен
серік, қамқор дос бола білгендігін ризалықпен еске алған Димекең
басына қара бұлт үйірілген кездерге ой жүгірте отырып: «Есеп
қызметкерлерінің табиғаты бөлек қой. Марқұм Зуһраш мен таңқалған бір іс жасады. Жылдар бойы алған затының есебін жүргізіп
отырыпты. Не алса да ақшасын төлеп, квитанциясын сақтап
келіпті. Тіпті, бағасына дейін көрсетіліп, сатып алғандығын растайтындай аты-жөні мен қолын қойдырып отырыпты. Маған араша түскен ең басты құжаттар осы болды», – деген екен.
Дінмұхамед Ахметұлы аса ыждағаттылықпен, үлкен сүйіспеншілікпен назар аударған, көңіл бөлген жайттың бірі – Алматыдай ару қаланы көркейту мәселесі еді. Және бұл Алматының сол
кезеңде астана болғандығымен ғана байланысты емес. Бұл махаббаттың бір ұшы Димаш Ахметұлының нағыз алматылық, өзінің
жазғанындай, «Верныйдың жергілікті тұрғыны» екендігінде жатыр. Сол себепті де, ол Алматыны абаттандыру ісінен қаржы аяған
жоқ. Егер де қазақ елінің кешегі астанасы өзінің ұлттық бет-бейнесімен, бедерімен әлемге танылып, Алатау бөктеріндегі ару қала
қайталанбас бірегей кейіпке енген болса, ол – ең әуелі Дінмұхамед
Ахметұлының еңбегі. Күллі жұртты күні бүгінге дейін таңдай

МӘДЕНИЕТ МӘЙЕГІ

МІНЕЗІ
Димаш Ахметұлы туралы естелік айтқандардың қай-қайсы да
ол кісінің өте кеңпейіл, сабырлы да салмақты, парасатты адам
болғанын баса айтады. Мейлі қызмет бабында, мейлі күнделікті
өмірде болсын, ашу шақырып, дауыс көтеру, біреуге жекіру әдетінде болмаған. Үлкен-кішімен бірдей ашық-жарқын кейіпте сөйлесіп, елмен еркін араласқан. Үкімет қызметінде жүрген кезінің
өзінде жұмысқа ешбір оққағарсыз, көліксіз, аяңдай басып жаяу
барғанды ұнатқан. Кісі баласын жамандап, сыртынан сөз айту,
ғайбаттау дегенді білмеген. Сол сияқты, жақсылығын білмеген,
байыбына бармай өзін күстәналаған адамдардың өзіне де кешіріммен қараған, біреумен өштесу, кек сақтау Димекеңе жат болған.
Басынан кешкен түрлі жайттарды меңзей отырып, «Сталиннен
Горбачевке дейін» атты мемуарында өзі бұл жайлы: «Осы кезге
дейінгі ұзақ өмірімде көптеген жайттар кездесті, оның жақсысы да,
жаманы да бар. Бірақ бұл – менің өмірім. Басқалар сияқты, менің
басымда да «қаралы» күндер болды, бірақ мен олардың бірде-бірін
жадымнан сызып тастаған жоқпын. Сондай-ақ, ештеңеге өкінбеймін және ешкімге өкпелемеймін де» деп сыр ақтарғаны аян.
Жаратушы кең бітім, жомарт мінезбен даралаған кісілігі зор адам
ғана осылай айта алса керек.

ЕҢБЕГІ
50 жыл ел тағдырына араласып, жауапты қызметтерді абыроймен атқарған Дінмұхамед Асқарұлы өте парасатты, көреген саясаткер ретінде танылды. Көп нәрсені Орталықтың кесіп-пішіп отырғанына қарамастан, ұлт мүддесіне қатысты мәселеде ешкімге
есесін жібермеуге күш салды. Тың жерлерді игеру, Өзбекстанға
өтіп кеткен қазақ аудандарын қайтару, Шардара өңіріне атом
электр станциясын салғызбау, Ерейментау топырағынан неміс автономиясын ашуға жол бермеу тәрізді маңызы зор мәселелерде
білікті саясат ұстанып, асқан табандылық танытты. Бұл ретте Димекең Мәскеудің еліміздің тағдырына қатысты әрбір іс-әрекетін
алдын ала сезіп, біліп отырды және оны өз пайдасына шешуге
тырысты. Білікті басшылық нәтижесінде сол жылдарда Қазақстан
Республикасы Кеңес Одағы көлеміндегі 14-орыннан алдыңғы
үштіктің қатарына шықты. Одақ бойынша екінші астықты алқапқа
және көпсалалы өнеркәсіп аймағына айналды. Сөйтіп, еліміздің
өндірістік ауқымы он есеге өсті. Олжас Сүлейменовше айтсақ,
дамудың мұндай қарқыны басқа бірде-бір республикада болған
жоқ.
Өкінішке қарай, Желтоқсан көтерілісінен басталып, 90-жылдарға дейін жалғасқан орынсыз қаралаулар мен байбаламдар
Дінмұхамед Ахметұлының елін көркейтуге бағытталған ұзақ жылғы еңбегін әп-сәтте желге ұшқандай етті. Бірақ ол кісі табиғатына
тән сабырмен, кең мінезбен бәріне көнді, бәрін көтерді. Еңбегін
бұлдап, ешкімге кінә артқан жоқ. Кеңес Аухадиевтің сөзімен айтсақ, «Көзі жұмылғанша «Қалың орманда тек биік қарағайдың басын ғана жел шайқайды, халқыма өкпем жоқ» деуден танбай
кетті». Яғни өз арының ақтығына сенімі кәміл болған ұлы тұлға
әділеттің түбі салтанат құрарын білді. Содан соңғы демі таусылғанша елмен емен-жарқын араласып өтті. Естелік кітаптар жазды,
кездесулерге барды. Ең ақырында Мұхамеджан Тынышбаевтың
125 жылдық мерейтойына қатысу мақсатымен Сарқантқа сапар
шекті. Сөйтіп, Димаш ағаның соңғы демі өзі идеал тұтқан бірегей
тұлға туған топырақта үзілді.
Білуімізше, Дінмұхамед Ахметұлы екі нәрсені армандапты.
Оның бірі – Қазақстанның тәуелсіз ел болғанын, ал, екіншісі – XXI
ғасырды көру екен. Өкінішке қарай, тағдыр оны маңдайына жазбады. Дәтке қуат етеріміз, екеуін де Димекеңнің өзі ерекше қадір
тұтқан ел-жұрты, халқы көрді. Ал елі барда Димаш аға есімі де
мәңгі жасайтыны анық.
Роза РАҚЫМҚЫЗЫ.

Ынтымақтастық
тереңдей түспек
Айжан
БҮРКІТБАЕВА
Қазақстан Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев
2022 жылды «ТМД халық шығармашылығы және мәдени мұра
жылы» деп мәлімдеген. Оның
айтуынша, мәдени-гуманитарлық
өлшемдер тарихи байланыстарды
сақтау және халықтардың одан
әрі жақындасуында маңызды рөл
атқарады.

Жыл аясында тарихи байланысты сақтауға, мәдениет, туризм және спорт саласында өзара іс-әрекеттестікті нығайтуға
бағытталған 100-ден астам шара өткізіледі
деп жоспарланып отыр.
Елімізде өзіндік дәстүрлі халық қол
өнері бар көп ұлт пен ұлыс тұрады. Барлық
халық өткеннің мәдени мұрасын ғасырлар
бойы қастерлеп сақтап келеді. Сондықтан
халық шығармашылығы жылы Қазақстанның көпұлтты мәдениетімен және халық
шығармашылығымен мейлінше көп адамды таныстырудың мүмкіндігі болып отыр.
Қ.Тоқаев ТМД елдері басшылары кеңесінің отырысында атап өткендей, халық
шығармашылығы және мәдени мұра жылы
тарихи байланыстарды сақтауға, мәдениет,
туризм және спорт саласында өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталған 100-ге
жуық іс-шараны қамтиды. Оның айтуынша, бұрын қабылданған бағдарламалық
құжаттарды сапалы жүзеге асыру бұл саладағы ынтымақтастықты тереңдетуге ықпал
етеді.
Бұл – жастар ынтымақтастығы саласы,
туризм саласы, сондай-ақ денешынықтыру
және спорт саласындағы үш стратегия
жайлы болып отыр.
2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап
Қазақстан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына (ТМД) төрағалық етуді бастады.
2021 жылы ТМД-ға Беларусь төрағалық
етті. Осы жылдың қазанында Қазақстан
астанасында Достастыққа мүше мемлекеттердің басшылары бас қосады деп күтілуде.

almaty-aksham@mail.ru
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ЖАН АЗЫҒЫ

Ән падишасы

«АҚШАМНЫҢ»
АНЫҚТАМАСЫ
Әнші дүние жүзінің 54 мемлекетінде өнер көрсетіп, 30-ға жуық
тілде әндер орындаған.
Атақты композитор СоловьевСедой Роза Бағланованың даусына
арнап «Толянушка» әнін жазған.
1949 жылы Будапештте өткен
дүние жүзі жастарының әлемдік ән
байқауы туралы Бельгияның «De
Standaard» деген газеті әнші жайында «Құмырысқа бел, жайнаған жанарынан нұр шашқан шығыстың
қыпша бел періштесіне ешкім тең
келмеді» деп жазған екен.
Өмірінің соңғы жылдарында
келіні Маралға дәптер арнатады.
Көп дүниелерді соған түсіртіп отырған. «Азан шақырып қойған атым –
Үрбибі, жаназамды солай деп шығарсын», – деп аманаттаған екен.

платочек», «Темная ночь», «Катюша», «Огонек»
сынды танымал әндерді орындап, жауынгерлердің рухын көтеруге атсалысқан. Кеудесіне
таққан «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі – сол
күндердің белгісі. 1945 жылы 9 мамырда Берлинде өткен үлкен Жеңіс концертіне де қатысқан.
Жаңа жыл күнтізбесінің алғашқы парағын қазақтың бұлбұл әншісі,
1946 жылы Мәскеуде өткен Бүкілодақтық эстрада
Қазақстанның және КСРО-ның Халық артисі, Халық Қаһарманы
әншілерінің ІІ конкурсының дипломанты атанады.
Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойы ашты. ШетелдікБірақ ол барлық концертте Өзбекстан атынан шығып
тердің өзі қазақтың қызғалдақ гүліне теңеген әнші
жүретін.
апамыз 1922 жылдың 1 қаңтарында

дүниеге келген.

Нұржамал
ӘЛІШЕВА
Осыдан ширек ғасыр бұрын, әншімен көзі тірісінде жүзбе-жүз
отырып сұхбаттасу бақыты маған да бұйырған болатын. Ол кезде жас
едік. Атағы әлемді шарлаған өнер майталманының алдына баруға жүрексінгеніміз де рас еді. Сол күн әлі де көз алдымда.
Желтоқсанның ызғарлы таңы еді. Бойым тоңазып қалған болатын.
Есікті өзі ашты. «Келе ғой, айналайын!», – деді жып-жылы дауыс иесі
мейірбан жүзімен. «Жүрексінгенім бекер екен ғой» деп ойлап үлгергенмін сол сәт. Бойым да жылып сала берді.
Алып тұлға иесі мені жассынып шекеден қараған жоқ, бірден дастарханы кең, молынан жайылған қонақ бөлмесіне бастады.
Сұхбаттасуға басқа, шағындау, жап-жарық бөлмеге келдік. Әрбір
зат асқан талғампаздықпен өз орнында. Айналадағы ұқыптылық бірден
көзге ұрады. Роза апай мені жұмсақ диванға отырғызып, өзі қарамақарсы орналасқан, арқалығы биіктеу әсем креслосына жайғасты. Отырысының өзінен тектілік есіп тұр. Үйінде отырсақ та, үй киімімен емес,
сәнді көйлегімен, салтанатты жиынға келгендей, аристократтардай
бойын тіп-тік ұстап отыр.
Қойған сауалдарыма берген жауаптары да бүгінгідей есімде.
***
Иә, жүріс-тұрысының өзінен, сөз саптауынан мәдениеттілігі, зиялылығы есіп тұратын Роза Бағланова текті жерден шыққан болатын.
Әкесі Тәжібай бірнеше тіл меңгерген, білімді кісі болған екен. Ол әуелі
Мәриям деген татар қызына үйленген. Кейін шешесі ізіңді жалғастыратын ұрпақ керек деп, Ақкүріш деген қазақ қызын алып береді. Екі
әйелі қатар босанып, Мәриямнан Ыдырыс деген ұл, ал Ақкүріштен Роза
апайымыз дүниеге келген екен. Аумалы-төкпелі кезеңдерде Роза Бағланова бауыры Ыдырыстың әскерге кеткенін ғана біледі, содан хабарсыз
кеткен.
Розаның әжесі Күндей де, анасы Ақкүріш те өз уағында қазақтың
халық әндерін керемет шырқаған кісілер болыпты. Кішкентай Розаға
халық әндерін жаттатып, айтқызатын болған. Оның әншілік жолындағы
ең алғашқы мектебі де әжесі мен анасы еді. Әжесі тігіп берген кәмшат
бөрік пен қамқа бешпетін киіп алып, ауыл арасындағы тойларда жұрт
алдына шығып ән айтып, балаң даусымен-ақ баршаны таңдандырған
кішкентай Роза ол кезде атым бүкіл әлемге жайылады деп ойламағаны
анық.
***
Әншінің бойжеткен шағы ашаршылық пен аласапыран жылдарға
тұспа-тұс келеді. Тұрмыстық жағдайларға байланысты Ташкенттегі
Әбдірахман атты туысын сағалап келген жас қыздың сол елдегі тоқыма
институтында оқып жүрген кезі болатын. Бірде есік алдын сыпырып
жүріп әндеткен қыздың өзгеше даусын естіп қалған жергілікті өзбек
филармониясының директоры Кари Якупов үйіне іздеп келеді. Сөйтіп,
Роза Ташкент филармониясындағы мемлекеттік әйелдер ән-би ансамблінің құрамына қабылданып, өнердегі жолы ашылады. 1941 жылы
Мәскеу консерваториясына жолдама алып тұрған сәтінде Ұлы Отан
соғысы басталып кетеді.
«Кеңес Одағын он мәрте аралап шықтым. Мен бармаған хутор, мен
болмаған концерт залы бар ма екен?! Қай елге барсам да, сол елдің бір
әнін үйреніп қайтатынмын», – деп еді әнші сол сұхбатында. Өткен
күндерін, жастық жалынға толы сәттерін сағынатынын сездіртіп еді
сонда.
«Соғыс жылдарында қарша бораған оқтың ортасында, жауынгерлерге дем, рух беру үшін тәулігіне он сағаттан өлең айтатынбыз. Діттеген жерімізге жету үшін амалсыз өліктердің үстімен жүріп өтетін
сәттеріміз де көп болатын. Тіпті, толассыз борап жатқан оқтан қорғану
үшін өліктерді үстімізге «жамылып», қалқан еткен кездерімізді де болған, айналайын! Сонда бастан-аяқ қанға малшынып шыға келетінсің.
Бір көзіме снарядтың жарықшағы да тиді», – деп еске алған болатын
әнші оқ пен отқа оранған соғыс жылдарын.
Иә, әнші қыз сол ән-би ансамбль құрамымен Ұлы Отан соғысы
жылдары майданды аралап, өнер көрсеткен. Жаңбырша төпелей жауған
оқтың астында Солтүстік, Батыс майданда, Киев, Калинин, Минск
сияқты ірі қалаларда айлап жүріп, қазақ, өзбек әндерімен қоса «Синий

***
Бірде Өзбекстаннан шыққан әнші қазақ қызы туралы Жұбан Молдағалиев естиді. Роза Бағланованың туған еліне оралуына тікелей себепші болған да осы кісі еді. Ол кезде қазақ ақыны Мәскеудегі Жоғарғы
партия мектебінде оқып жүрген. Әнші ақын ағасының қолдауымен 1949
жылы елге оралады.
Сол жылы әлем жастарының дүниежүзілік фестивалі өткен Вен
грияда сайысқа түседі. Фестиваль жүлдегерлерімен қосылып, Венгрия,
Австрия, Германия, Польша, Чехословакия елдерін аралап, концерттер
қояды.
1949 жылы Бухарестте өткен Жастар мен студенттердің ІІ дүниежүзілік фестивалінің лауреаты атанады. Осында КСРО елінің атағын
аспандатып, әйгілі «Ах, Самара-городок» әнін шырқап, бас бәйгені жеңіп
алады. Осы сапардан оралғанда оны Сталин жеке қабылдауына шақыртады. Жалпы, ол кісінің қабылдауында әнші үш мәрте болған.
1957 жылы гастрольдік сапармен Венгрия, Германия, Қытай, Польша, Бельгия, Бирма, Швеция, Канада сынды іргелі мемлекеттерде болған.
Тіпті, Елизавета патшайымның алдында да ән шырқаған. «Ах, Самарагородок» әнін шет ел оркестріне қосылып, орысша, ағылшынша, французша орындайды. Қазақ қызының бұлбұл үніне, ұлттық киіміне де тәнті
болған Елизавета патшайым Роза Тәжібайқызының жанына таяп келіп:
«Қазақ әйелдерінің киген киіміне қарап-ақ олардың қандай халық болғанын тануға болады», – деген көрінеді.
Иә, Роза апамыз сахналық ұлттық киімдерін Орталық Комитеттің
тапсырмасымен арнаулы шеберлерге тіктірген. Бірақ түсін, үлгісін
әншінің өзі таңдап отырған.
***
«Ән мен сұлулық бәйгесінің тәжін қоса киген» апамыздың бертін
келе баяғы жаудың оғы тиген көзі сыр беріп, көрмей қалғаны да бар.
Білікті дәрігерлердің арқасында жанарына жасалған ота сәтті аяқталып,
қос шырағы қайта жанады. Пенде болған соң, түрлі әңгімеге ерік беріп,
қауесет таратып жататынымыз да жасырын емес. «Роза Бағланова пластикалық ота жасатамын деп көзінен айырылып қала жаздапты» деген
алыпқашпа сөздер тарағанда, қатты қапаланғанын да жасырмаған. «Мен
өлімнен де қорықпаймын. Дәм-тұзың таусылған күні кетесің де қаласың
о дүниеге. Жазмыш солай. Қауып алады-ау деп иттен де қорықпаймын.
Тек өсек-аяңнан, қиянат сөздерден қорқамын», – деп еді әнші сол сұхбатында.
Қазақ өнеріне өлшеусіз еңбек сіңірген Роза Бағланова 80–90 жылдары қоғамдық өмірге де белсенді араласты. Жүрегінің қашанда елімен,
халқымен бірге екенін білдіріп, Арал теңізі тартыла бастағанда шырылдап, дабыл қағып, экологиялық апат аймағына араша сұраған топтың
алдыңғы сапында жүрді. Желтоқсан оқиғасында да қазақ жастарының
сөзін сөйлеп, араша болғанын бәрі біледі. Ол халқын ерекше сүйді. Роза
апамыздың нәзік жүрегі күні кеше сүйікті Алматымызға ылаң салған
лаңкестердің әрекетіне де қарс айырылған болар еді.
***
Бізге берген сұхбатында айтқан мына бір пікірі де әлі жадымызда.
«Әнді жаңа, заманауи ағыммен айтатын дарынды, талантты жастар көп
бүгінде. Дегенмен, кейбір әндерді тыңдап отырсаң, қазақтың әнін орыс
айтып тұрғандай әсерде қаласың. Ұлттық колоритімізді сақтауымыз
керек. Өлеңнің ұлттық әуезі, сәні арқылы дауыстың көріктілігін, тілдің
тәттілігін көрсете аламыз», – деген әнші 1947–1949 жылдары Абай атындағы Қазақ опера және балет театрының әншісі, 1949–1960 жылдары
Жамбыл атындағы республикалық филармониясының солисі болды.
1960 жылдан бастап өмірінің соңына дейін «Қазақконцерттің» әнші-солисі, жетекші сахна шебері болып қызмет етті.
Осы өлшеусіз еңбегі ескеріліп, күні кеше, нақтырақ айтсақ, өткен
жылдың қазан айында «Қазақконцертке» Роза Бағланованың есімі
берілді. Бұл – әншіні ұлықтау тойының басы. Жуырда бұлбұл әншінің
100 жылдық мерейтойы құрметіне Ұлттық банк монета шығармақ. Пошта маркасы да жарық көрмек. Жыл басында #РозаБағланова100 жыл
музыкалық челленджі де басталып кетті. Иә, Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен елімізде
әншінің мерейтойын елдік деңгейде атап өту жұмыстары қолға алынды.
Ән фестивальдері мен салтанатты концерттер, қойылымдар, кинотүсірілімдер, деректі фильмдер жоспарланып отыр.
«Ақмаңдайлым», «Ақсұңқарым», «Іңкәрім», «Әдемі-ау» деп махаббатпен ән салған, сезімге толы ғажап әндерді шырқаған, сахнаның гүлі,
ұлттың үні болған ән падишасы, алаш аруы қандай құрметке де лайықты.
Жас ұрпақ бұлбұл әншіні біліп жүруі керек.

Кітапқұмар
балдырған

Айжан
БҮРКІТБАЕВА

Үш-төрт күнде бір кітап оқып
тауысатын Әлима Шарыпқанның жасы небәрі 9-да. Құр
оқып қана қоймай, мән-мағынасын санаға түйіп, ой
қорытады. Қажет десең хикаят
желісін жатқа айтып беруге
дайын. Кітапқұмарлыққа
әжесінің тәрбиесі себепкер
болыпты.
Жас өреннің әкесі көлік жөндеумен
айналысса, анасы инженер болып жұмыс істейді. Үйде ата-апасының тәрбиесін көріп жүрген ол кітап оқуды күн
сайынғы әдетіне айналдырған.
– Кітап оқуды апам үйретті. Жатарда ылғи «Жеті лақ» ертегісін оқып
беретін. Ол маған «көп кітап оқысаң
әке-шешең секілді мектепті кілең
бестікке аяқтайсың. Сосын университеттен қызыл диплом алып шығасың»
деді. Ең бірінші «Түймедақ» ертегісін
оқыдым. Өте қатты ұнады, – дейді
Әлима.
Осыдан соң қызығушылығы оянып,
үнемі кітап оқи бастаған. Оның ішінде
«Жабайы қаздар» мен «Ыбырай атамның әңгімелері» ең сүйіктілерінің қатарында. Балалар әдебиетінің шет ел
классиктерінің қазақ тіліне аударылған
ертегілерін де ерекше ықыласпен оқиды. «Хикаяның соңы немен аяқталар
екен?» деп оқып тауыспайынша тағат
таппайды.
– Әлимамен әңгімелескенде көп кітап оқитынын бірден байқайсыз. Тіл
байлығы, ойын анық жеткізетіндігі
таңқалдырады. Әдебиет пәніне деген
қызығушылығы зор. Мысалы, сабақ басында «Балалар, біз бүгін осындай шығармамен танысамыз десем», Әлима
тұрып «Апай, мен оны өткенде оқып
тастағанмын» дейді. Эссе жазған кезде де оның жазғанын бірден танимын.
Кітап оқығанның пайдасын осыдан-ақ
көре беріңіз! Әлимадай алғыр оқушыға
қалай риза болмайсың, – дейді сынып
жетекшісі Ғалия Ахметқалиева.
Бір ғажабы, Әлима тұсауын кескенде
алдындағы көп заттың ішінен кітапты
таңдап алыпты. Енді міне, сол білім бұлағын қолынан тастамай келеді. Тек қазақ тілінде емес, орысша да, ағылшынша да кітаптар оқиды. 9 жастағы
оқушымен кездескенімізде оның есте
сақтау қабілетіне таңдай қақтық. Оқыған туындыларын қаз-қалпында айтып
бере алады екен.
– Оқушымыздың осындай жетістікке жеткені жайлы WhatsApp мессенджеріндегі ата-аналар тобына бөліскен
едім. Ал олар балаларына «Күні бойы
телефонға телміргенше, Әлима сияқты
кітап оқығаның дұрыс» деп ақыл айтыпты. Өзгеге үлгі болған қызымыз
сыныптастарының ортасында сыйлы,
бәрімен тіл табысады. Балалар да одан
білмегендерін сұрап жүреді. Бірде «Бейнелеу өнері» сабағында «Бет-бейнесінен
жылылық сезіліп тұратын адам кім?»
деп сұрағанымда, «біздің Әлима» деп
жауап берген балалардың бірін бәрі
қостай жөнелген-тұғын, – деді Ғалия
Ахметқалиева.
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ДҮЙСЕНБІ
17 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Шешімі бар
8.00 Таңғы көңіл-күй
9.30 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Ваш ДГД
15.40 Әсем әуен
16.00 Телехикая. Шабдалы
9, 10 серия
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда
(тікелей эфир)
20.40 Телехикая. Шабдалы
9, 10 серия
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
0.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
1.00 Сәуле-ғұмыр
2.00 Өмір иірімі
2.45 Дала сазы
3.15 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00 Әнұран
6.05 «Ауылдастар».
6.25 «Тәуелсіздік
тәуекелдері».
7.00 «ШЕБЕР МЭННИ».
Мультхикая.
1-маусым. (АҚШ,
Канада,
2006–2013 ж.ж.)
8.00 «TAŃSHOLPAN».
Таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз». Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 «Үміт». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...».
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta». Сараптамалық
бағдарлама.
16.05 Деректі фильм
17.00 AQPARAT
17.15 «Qyzyq eken...».
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
21.30 «ҮМІТ». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая. (Түркия,
2020 ж.)
(с субтитрами)
0.00 «Күйеу бала».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
1.00 «САНА». Ток-шоу.
2.00 AQPARAT
2.35 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
3.25 «Теледәрігер»
4.10 Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны

5.00 Телесериал.
7.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит.
12.00 Телехикая.
13.00 Телехикая.
«Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін».
Тікелей эфир
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит.
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая.
«Келінжан»
22.30 Тұсаукесер! Тікелей
эфирде «Түнгі хабар»
0.00 Әсем әуен
0.30 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
07.00 Ризамын (қазақша)
08.00 Сериал «Жанкешті
ханымдар» (қазақша)
09.00 31 Әзіл
10.00 Мультсериал «Маша
и Медведь»
11.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
(қайталау)
13.00 Түрік сериалы «Ұшқан
ұя» (қайталау)
13.50 Мультсериал «Тимон
и Пумба»
14.20 Анимационный
фильм «В поисках
Йети» (повтор)
15.50 Ералаш
17.05 КИНО. Шарлто Копли
в фанстастическом
боевике «Район №9»
(повтор)
19.05 Т/сериал «Кухня»
20.00 Информбюро (рус/
қазақша)
21.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя»
21.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер! «Акимат
қайда қарап отыр?»
телехикаясы
23.35 КИНО.
«Башня ужаса»
01.00 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 Т/х «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.10 Т/с «Первые
ласточки»
12.10 Т/с «Вдова»
13.10 Скетчком
«Q-елі»
13.30 Т/х «Ағайындылар»
14.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30 Т/х «Бастық
боламын»
16.30 Т/с «ИП Пирогова»
17.00 Т/с «Психологини»
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Т/с «Первые
ласточки»
20.30 Т/с «Вдова»
21.30 Сериал «Сәке»
Премьера!
22.25 Т/х «Ағайындылар»

23.25 Т/х «Бастық боламын»
00.20 Т/с «Психологини»
01.20 Т/с «ИП Пирогова»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Т/п «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
(қайталау)
07.30 «KTKweb»
(қайталау)
08.00 «ЖАНҒАН ҮМІТ»,
өзбек телехикаясы.
С субтитрами на
русском
10.00 «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО ПРАВИЛАМ»,
мелодрама (повтор)
12.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ»,
мелодрама (повтор)
15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы. С
субтитрами на
русском
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на
русском
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу. Жаңа
маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама. В ролях:
Лянка Грыу, Андрей
Аверков
23.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив. В ролях:
Олег Штефанко, Анна
Большова, Алексей
Булдаков
01.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»,
(повтор)
01.40 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу (қайталау)
02.25 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
(қайталау)
03.35 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ФУТБОЛ.
OLIMPBET-Қазақстан
Чемпионаты.
«Қайрат» – «Жетісу»
8.55 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА».
Ажар Жумаханова,
Ержан Жумаханов
9.05 ФУТБОЛ.
УЕФА Еуропа Лигасы.
«Локомотив»
(Россия) –
«Лацио»
(Италия)
11.00 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
8-бөлім. Деректі
фильм
11.25 Специальный проект.
(Юлия Галышева)
11.45 ГАНДБОЛ.
Әлем чемпионаты.
1/2 финал.
Норвегия – Испания.
(Әйелдер)

13.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
14.05 ФУТЗАЛ. Әлем
Чемпионаты. 3 орын
үшін матч.
Бразилия –Қазақстан
16.00 Арнайы репортаж.
Денис Тен
16.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Атырау» –
«Алтай». (Ерлер).
2 тур
18.50 «Қазақ футзалының
шоқ жұлдызы».
Дінмұхамед
Сүлейменов.
Деректі фильм
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Ак Барс» (Казань).
Тікелей эфир
22.00 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ». 4 выпуск.
(Жетысу)
22.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Ливерпуль»
(Англия) – «Атлетико»
(Испания)
0.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
1.25 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
7.05 Анимация. Отандық /
«Сәби»
7.30 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
7.45 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
8.10 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
8.30 Анимация. Отандық /
«Ер Тарғын»
9.40 «Супер әке»
Мультхикая.
10.00 Анимация. Отандық
/ «Қызғалдақтар
мекені»
10.10 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
10.40 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация. Отандық /
«Алпамыс»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация. Отандық /
«Еркетай»
12.50 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
13.10 Анимация. Отандық /
«Жібек»
13.25 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
13.45 «Винкстер клубы»
Мультхикая.
14.15 Анимация. Отандық /
«Еркелер»
14.40 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
15.00 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
15.25 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
15.40 Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»
16.05 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация. Отандық /
«Сәби»

17.15 «Сырлы әлемге
саяхат»
Мультхикая.
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
18.00 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
18.10 «Тентек»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
19.15 Анимация.
Отандық /
«Ер Тарғын»
20.00 Анимация.
Отандық /
«Балапан және оның
достары»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация.
Отандық /
«Алпамыс»
21.00 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»
Мультхикая.
21.30 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
22.00 Анимация.
Отандық /
«Қызғалдақтар
мекені»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 Анимация.
Отандық /
«Еркетай»
22.50 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
23.05 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
23.25 Анимация.
Отандық /
«Жібек»
23.40 Анимация.
Отандық / «Дала
ойындары»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Сүбелі сөз
(Қазақша) –
сұхбат
07.40 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
12.10 Ғибратты ғұмырлар
13.10 Ем болсын
13.20 Абайдың жолы
14.10 Тalim speakers
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 « Үлкен үй 1» –
телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 «Summary 100 кітап»
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» – Терме
18.00 Қазақ спорты
19.10 Өнер қырандары
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 « Үлкен үй 1» –
телехикая
22.00 Руханият
22.30 ТамашаLike
23.00 Рухани байлық
23.30 По душам
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СЕЙСЕНБІ

18 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
8.00 Таңғы көңіл-күй
9.30 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая. Шабдалы
11, 12 серия
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live
(прямой эфир)
20.40 Телехикая. Шабдалы
11, 12 серия
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
0.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
(повтор)
1.00 Үздік әзілдер
2.20 Дала сазы
2.50 Өмір иірімі
3.35 Сәуле-ғұмыр
4.20 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00 Әнұран
6.05 «Ауылдастар»
6.25 AQPARAT
7.00 «ШЕБЕР МЭННИ».
Мультхикая.
(АҚШ, Канада,
2006–2013 ж.ж.)
8.00 «TAŃSHOLPAN».
Таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 «Үміт».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...».
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «TӘУЕЛСІЗДІК
ТАРЛАНДАРЫ».
Деректі фильм
15.50 Деректі фильм.
17.00 AQPARAT
17.15 «Qyzyq eken...».
18.00 «ДЕНИЗ».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
Тікелей эфир.
21.30 «ҮМІТ». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая.
(Түркия, 2020 ж.)
(с субтитрами)
0.00 «Күйеу бала».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
0.50 «САНА». Ток-шоу
1.45 AQPARAT
2.20 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
3.10 «Теледәрігер»
3.55 Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Телесериал
7.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая.
«Келінжан»
13.00 Телехикая.
«Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит.
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 «Сенат аксакалов»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая.
«Келінжан»
22.30 Тұсаукесер! Тікелей
эфирде «Түнгі хабар»
0.00 Әсем әуен
0.30 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
06.30 Информбюро
(қайталау)
07.30 Сериал
«Базарбаевтар»
(қазақша)
08.20 31 Әзіл
09.30 «Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
(қайталау)
10.00 Мультсериал «Маша
и Медведь»
11.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
(қайталау)
13.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя» (қайталау)
13.50 Мультсериал «Тимон
и Пумба»
14.40 Т/сериал «Кухня»
(повтор)
15.40 Ералаш
17.20 КИНО. «Линия
горизонта» (повтор)
19.05 Т/сериал «Кухня»
20.00 Информбюро (рус/
қазақша)
21.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя»
21.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер! «Акимат
қайда қарап отыр?»
телехикаясы
23.35 КИНО.
«Дьявольщина»
01.20 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 Т/х «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.10 Т/с «Первые
ласточки»
12.10 Т/с «Вдова»
13.10 Скетчком «Q-елі»
13.30 Т/х «Ағайындылар»
14.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30 Т/х «Бастық боламын»
16.30 Т/с «ИП Пирогова»
17.00 Т/с «Психологини»
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»

19.30 Т/с «Первые
ласточки»
20.30 Т/с «Вдова»
21.30 Сериал «Сәке»
Премьера!
22.25 Т/х «Ағайындылар»
23.25 Т/х «Бастық боламын»
00.20 Т/с «Психологини»
01.20 Т/с «ИП Пирогова»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Т/п «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
07.50 «ЖАНҒАН ҮМІТ»,
өзбек телехикаясы.
С субтитрами на
русском
09.30 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
11.50 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
13.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама
(повтор)
15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы. С
субтитрами на
русском
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на
русском
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу. Жаңа
маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама. В ролях:
Лянка Грыу, Андрей
Аверков
23.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив. В ролях:
Олег Штефанко, Анна
Большова, Алексей
Булдаков
01.20 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»,
(повтор)
01.50 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
(қайталау)
02.35 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
(қайталау)
03.35 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Ак Барс» (Казань)
9.25 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ». Руслан
Іргебаев, Әлімжан
Тұрсынов
9.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Конференция
Лигасы. «Қайрат»
(Казахстан)
– «Базель»
(Швейцария)

11.35 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
9-бөлім. Деректі
фильм
12.05 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 3 орын
үшін матч. Дания –
Испания. (Әйелдер)
13.50 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
14.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
15.20 ФУТЗАЛ. Әлем
Чемпионаты.
Финал. Аргентина –
Португалия
17.15 Специальный проект.
(Юлия Галышева)
17.35 «Темірқазық».
Деректі фильм
18.10 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Буревестник»
– «Ұшқын-Көкшетау».
(Ерлер). 2 тур
20.55 Футзалдан Қазақстан
құрамасының Әлем
чемпионатындағы
барлық голдары
21.35 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ». 5 выпуск.
(Жетысу-2)
22.00 ММА «OCTAGON 24»
0.45 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
1.40 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
7.05 Анимация. Отандық /
«Еркелер»
7.30 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
7.45 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
8.10 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
8.30 Анимация. Отандық /
«Ойыншықтар»
9.00 Анимация. Отандық /
«Сәби»
9.40 «Супер әке»
Мультхикая.
10.00 Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
10.10 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
10.40 Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
12.50 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
13.10 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
13.25 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
13.45 «Винкстер клубы»
Мультхикая.
14.15 Анимация. Отандық /
«Сарбаздар»
14.40 Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»
15.00 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
15.25 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
15.40 Анимация.
Отандық /
«Қызғалдақтар
мекені»
16.05 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»

16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация. Отандық /
«Еркелер»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат»
Мультхикая.
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
18.00 Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
18.10 «Тентек»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
19.15 Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
20.00 Анимация. Отандық /
«Балақайлар»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»
21.00 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»
Мультхикая.
21.30 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
22.00 Анимация.
Отандық /
«Қызғалдақтар
мекені»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 Анимация.
Отандық /
«Сарбаздар»
22.50 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
23.05 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
23.25 Анимация.
Отандық /
«Әсем әуен»
23.40 Анимация.
Отандық / «Сәби»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Рухани байлық
07.40 Балалық шаққа
саяхат
08.10 Қышқыл мысқыл
09.00 «Сырласайық» –
Қайталау
10.00 Ем болсын
10.10 «Ерте, ерте,
ертеде...» – Балалар
уақыты
10.30 Orkeni style
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» –
Қайталау
12.00 Ем болсын
12.20 Тalim speakers
13.10 Ем болсын
13.20 «Идея»
14.30 Маржан-коуч
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
17.10 Проза параграфы
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» – Терме
18.00 Ой-талқы
19.00 Емен-жарқын
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
22.00 Руханият
22.30 Айтыс Алтынқор
23.00 Семейный доктор
23.30 Әжемнің әңгімесі
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СӘРСЕНБІ
19 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
8.00 Таңғы көңіл-күй
9.30 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая. Шабдалы
13, 14 серия
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live
(прямой эфир)
20.40 Телехикая. Шабдалы
13, 14 серия
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
0.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
(повтор)
1.00 Үздік әзілдер
2.00 Дала сазы
2.30 Өмір иірімі
3.15 Алматинские
каникулы
3.30 Дала сазы
4.00 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00 Әнұран
6.05 «Ауылдастар»
6.25 AQPARAT
7.00 «ШЕБЕР МЭННИ».
Мультхикая.
(АҚШ, Канада,
2006–2013 ж.ж.)
8.00 «TAŃSHOLPAN».
Таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 «Үміт».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...».
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «ТҰЛҒА».
Деректі фильм
15.50 «ҚАЗАҚТАР». Деректі
фильм.(«Qazaqstan»
Ұлттық телеарнасы,
2021 ж.)
16.25 «Көңіл толқыны».
17.00 AQPARAT
17.15 «Qyzyq eken...».
18.00 «ДЕНИЗ».
Телехикая. (Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
Тікелей эфир.
21.30 «ҮМІТ». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая. (Түркия,
2020 ж.)
(с субтитрами)
23.30 «Күйеу бала».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
0.20 «САНА».
Ток-шоу.

1.15 AQPARAT
1.50 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
2.40 «Теледәрігер»
3.25 «Қазақтар».
Деректі фильм.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
3.45 Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Телесериал
7.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая.
«Келінжан»
13.00 Телехикая.
«Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін».
Тікелей эфир
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит.
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 Сборник.
«Пәленшеевтер»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая.
«Келінжан»
22.30 Тұсаукесер!
Тікелей эфирде
«Түнгі хабар»
0.00 Әсем әуен
0.30 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
06.30 Информбюро
(қайталау)
07.30 Сериал
«Базарбаевтар»
(қазақша)
08.20 31 Әзіл
09.30 «Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
(қайталау)
10.00 Мультсериал
«Маша и Медведь»
11.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
(қайталау)
13.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя»
(қайталау)
13.50 Мультсериал
«Тимон и Пумба»
14.40 Т/сериал
«Кухня»
(повтор)
15.40 Ералаш
17.05 КИНО.
Брюс Уиллис в
боевике
«Заложник»
(повтор)
19.05 Т/сериал
«Кухня»
20.00 Информбюро
(рус/қазақша)
21.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя»
21.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер!
«Акимат қайда
қарап отыр?»
телехикаясы
23.35 КИНО.
Рассел Кроу в драме
«Нокдаун»
02.00 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up?
(қазақша)

05.00 Ризамын
(қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 Т/х «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.10 Т/с «Первые
ласточки»
12.10 Т/с «Вдова»
13.10 Скетчком «Q-елі»
13.30 Т/х «Ағайындылар»
14.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30 Т/х «Бастық боламын»
16.30 Т/с «ИП Пирогова»
17.00 Т/с «Психологини»
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Т/с «Первые
ласточки»
20.30 Т/с «Вдова»
21.30 Сериал «Сәке»
Премьера!
22.25 Т/х «Ағайындылар»
23.25 Т/х «Бастық боламын»
00.20 Т/с «Психологини»
01.20 Т/с «ИП Пирогова»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Т/п «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
07.50 «ЖАНҒАН ҮМІТ»,
өзбек телехикаясы.
С субтитрами на
русском
09.30 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.10 «БЫЛО ДЕЛО»
11.50 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив
(повтор)
13.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама
(повтор)
15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы. С
субтитрами на
русском
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на
русском
19.30 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу.
Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама.
В ролях:
Лянка Грыу,
Андрей Аверков
23.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив. В ролях:
Олег Штефанко,
Анна Большова,
Алексей Булдаков

01.20 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»,
(повтор)
01.50 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
(қайталау)
02.35 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
(қайталау)
03.35 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ФУТБОЛ. OLIMPBETҚазақстан
Чемпионаты.
«Каспий» – «Ақтөбе»
9.00 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА».
Майра Колдина,
Екатерина
Разоренкова
9.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасы.
«Олимпиакос»
(Греция) –
«Фенербахче»
(Турция)
11.10 Арнайы репортаж.
Денис Тен
11.25 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Қуаныш» – «АруАстана». (Әйелдер).
2 тур
12.55 «Моя Олимпиада».
Людмила Прокашева
13.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасының
шолуы
14.10 ГАНДБОЛ.
Әлем чемпионаты.
Финал. Франция –
Норвегия. (Әйелдер)
15.50 Футзалдан Қазақстан
құрамасының Әлем
чемпионатындағы
барлық голдары
16.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Вильярреал»
(Испания) –
«Манчестер
Юнайтед» (Англия)
18.30 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
19.05 «Темірқазық».
Деректі фильм
19.35 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ».
6 выпуск.
(Есил)
20.00 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Тараз» –
«Павлодар».
(Ерлер).
2 тур
21.45 «Қазақ футзалының
шоқ жұлдызы».
Дінмұхамед
Сүлейменов.
Деректі фильм
22.20 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «Барыс» (НұрСұлтан). Тікелей
эфир
0.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
1.20 ФУТЗАЛ.
Еуропа
Чемпионаты.
Нидерланды –
Украина.
Тікелей эфир
3.10 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен».
10-бөлім.
Деректі фильм
3.40 Әнұран

BALAPAN
17.00-ГЕ ДЕЙІН
ТЕХНИКАЛЫҚ ҮЗІЛІС
17.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
17.05 «Супер әке»
Мультхикая.
17.25 Анимация.
Отандық /
«Жібек»
18.10 «Тентек»
телехикаясы
18.50 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
19.05 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
19.25 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
19.50 Анимация.
Отандық /
«Әсем әуен»
20.10 Анимация.
Отандық /
«Қаһарман»
20.25 «Сырлы әлемге
саяхат»
Мультхикая.
20.45 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
21.10 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
21.20 «Винкстер клубы»
Мультхикая.
21.50 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Қазына іздеушілер»
Мультхикая.
22.45 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
23.15 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
23.30 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
23.45 Анимация.
Отандық /
«Балақайлар»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Сүбелі сөз (Қазақша) –
сұхбат
07.40 Жақсы кино
08.10 Рухани байлық
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 Talim Speakers
13.10 Ем болсын
13.20 «Бір дубль»
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
17.10 Менің Анам Әкем
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет»
– Терме
18.00 Қазақы әңгіме
19.00 Ғибратты ғұмырлар
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
22.00 Руханият
22.30 Тәлім history
23.00 «Summary 100 кітап»
23.30 Дара тіл
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БЕЙСЕНБІ
20 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
8.00 Таңғы көңіл-күй
9.30 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая. Шабдалы
15, 16 серия
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле
(прямой эфир)
20.40 Телехикая. Шабдалы
15, 16 серия
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
0.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
(повтор)
1.00 На особом контроле
(повтор)
1.30 Үздік әзілдер
2.30 Өмір иірімі
3.15 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00 Әнұран
6.05 «Ауылдастар»
6.25 AQPARAT
7.00 «ШЕБЕР МЭННИ».
Мультхикая.
(АҚШ, Канада,
2006–2013 ж.ж.)
8.00 «TAŃSHOLPAN».
Таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 «Үміт».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...».
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Шаңырақ»
15.40 Көркем фильм
17.00 AQPARAT
17.15 «Qyzyq eken...».
18.00 «ДЕНИЗ».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
Тікелей эфир.
21.30 «Үміт». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая. (Түркия,
2020 ж.)
(с субтитрами)
23.30 «Күйеу бала».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
0.20 AQPARAT
0.55 «Meniń Qazaqstanym»
1.15 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси
ток-шоу.
2.05 «Теледәрігер»
2.50 «Ауылдастар»
3.10 Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Телесериал
7.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая.
«Келінжан»
13.00 Телехикая.
«Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит.
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая.
«Келінжан»
22.30 Тұсаукесер! Тікелей
эфирде «Түнгі хабар»
0.00 Әсем әуен
0.30 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
06.30 Информбюро
(қайталау)
07.30 Сериал
«Базарбаевтар»
(қазақша)
08.20 31 Әзіл
09.30 «Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
(қайталау)
10.00 Мультсериал «Маша
и Медведь»
11.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
(қайталау)
13.00 Түрік сериалы «Ұшқан
ұя» (қайталау)
13.50 Мультсериал «Тимон
и Пумба»
14.40 Т/сериал «Кухня»
(повтор)
15.40 Ералаш
16.25 КИНО. Рассел Кроу
в драме «Нокдаун»
(повтор)
19.05 Т/сериал «Кухня»
20.00 Информбюро (рус/
қазақша)
21.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя»
21.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер! «Акимат
қайда қарап отыр?»
телехикаясы
23.35 КИНО. «Новичок»
01.40 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 Т/х «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.10 Т/с «Первые
ласточки»
13.10 Скетчком «Q-елі»
13.30 Т/х «Ағайындылар»
14.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30 Т/х «Бастық боламын»
16.20 Т/с «ИП Пирогова»
16.50 Т/с «Психологини»
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Т/с «Дурная кровь»
21.30 Сериал «Сәке»

22.25 Т/х «Ағайындылар»
23.25 Т/х «Бастық боламын»
00.20 Т/с «Психологини»
01.20 Т/с «ИП Пирогова»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Т/п «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
07.50 «ЖАНҒАН ҮМІТ»,
өзбек телехикаясы.
С субтитрами на
русском
09.30 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
11.50 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
13.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама (повтор)
15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы. С
субтитрами на
русском
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ».
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер! С
субтитрами на
русском
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу.
Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама. В ролях:
Лянка Грыу, Андрей
Аверков
23.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив. В ролях:
Олег Штефанко, Анна
Большова, Алексей
Булдаков
01.20 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»,
(повтор)
01.50 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу (қайталау)
02.35 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
(қайталау)
03.35 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Авангард» (Омск) –
«Барыс»
(Нұр-Сұлтан)
9.25 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ». Асхат
Ділмұхамедов,
Данияр Оқапов
9.35 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Сербия
– Португалия
11.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасының
журналы
12.20 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Алматы» –
«Ертіс». (Әйелдер).
2 тур
14.25 Арнайы репортаж.
Денис Тен

14.40 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Барселона»
(Испания) –
«Бенфика»
(Португалия)
16.40 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
17.15 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Нидерланды –
Украина
19.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
19.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Маңғыстау» –
«Есіл СК». (Ерлер).
2 тур
21.25 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ». 7 выпуск.
(Куаныш)
21.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Қазақстан –
Словения.
Тікелей эфир
0.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасының
шолуы
1.00 «Моя Олимпиада».
Людмила Прокашева
1.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Италия
– Финляндия.
Тікелей эфир
3.10 «Қазақ футзалының
шоқ жұлдызы».
Димаш Сүлейменов.
Деректі фильм
3.40 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
7.05 Анимация. Отандық /
«Сәби»
7.30 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
7.45 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
8.10 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
8.30 Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
9.00 Анимация. Отандық /
«Ойыншықтар»
9.40 «Супер әке»
Мультхикая.
10.00 Анимация. Отандық /
«Бұзығым»
10.10 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
10.40 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация. Отандық /
«Еркелер»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
12.50 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
13.10 Анимация. Отандық /
«Жібек»
13.25 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
13.45 «Винкстер клубы»
Мультхикая.
14.15 Анимация. Отандық /
«Дала ойындары»
14.40 Анимация. Отандық /
«Сарбаздар»
15.00 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
15.25 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.

15.40 Анимация. Отандық /
«Алпамыс»
16.05 Анимация. Отандық /
«Сәби»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат» Мультхикая.
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
18.00 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
18.10 «Тентек» телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
19.15 Анимация. Отандық /
«Ойыншықтар»
20.00 Анимация. Отандық /
«Балапан және оның
достары»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация. Отандық /
«Сарбаздар»
21.00 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»
Мультхикая.
21.30 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
22.00 Анимация. Отандық /
«Еркелер»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 Анимация. Отандық /
«Алпамыс»
22.50 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
23.05 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
23.25 Анимация. Отандық /
«Жібек»
23.40 Анимация. Отандық /
«Әсем әуен»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Рухани байлық
07.40 Балалық шаққа
саяхат
08.10 Қазақ спорты
09.00 «Сырласайық» –
Қайталау
10.00 Ем болсын
10.10 «Шам түбіндегі
ертегі» – Балалар
уақыты
10.30 Проза параграфы
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» –
Қайталау
12.00 Ем болсын
12.20 Емен жарқын
13.10 Ем болсын
13.20 Talim Speakers
14.10 Айтыстар. Алтын қор.
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
17.10 Тамашаlike
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» – Терме
18.00 Ой-талқы
19.00 Өнер қырандары
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
22.00 Руханият
22.30 Қышқыл – Мысқыл
23.00 Абайдың жолы
23.30 «Саморазвитие» –
Маржан коуч

18
almaty-akshamу.kz

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

almaty-aksham@mail.ru

№1 (6136) 13 қаңтар, 2022 жыл

ЖҰМА
21 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
8.00 Таңғы көңіл-күй
9.30 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая. Шабдалы
17, 18 серия
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле
(прямой эфир)
20.40 Телехикая. Шабдалы
17, 18 серия
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
0.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
(повтор)
1.00 На особом контроле
(повтор)
1.30 Үздік әзілдер
2.30 Өмір иірімі
3.15 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00 Әнұран
6.05 «Ауылдастар»
6.25 AQPARAT
7.00 «ШЕБЕР МЭННИ».
Мультхикая. (АҚШ,
Канада,
2006–2013 ж.ж.)
8.00 «TAŃSHOLPAN».
Таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз». Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 «Үміт». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 Көркем фильм
17.00 AQPARAT
17.15 «Qyzyq eken...».
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир.
21.30 «Үміт». Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая. (Түркия,
2020 ж.)
(с субтитрами)
23.30 «Күйеу бала».
Телехикая.
(«Qazaqstan» Ұлттық
телеарнасы, 2021 ж.)
0.20 AQPARAT
0.55 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси токшоу.
1.45 «Теледәрігер»
2.30 «Ауылдастар»
2.50 Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Телесериал

7.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая.
«Келінжан»
13.00 Телехикая.
«Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит.
20.00 Қорытынды
жаңалықтар
20.30 Сборник.
«Пәленшеевтер»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая.
«Келінжан»
22.30 Тұсаукесер! Тікелей
эфирде «Түнгі хабар»
0.00 Әсем әуен
0.30 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (қазақша)
06.30 Информбюро
(қайталау)
07.30 Сериал
«Базарбаевтар»
(қазақша)
08.20 31 Әзіл
09.30 «Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
(қайталау)
10.00 Мультсериал «Маша
и Медведь»
11.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
(қайталау)
13.00 Түрік сериалы «Ұшқан
ұя» (қайталау)
13.50 Мультсериал «Тимон
и Пумба»
14.40 Т/сериал «Кухня»
(повтор)
15.40 Ералаш
16.40 КИНО. «Новичок»
(повтор)
19.05 Т/сериал «Кухня»
20.00 Информбюро (рус/
қазақша)
21.00 Түрік сериалы
«Ұшқан ұя»
21.50 Үнді сериалы
«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер! «Акимат
қайда қарап отыр?»
телехикаясы
23.35 Юэн Макгрегор в
триллере «Призрак»
01.40 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
(қазақша)
04.30 What’s up? (қазақша)
05.00 Ризамын (қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 Т/х «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
11.10 Т/с «Дурная кровь»
13.10 Скетчком «Q-елі»
13.30 Т/х «Ағайындылар»
14.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30 Т/х «Бастық боламын»
16.20 Т/с «ИП Пирогова»
16.50 Т/с «Психологини»
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Т/с «Дурная кровь»
21.30 Сериал «Сәке»
Премьера!
22.25 Т/х «Ағайындылар»
23.25 Т/х «Бастық боламын»
00.20 Т/с «Психологини»
01.20 Т/с «ИП Пирогова»
02.00 Скетчком «Q-елі»

02.30 Т/п «Тамаша 7 км»
03.20 Т/х «Япырай»
04.00 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)
07.50 «ЖАНҒАН ҮМІТ»,
өзбек телехикаясы.
С субтитрами на
русском
09.30 НОВОСТИ (повтор
вечернего выпуска)
10.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
11.50 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»,
остросюжетный
детектив (повтор)
13.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ»,
мелодрама (повтор)
15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы. С
субтитрами на
русском
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ».
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 «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА»,
мелодрама (1–4
серия). В ролях:
Елена Шилова,
Кирилл Рубцов
01.20 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»,
(повтор)
01.50 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
(қайталау)
02.15 «KTKweb»
(қайталау)
02.40 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
(қайталау)
03.40 «МӘССАҒАН»
04.0004.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ФУТБОЛ. OLIMPBETҚазақстан
Чемпионаты.
«Астана» – «Каспий»
8.55 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА».
Гафуржан Суюмбаев,
Султанбек Астанов
9.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
9.30 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Қазақстан –
Словения
11.20 «Темірқазық».
Деректі фильм
11.50 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Алтай» –
«Буревестник».
(Ерлер). 2 тур
13.35 Арнайы репортаж.
Денис Тен
13.45 «Моя Олимпиада».
Людмила Прокашева
14.05 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Италия
– Финляндия

15.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
16.45 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ». 8 выпуск.
(Тараз)
17.10 ММА «OCTAGON 25»
21.50 «Қазақ футзалының
шоқ жұлдызы».
Димаш Сүлейменов.
Деректі фильм
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Россия
– Словакия. Тікелей
эфир
0.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
0.50 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
1.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Польша
– Хорватия. Тікелей
эфир
3.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
3.35 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
7.05 Анимация. Отандық /
«Еркелер»
7.30 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
7.45 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
8.10 Анимация. Отандық /
«Көжектер»
8.30 Анимация. Отандық /
«Ер Тарғын»
9.40 «Супер әке»
Мультхикая.
10.00 Анимация. Отандық /
«Ойыншықтар»
10.10 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
10.40 Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация. Отандық /
«Жібек»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация. Отандық /
«Сәби»
12.50 «Горм сақшылары»
Мультхикая.
13.10 Анимация. Отандық /
«Қаһарман»
13.25 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
13.45 «Винкстер клубы»
Мультхикая.
14.15 Анимация.
Отандық /
«Балапан және
оның достары»
14.40 Анимация.
Отандық /
«Білгішбектер»
15.00 «Қырық төрт мысық»
Мультхикая.
15.25 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
15.40 Анимация.
Отандық /
«Дала ойындары»
16.05 Анимация.
Отандық /
«Еркелер»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация.
Отандық /
«Ер Тарғын»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат»
Мультхикая.

17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
18.00 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»
18.10 «Тентек»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
19.15 Анимация. Отандық /
«Көңілді көкөністер»
20.00 Анимация.
Отандық /
«Көжектер»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация.
Отандық /
«Жібек»
21.00 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»
Мультхикая.
21.30 «Клео мен Кукин»
Мультхикая.
22.00 Анимация.
Отандық /
«Қаһарман»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 Анимация. Отандық /
«Білгішбектер»
22.50 «Маймылдар мекені»
Мультхикая.
23.05 «Еге мен Гага»
Мультхикая.
23.25 Анимация.
Отандық /
«Дала ойындары»
23.40 Анимация.
Отандық /
«Балапан және
оның достары»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Сүбелі сөз
(Қазақша) –
сұхбат
07.40 Syrym story
08.10 Жұмадағы жүздесу
09.00 «Сырласайық» –
Қайталау
10.00 Ем болсын
10.10 «Ерте, ерте,
ертеде...» –
Балалар уақыты
10.30 «По душам» –
Психологиялық
бағдарлама
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» –
Қайталау
12.00 Ем болсын
12.20 Ғибратты ғұмырлар
13.10 Ем болсын
13.20 Жұмадағы жүздесу
14.10 Тәтті time
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» –
Тікелей эфир
16.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
17.10 Менің анам әкем
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» – Терме
18.00 Емен-жарқын
19.10 «Латын әліпбиі»
19.50 Ұлт саулығы
20.00 «Маңызды мәселе» –
Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй 1» –
телехикая
22.00 Дара тіл
22.30 Orken style
23.00 Балалық шаққа
саяхат
23.30 Айтыс – Fights
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СЕНБІ
22 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
8.00 Детский киноклуб
9.30 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.30 Алматы – махаббатым
менің
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Любимое кино
0.15 Үздік әзілдер
1.45 Концерт
3.15 Сәуле-ғұмыр
4.15 Алматы кеші
5.30 Әсем әуен
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00
6.05
6.30
7.05
7.35
8.10

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«Сырлы сахна»
«Әйел әлемі»
«Киелі Qazaqstan».
Деректі фильм.
(«Qazaqstan»
Ұлттық телеарнасы,
2021 ж.)
8.35 Мультфильм
10.00 «Дениз».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 Концерт
14.00 Көркем фильм
16.15 Мультфильм
18.00 «ДЕНИЗ».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 «MÁSELE».
Әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама.
Тікелей эфир
20.40 Концерт
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая. (Түркия,
2020 ж.)
(с субтитрами)
23.30 Көркем фильм
1.05 «Másele».
Әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама.
1.45 «Әйел әлемі».
2.20 «Киелі Qazaqstan».
Деректі фильм.
(«Qazaqstan»
Ұлттық телеарнасы,
2021 ж.)
2.45 «Ауылдастар»
3.10 Әнұран

ХАБАР
5.00 ҚР Әнұраны
5.00 Телесериал
7.00 «Өзін-өзі тану»
7.15 Телесериал.
9.00 «Tangy fresh»
10.00 Тұсаукесер!
ХХI ғасыр
көшбасшысы
11.00 Кино.
13.00 Телехикая марафоны.
«Келінжан»
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит.
20.00 «Байланыс аясынан
тыс жерде»
21.00 Ақпарат арнасы
«7 күн»
сараптамалық
бағдарламасы
22.00 Кино
0.00 Әсем әуен
1.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
07.00 Тәтті шоу
(қазақша)
08.00 31 Әзіл
(қазақша)
08.30 Тамаша live
(қазақша)
09.30 Мультсериал
«Три кота»
10.00 Ералаш
11.05 Мультсериал
«Аладдин»
11.55 Мультсериал
«Лило и Стич»
12.50 КИНО.
«Зита и Гита»
15.50 Анимационный
фильм «Три
богатыря. На дальних
берегах»
17.10 КИНО.
Антонио Бандерас
в приключенческом
боевике
«Маска Зорро»
19.45 КИНО.
Том Холланд в
фантастическом
боевике «Человекпаук. Вдали от дома»
22.05 КИНО.
Джерард Батлер
в боевике
«Гренландия»
00.15 31 Әзіл
(қазақша)
01.00 Тамаша live
(қазақша)
(қайталау)
02.00 What’s up?
(қазақша)
03.00 Әзіл студио
(қазақша)
04.00 Әзілдер күнделігі
(қазақша)
05.00 Ризамын
(қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Гу-гулет»
07.00 Т/п «Айна-online»
08.00 Т/п «Япырай»
09.00 Т/х «Тақиясыз
періште»
10.00 Т/п «Орёл и решка»
11.00 Х/с «Без колебаний»
15.40 Концерт
16.30 Т/х «Зың-зың
Күлпәш»
18.40 Сериал «Сәке»
Премьера!
21.00 Х/ф «Голодные игры:
и вспыхнет пламя»
23.30 Х/ф «Проповедник с
пулемётом»
01.30 Т/п «Орёл и решка»
02.30 Т/х «Зың-зың
Күлпәш»
04.40 Скетчком «Q-елі»
05.10 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
08.05 «ҚАСЫМ»,
телехикая
09.00 «КТК-да ҚАБАТОВ»
10.00 НОВОСТИ
(повтор
вечернего
выпуска)
10.40 «СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»

12.00 «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА»,
мелодрама
(повтор)
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек
телехикаясы
17.20 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»,
мелодрама
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ».
Новый сезон!
22.00 «АВАНТЮРА»,
мелодрама.
В ролях:
Елена Дудина,
Иван Оганесян,
Екатерина Тышкевич
01.40 «МИНИСТЕРСТВО
ПРАВДЫ»
02.20 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ»,
түрік телехикаясы
(қайталау)
03.4004.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ФУТБОЛ.
OLIMPBET-Қазақстан
Чемпионаты.
«Жетісу» –
«Тұран»
8.50 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ».
Қорлан Жақанша,
Мұхит Қалиев
9.00 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Польша –
Хорватия
10.50 ФУТБОЛ.
УЕФА Конференция
және Еуропа
Лигасының
шолуы
11.40 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Қуаныш» –
«Алматы».
(Әйелдер).
2 тур
13.20 «Темірқазық».
Деректі фильм
13.50 Специальный проект.
(Юлия Галышева)
14.10 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Россия – Словакия
16.00 «Қазақ футзалының
шоқ жұлдызы».
Димаш Сүлейменов.
Деректі фильм
16.30 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Тараз» – «Атырау».
(Ерлер).
2 тур
18.50 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ».
9 выпуск.
(Экс-игроки
волейбола)
19.20 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Грузия –
Азербайджан.
Тікелей эфир
21.10 ФУТБОЛ.
УЕФА Чемпиондар
Лигасының журналы
21.45 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
22.20 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Испания – Босния и
Герцеговины.
Тікелей эфир
0.10 ФУТБОЛ.
УЕФА Чемпиондар
Лигасының журналы
0.35 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
7.05 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»
7.25 Анимация.
Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
7.45 «Пороро»
Мультхикая.
8.10 «Көртышқан мен
панда»
Мультхикая.
8.35 Анимация.
Отандық /
«Күлкі іздеген
Күнекей»
8.50 Анимация.
Отандық /
«Пырақтар»
9.15 «Алақай, балақай!»
Таңертеңгілік жаттығу
9.30 Анимация.
Отандық /
«Сәби»
9.40 Анимация.
Отандық /
«Глобус»
10.00 Анимация.
Отандық /
«Сақалар»
10.30 «Сиқырлы ас үй»
Мультхикая.
10.40 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
11.10 Анимация.
Отандық /
«Ержүрек сақшылар»
11.30 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
11.40 «Көңілді құндыз»
Мультхикая.
12.10 «Виспер»
Мультхикая.
12.40 Анимация.
Отандық /
«Еркелер»
13.10 «Супер әке»
Мультхикая.
13.35 Анимация.
Отандық /
«Сұлтан Бейбарыс»
14.15 Анимация.
Отандық /
«Көңілді көкөністер»
14.30 «Қайталайық!»
жаттығу
14.45 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
15.10 Анимация.
Отандық /
«Бұзығым»
15.35 Анимация.
Отандық /
«Бетперделі батыр»
16.00 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»
16.20 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
16.45 «Пороро»
Мультхикая.
17.10 Анимация.
Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
17.30 Анимация.
Отандық /
«Күлкі іздеген
Күнекей»
17.50 Анимация.
Отандық /
«Пырақтар»
18.15 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
18.25 «Көртышқан мен
панда»
Мультхикая.
18.50 Анимация.
Отандық /
«Сәби»

19.05 «Көңілді құндыз»
Мультхикая.
19.30 Анимация.
Отандық /
«Сұлтан Бейбарыс»
20.10 Анимация.
Отандық /
«Көңілді көкөністер»
20.25 Анимация.
Отандық /
«Сақалар»
20.55 Анимация.
Отандық /
«Бұзығым»
21.10 «Виспер»
Мультхикая.
21.40 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 Анимация.
Отандық /
«Бетперделі батыр»
22.55 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»
23.15 Анимация.
Отандық /
«Еркелер»
23.35 Анимация.
Отандық /
«Ержүрек сақшылар»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Семейный
доктор
07.40 Тәлім
History
08.10 Өнер
қырандары
09.00 Қазақ
спортының
классикасы
09.40 Әжемнің
әңгімесі
10.00 Ем
болсын
10.10 Біздің
жанұя
10.30 «Саморазвитие» –
Маржан коуч
10.50 Ем
болсын
11.00 «Маңызды
мәселе» –
Қайталау
12.00 Ем
болсын
12.20 Ой-талқы
13.10 Ем
болсын
13.20 «Тәлім TREND»
– Отбасы
психологиясы.
мәселе
мен шешім
14.10 Емен
жарқын
14.50 Ем
болсын
15.00 «Сырласайық»
(Архив) –
Қайталау
16.00 Қазақы
әңгіме
16.40 Абай
жолы
17.10 Тамашаlike
17.30 Ем
болсын
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» –
Терме
18.15 Дода –
худ. фильм
19.50 Ұлт саулығы
20.00 Идея
21.00 25 сағат
22.00 Talim Speakers
23.00 «Summary 100 кітап»
23.30 Жақсы кино

20
almaty-akshamу.kz

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

almaty-aksham@mail.ru

№1 (6136) 13 қаңтар, 2022 жыл

ЖЕКСЕНБІ
23 ҚАҢТАР
АЛМАТЫ
7.00 Әсем әуен
8.00 Детский киноклуб
9.30 Детский киноклуб
11.00 Телехикая
13.30 Үздік әзілдер
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Киноклуб
23.00 Киноклуб
1.00 Үздік әзілдер
2.10 Концерт
3.40 Сәуле-ғұмыр
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

QAZAQSTAN
6.00 Әнұран
6.05 «Ауылдастар»
6.30 «Tolagai»
7.00 Деректі фильм.
(АҚШ, 2017 ж.)
8.00 «Сағындырған
әндер-ай»
9.20 «ТАLPYN»
10.00 «Дениз».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
12.00 Концерт
14.20 Мультфильм
18.00 «ДЕНИЗ».
Телехикая.
(Түркия,
2016–2018 ж.ж.)
20.00 «APTA».
Сараптамалық
бағдарлама.
Тікелей эфир
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ».
Телехикая.
(Түркия, 2020 ж.)
(с субтитрами)
23.30 Концерт
0.10 Көркем фильм
2.20 «Apta».
Сараптамалық
бағдарлама.
3.10 «Ауылдастар»
3.40 Әнұран

ХАБАР
5.00
5.00
7.00
7.15
9.15

ҚР Әнұраны
Телесериал
«Самопознание»
Телесериал.
«Байланыс аясынан
тыс жерде»
10.15 «Ән әлемі»
11.00 Кино.
13.00 Телехикая
марафоны.
«Пәленшеевтер»
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит
20.00 Әсем әуен
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный
канал –
аналитическая
программа «7 күн»
22.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
23.30 Әсем әуен
0.00 ҚР Әнұраны

31-КАНАЛ
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
(қазақша)
06.30 31 Әзіл
(қазақша)
08.00 Тамаша live
(қазақша)
08.30 Тәтті шоу
(қазақша)

09.00 TeleBingo.
Прямой эфир
09.30 Мультсериал
«Три кота»
10.00 Ералаш
11.05 Мультсериал
«Аладдин»
11.55 Мультсериал
«Лило и Стич»
12.50 Анимационный
фильм
«Три богатыря.
На дальних берегах»
(повтор)
14.10 КИНО.
Джерард Батлер
в боевике
«Гренландия»
(повтор)
16.20 КИНО.
Том Холланд в
фантастическом
боевике «Человекпаук. Вдали от дома»
(повтор)
18.40 КИНО.
Антонио Бандерас
в приключенческом
боевике «Маска
Зорро»
(повтор)
21.15 КИНО.
Антонио Бандерас
в приключенческом
боевике
«Легенда Зорро»
23.40 «Өмірімнің көктемі»
Құрмаш Маханның
концерті
01.40 Тамаша live
(қазақша)
(қайталау)
02.30 Әзіл студио
(қазақша)
03.30 What’s up?
(қазақша)
05.00 Ризамын
(қазақша)

7-КАНАЛ
06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Гу-гулет»
07.00 Т/п «Айна-online»
08.00 Т/п «Япырай»
09.00 Т/х «Тақиясыз
періште»
10.00 Т/п «Орёл и решка»
11.00 Х/ф «Голодные игры:
и вспыхнет пламя»
13.30 Х/ф «Плохая соседка»
15.30 Концерт
17.10 Т/х «Тақиясыз
періште»
18.40 Сериал «Сәке»
21.00 Х/с «Виражи судьбы»
00.40 Х/ф «Проповедник с
пулемётом»
02.40 Т/х «Тақиясыз
періште»
04.00 Скетчком «Q-елі»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «БАЛА ДАУЫСЫ»
07.30 «ШАНШАР»
10.00 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
12.00 «АВАНТЮРА»,
мелодрама
(повтор)
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
18.00 «ЖҰЛДЫЗДАР МЕН
ҰЛ-ҚЫЗДАР»,
ән-шашу.
Тұсаукесер!
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с
Артуром Платоновым

22.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»,
мелодрама.
В главной роли
Андрей Соколов
23.50 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
(повтор)
01.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ»,
түрік телехикаясы
(қайталау)
03.3004.30 «БАЛА ДАУЫСЫ»
(қайталау)

KAZSPORT
7.00 Әнұран
7.05 ФУТБОЛ.
OLIMPBETҚазақстан
Чемпионаты.
«Шахтер» –
«Ордабасы»
8.55 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА».
Кристина Карапетян,
Михаил Устинов
9.05 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Испания –
Босния и
Герцеговины
10.55 «Темірқазық».
Деректі фильм
11.20 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Алтай» – «Алтай-2».
(Әйелдер).
2 тур
12.50 Арнайы репортаж.
Денис Тен
13.00 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Грузия –
Азербайджан
14.45 ФУТБОЛ.
УЕФА
Чемпиондар
Лигасының
шолуы
15.15 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
15.50 БАСКЕТБОЛ.
«Астана» – «Парма».
Тікелей эфир
17.50 «Моя Олимпиада».
Людмила Прокашева
18.10 ФУТБОЛ.
УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
19.00 Специальный проект.
(Юлия Галышева)
19.20 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Сербия – Украина.
Тікелей эфир
21.15 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ».
10 выпуск.
(Федерация)
21.45 «Қазақ футзалының
шоқ жұлдызы».
Димаш Сүлейменов.
Деректі фильм
22.20 ФУТЗАЛ.
Еуропа Чемпионаты.
Португалия –
Нидерланды.
Тікелей эфир
0.10 ФУТБОЛ.
УЕФА Чемпиондар
Лигасының журналы
0.40 Әнұран

BALAPAN
7.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
7.05 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»

7.25 Анимация.
Отандық /
«Тәп-тәтті хикая»
7.45 «Пороро»
Мультхикая.
8.10 «Көртышқан мен
панда»
Мультхикая.
8.35 Анимация.
Отандық /
«Күлкі іздеген
Күнекей»
8.50 Анимация.
Отандық /
«Пырақтар»
9.15 «Алақай, балақай!»
Таңертеңгілік
жаттығу
9.30 Анимация.
Отандық /
«Бұзығым»
9.40 Анимация.
Отандық /
«Сақалар»
10.00 Анимация.
Отандық /
«Сәби»
10.40 «Күн сәулелі
көжектер»
Мультхикая.
11.10 Анимация.
Отандық /
«Бетперделі батыр»
11.30 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
11.40 «Көңілді құндыз»
Мультхикая.
12.10 «Виспер»
Мультхикая.
12.40 Анимация.
Отандық /
«Глобус»
13.10 «Супер әке»
Мультхикая.
13.35 Анимация.
Отандық /
«Жібек»
14.15 Анимация.
Отандық /
«Менің елім»
14.30 «Қайталайық!»
жаттығу
14.45 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
Мультхикая.
15.10 Анимация.
Отандық /
«Ержүрек
сақшылар»
15.35 Анимация.
Отандық /
«Еркелер»
16.00 Анимация.
Отандық /
«Ойыншықтар»
16.20 «Миканың күнделігі»
Мультхикая.
16.45 «Пороро»
Мультхикая.
17.10 Анимация.
Отандық /
«Тәп-тәтті
хикая»
17.30 Анимация.
Отандық /
«Пырақтар»
17.50 Анимация.
Отандық /
«Бетперделі
батыр»
18.15 «Байқа, балақай!»
танымдық
жобасы
18.25 «Көртышқан мен
панда»
Мультхикая.
18.50 Анимация.
Отандық /
«Сақалар»
19.05 «Көңілді
құндыз»
Мультхикая.
19.30 Анимация.
Отандық /
«Жібек»
20.10 Анимация.
Отандық /

«Күлкі
іздеген
Күнекей»
20.25 Анимация.
Отандық /
«Сәби»
20.55 Анимация.
Отандық /
«Бұзығым»
21.10 «Виспер»
Мультхикая.
21.40 «Миканың
күнделігі»
Мультхикая.
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 Анимация.
Отандық /
«Глобус»
22.55 Анимация.
Отандық /
«Ержүрек
сақшылар»
23.15 Анимация.
Отандық /
«Менің елім»
23.35 Анимация.
Отандық /
«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры» –
Әнұран
0.00 Эфирдің жабылуы

ТALIMTV
07.05 Балалық шаққа
саяхат
07.40 Ғибратты
ғұмырлар
08.10 Ой-талқы
09.00 Тәтті time –
Аспаз уақыты
09.40 Айтыстар.
Алтын қор
10.00 Ем
болсын
10.10 «Баланы бала
демеңіз» –
Балалар уақыты
10.30 Orken
style
10.50 Ем
болсын
11.00 «Маңызды мәселе
(Архив)» –
Қайталау
12.00 Ем
болсын
12.20 Рухани
байлық
13.10 Ем
болсын
13.20 «Ойлан »–
таласфильм
14.10 Тәлім
history
14.50 Ем
болсын
15.00 Капля добра
в пустыне –
1, 2 часть
16.30 Қышқыл
мысқыл
17.10 Проза
параграфы
17.30 Ем
болсын
17.50 «Бабалар сөзі –
өсиет» –
Терме
18.00 «Тәлім TREND» –
дебат
19.00 Өнер
қырандары
19.50 Ұлт
саулығы
20.00 «Бір
дубль»
21.00 ОңLine
22.00 Talim
Speakers
23.00 Абайдың
жолы
23.30 «Сырласайық»
Психологиялық
бағдарламасы
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ДҮЙСЕНБІ
17 ҚАҢТАР
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

20.15
21.10
22.15
0.00
0.05

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»
Михаил Пореченков,
Екатерина Олькина в
многосерийном фильме
«Гадалка» (16+)
«Познер» (16+)
«Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

0.00
0.05

8.00
8.25

10.00
10.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.00

0.10

0.55
1.10

4.45

Александр Тараньжин,
Светлана СмирноваМарцинкевич в детективном
сериале «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР».
«Чёрный чемодан».
«Сегодня».
Олег Чернов, Дарья Юргенс,
Антон Гуляев, Иван Паршин
в остросюжетном сериале
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». «Золотой
мальчик» (начало).
«Сегодня».
Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
«Золотой мальчик»
(продолжение), «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
«Капкан для генерала».
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Игорь Лифанов, Роман
Курцин в остросюжетном
сериале «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ».
1-я и 2-я серии.
Александр Устюгов,
Екатерина Волкова, Сергей
Шнырев, Пётр Рыков в
остросюжетном детективном
сериале «РИКОШЕТ».
1-я и 2-я серии.
«Основано на реальных
событиях». «Быков и бригада.
Кровавая коррида».
1-я серия.
«Сегодня».
Владимир Стеклов,
Марина Волкова, Алексей
Янин, Андрей Стоянов в
остросюжетном сериале
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
1-я – 4-я серии.
«Прокурорская проверка».

СЕЙСЕНБІ
18 ҚАҢТАР

6.05

8.00
8.25

10.00
10.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.00

0.05

0.55
1.10

4.55

15.00
15.40
16.50
18.00
18.30
19.25
20.10
21.00
22.30

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»
«Гадалка». Многосерийный
фильм (16+)
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
Премьера. «Харджиев.
Последний русский
футурист» (16+)
«Время покажет»
(16+)

Александр Тараньжин,
Светлана СмирноваМарцинкевич в детективном
сериале «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР».
«Сезон удачи».
«Сегодня».
Олег Чернов, Дарья Юргенс
в остросюжетном сериале
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3». «Совместная
операция» (начало).
«Сегодня».
Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
«Совместная операция»
(продолжение), «Женская
доля».
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Игорь Лифанов, Роман
Курцин в остросюжетном
сериале «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ».
3-я и 4-я серии.
Александр Устюгов,
Екатерина Волкова, Сергей
Шнырев, Пётр Рыков в
остросюжетном детективном
сериале «РИКОШЕТ».
3-я и 4-я серии.
«Основано на реальных
событиях». «Быков и бригада.
Кровавая коррида».
2-я серия.
«Сегодня».
Владимир Стеклов, Марина
Волкова в остросюжетном
сериале «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА». 5-я – 8-я серии.
«Прокурорская проверка».

СӘРСЕНБІ
19 ҚАҢТАР
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
19.20
20.10
20.55
21.50
0.00
0.05
1.05

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»
«Гадалка». Многосерийный
фильм (16+)
Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
«Князь Владимир –
креститель Руси» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

НТВ-МИР
6.05

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

0.05

НТВ-МИР

НТВ-МИР
6.05

Новости
«Время покажет» (16+)

8.00
8.25

10.00
10.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00

22.00

Александр Тараньжин,
Светлана СмирноваМарцинкевич в детективном
сериале «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР».
«Опасные игрушки».
«Сегодня».
Олег Чернов, Дарья Юргенс
в остросюжетном сериале
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3». «Химическая
атака» (начало).
«Сегодня».
Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
«Химическая атака»
(продолжение), «Закрытое
производство».
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Игорь Лифанов, Роман
Курцин в остросюжетном
сериале «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ».
5-я и 6-я серии.
Александр Устюгов,
Екатерина Волкова в
остросюжетном детективном

0.55
1.10
1.30

5.20

сериале «РИКОШЕТ».
5-я и 6-я серии.
«Основано на реальных
событиях». «Быков и бригада.
Кровавая коррида».
3-я серия.
«Сегодня».
«Поздняков».
Владимир Стеклов,
Марина Волкова, Алексей
Янин, Андрей Стоянов в
остросюжетном сериале
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
9-я – 12-я серии.
«Кто в доме хозяин?»

БЕЙСЕНБІ
20 ҚАҢТАР
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
19.20
20.10
20.55
22.00
0.00
0.05
1.15

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»
«Гадалка». Многосерийный
фильм (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
«Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне –
неправда» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

14.05
15.00
15.40
16.50
18.00
18.30
20.25
21.35

23.30

1.00
1.45

НТВ-МИР
6.05

8.00
8.25

10.00
10.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
18.00
19.00
20.00

НТВ-МИР
6.05

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

0.10

0.55
1.10
1.40
2.10

Александр Тараньжин,
Светлана СмирноваМарцинкевич в детективном
сериале «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР».
«За всё заплачено».
«Сегодня».
Олег Чернов, Дарья Юргенс
в остросюжетном сериале
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3». «Импортный
вирус» (начало).
«Сегодня».
Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
«Импортный вирус»
(продолжение), «Группа
спасения».
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
«ДНК».
«Сегодня».
Игорь Лифанов, Роман
Курцин в остросюжетном
сериале «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ».
7-я и 8-я серии.
Александр Устюгов,
Екатерина Волкова в
остросюжетном детективном
сериале «РИКОШЕТ».
7-я и 8-я серии.
«Основано на реальных
событиях». «Быков и бригада.
Кровавая коррида». 		
4-я серия.
«Сегодня».
«ЧП. Расследование».
«Захар Прилепин. Уроки
русского».
Владимир Стеклов, Марина
Волкова в остросюжетном
сериале «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+).
13-я – 16-я серии.

0.10
2.05
3.05

5.55

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2.00
5.00
5.05
6.15
7.15
8.05
9.00
9.25
12.00
12.30
13.15

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+)

Александр Тараньжин,
Светлана СмирноваМарцинкевич, Алексей
Анищенко, Кирилл Жандаров
в детективном сериале
«ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». «Стратегия
риска».
«Сегодня».
Олег Чернов, Дарья Юргенс,
Антон Гуляев, Иван Паршин
в остросюжетном сериале
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3». «Дружественный
обмен» (начало).
«Сегодня».
Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
«Дружественный обмен»
(продолжение), «Камикадзе».
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК».
«Жди меня».
«Сегодня».
Игорь Лифанов, Роман
Курцин, Олег Андреев,
Александр Кудренко в
остросюжетном сериале
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». 9-я
– 11-я серии, 12-я серия
(заключительная).
«Своя правда» с Романом
Бабаяном.
«Мы и наука. Наука и мы».
Владимир Стеклов,
Марина Волкова, Алексей
Янин, Андрей Стоянов в
остросюжетном сериале
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
17-я – 19-я серии.
«Их нравы».

8.00
8.20
8.55
9.35
10.00
10.20

11.35
12.15
13.10
14.15
16.00
16.20
19.00
20.25
21.20
23.20
0.05

2.00
3.20

СЕНБІ
22 ҚАҢТАР
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
3.00
6.05
6.45
7.00
7.30
8.15
9.00
9.05
10.00
11.50
13.30
14.10
15.25
18.00
18.20
19.50

23.15
0.35
1.20
2.10

Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (6+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (6+)
Новости
К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского. «Вот
и свела судьба...» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К 110-летию со дня рождения
Кима Филби. «Тайная война»
(16+)
Комедия «Бедная Саша»
(12+)
Премьера. «Угадай мелодию
1991–2021» (12+)
«Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Премьера. Франк Дюбоск в
комедии «Не все дома» (12+)
Александра Бортич, Евгений
Кулик, Роман Курцын, Сергей
Шнуров, Елена Валюшкина в
комедии «Я худею» (16+)
Дмитрий Дюжев, Кирилл
Фролов в комедии «Огни
большой деревни» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

НТВ-МИР
6.05

Александр Тараньжин,
Светлана СмирноваМарцинкевич, Алексей
Анищенко, Кирилл Жандаров
в детективном сериале «ЕЩЁ
НЕ ВЕЧЕР». «Клетка для
«СОВЫ».

almaty-akshamу.kz

«Сегодня».
«Смотр».
«Поедем, поедим!»
«Готовим с Алексеем
Зиминым».
«Сегодня».
Эдуард Флёров, Александра
Комиссарова, Руслан
Корнеков, Антон Филипенко
в сериале «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
«Пропавший муж», «Дурное
влияние».
«Главная дорога».
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым».
«Квартирный вопрос».
«Своя игра».
«Сегодня».
«Следствие вели...»
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
«Ты не поверишь!»
«Секрет на миллион».
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном.
Алексей Гуськов,
Луци Хайнце, Юрий
Колокольников, Антон
Пампушный в комедии
«ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ».
«Квартирник НТВ у
Маргулиса».
Владимир Стеклов,
Марина Волкова, Алексей
Янин, Андрей Стоянов в
остросюжетном сериале
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
20-я – 22-я серии.

ЖЕКСЕНБІ
23 ҚАҢТАР
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2.50
3.00
3.10
4.45
5.20
5.50
6.45
7.00
7.25
8.10
9.00
9.10
10.25
11.25
12.55

21.30

ЖҰМА
21 ҚАҢТАР

«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Голос – 10
лет». Юбилейный концерт в
Кремле (12+)
«Вечерний Ургант». «Ciao,
2021!» (16+)
Константин Хабенский, Юлия
Хлынина, Анна Михалкова,
Фёдор Бондарчук в фильме
«Селфи» (18+)
Евгений Цыганов, Екатерина
Федулова, Ирина Рахманова,
Татьяна Кравченко в фильме
«Питер FM» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)

21

14.25

16.25
18.00
19.00
20.45
22.40
0.05
0.50

Ирина Пегова в
многосерийном фильме
«Галка и Гамаюн» (16+)
Новости
«Галка и Гамаюн» (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+)
Премьера. «Детский КВН»
(6+)
Джим Керри в комедии «Эйс
Вентура: Розыск домашних
животных» (16+)
Премьера. Балет на льду
Татьяны Навки «Лебединое
озеро» (6+)
Премьера. Праздничный
концерт, посвященный
60-летию Государственного
Кремлевского Дворца (12+)
Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
«Время»
Премьера. Вычисляя
серийного убийцу в сериале
«Хрустальный» (16+)
Фёдор Бондарчук, Ольга
Сутулова в фильме «Про
Любоff» (16+)
Александр Ревва, Глюк’ozа в
комедии «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)

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
21.40
0.55
2.00

5.50

«У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу.
«Сегодня».
Юлия Юрченко, Александр
Ревенко в сериале «ЭТАЖ».
«Пилюля от стресса», «Уж
замуж невтерпёж».
«Едим дома».
«Сегодня».
«Медицинские тайны».
«Первая передача».
«Чудо техники».
«Дачный ответ».
«НашПотребНадзор».
«Однажды...»
«Кремлёвские похороны».
«Сергей Ахромеев».
«Сегодня».
«Следствие вели...»
«Новые русские сенсации».
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Звёзды сошлись».
Премьера. «Основано
на реальных событиях».
«Операция «Монастырь».
«Новогодняя сказка для
взрослых».
Фильм Е. Листовой.
Владимир Стеклов в
остросюжетном сериале
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
23-я – 26-я серии.
«Ты не поверишь!»
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№1 (6136) 13 қаңтар, 2022 жыл

ҚАЗАҚЫ ПАЙЫМ

«ҮРКЕРДІҢ ШЫРҚАУЫ»
«Үркер» төбеге өрлеп келеді. Бірақ әлі кісі қалтыратқан
ызғырық жоқ. Тон кигізетін «тоқырау» амалы
дәрменсіздік танытып тұр. Алматылықтар бет
қызартатын аязды сағынып жүр
Сәрсенбек
БЕКМҰРАТҰЛЫ

Қазекең жылдың он екі
айында болатын амалдардың
көпшілігін Үркер шоқжұлдызымен байланыстырған. «Үркер
толғағы», «Үркер шырқауы»,
«Үркер аууы», «Үркердің жамбасқа түсуі», «Үркердің батуы»
деген атаулардың бәрі ауа райының өзгерісін, амалын немесе
құбылысын білдіреді. Қазір
Үркер төбеге қарай өрлеп келеді. Үркердің дәл төбеге шырқап жетіп, аялдауы – «қыс шілдесі» деп аталады. Бұрынғылар
«сары аяз» деген. Ол – қаңтар
айының 25-іне дөп келеді. Бұл
күнді орыстар ғылыми еш дәлелі болмаса да Исаның туған
күні «Рождество» деп атап жүр.
Қазақтың нағыз «сары аязы» –
осы. Сонымен, амалы көп дәлу
(қаңтар) айы жүріп жатыр. Осы
айдағы амалдардың реті мынадай: «күннің таласуы» («күннің
бой көтеруі») алғашқы амал.
Сосын «тоқырау», «қара суық»,
«қылау», «қырықаяқ», «қызыл
соғып тұр», «қызылдатып тұр»,
«қара суық», «қылау», «қыс
шілдесі» («сары аяз») деген
амалдар кезекте тұр. Олар бірінен кейін бірі жалғасып, қаңтардың 25-іне дейін ұласады.
Қазір «тоқырау» жүріп жатыр. Пайым бойынша, өткен
пайымымыз айтқандай, қыс
күшіне еніп, сақылдаған сары
аяз, бет үсіп, құлақ түсетін
үскірік көрініс беретін кез.
Еліміздің өзге өңірлерінде бұл
амал айтарлықтай күшіне еніп
тұрған жоқ. Алматыда әзір тыныш. Ертелі-кеш ескен ызғар
болмаса, аяз жоқ. Ауаның темпе-

13–19 қаңтар аралығы
ТОҚТЫ (21.03-20.04)
Бұл аптада күш-қуатыңызды босқа ысырап етпеуге тырысыңыз.
Қай істе де асықпай, сабырмен қимылдаңыз. Бұрынғы серіктесте
ріңізбен сәтті кездесулер болуы мүмкін. Денсаулығыңызды күтіңіз.
Фаст-фудтарға көп жолай бермеңіз. Жұмыс барысында былтыр
шешілмей қалған жұмыстарыңызды қолға алыңыз.
ТОРПАҚ (21.04-20.05)
Апта сіз үшін жылы кездесулер мен жағымды эмоцияларға
толы болмақ. Кірістеріңіз мен шығыстарыңызды таразылауға назар
аударыңыз. Егер бойыңыздан әлсіздік сезінсеңіз, ұйқы режиміне
назар аударыңыз. Барлық күш-жігеріңізді кішігірім мәселелерді
шешуге емес, үлкен шаруаларға жұмсасаңыз, жемісін көресіз.
ЕГІЗДЕР (21.05-21.06)
Қызмет барысында жүктемелеріңіз артады. Сондықтан
жауапкершілігіңізді арттырыңыз. Нәтижесінде қазірден кәсіби
тұрғыда өсуіңізге жол ашылады.
Егер сіз бойдақ болсаңыз, жаңа таныстардан сақ болыңыз және
бейтаныс адамға бірден сенуге асықпаңыз. Жұмыс және демалыс
теңдігін сақтаңыз.

БАБАЛАР БОЛЖАМЫ

Ай туғанда және толғанда болатын тыйылым:
*Айлы түнде үйден сыртқа сүт алып шықпа
(сүтке Ай сәулесі түссе, малдың желіні іседі);
*Айды саусағыңмен көрсетпе;
*Ай сәулесін бетіңе түсіртпе;
*Ай толғанда желі тартпа;
*Ай туғанда қойға қошқар жіберме;
*Ай толғанда көшпе;
*Ай толғанда қыз ұзатпа;
*Ай толғанда үй тікпе.

ратурасы – 2-4 градустан аспай
тұр. Алматылықтар бет қызартатын аязды сағынып жүр. Ертелікеш ескен ызғар болмаса, аяз
жоқ... «Тоқырау» алматылықтарға жайлы болып тұр.
Бұл амал қаңтардың соңы,
ақпанның басында, нақтырақ
айтсақ, ақпанның 4-5-інде бітеді. «Үркердің тас төбеден

аууы» құбылысы да осы кезде
орын алады…
Қолданыстағы күнтізе бойынша, бүгін 13 қаңтар, ай есе
біне сүйенсек, айдың 10-ы жаңасы, ескіше, яғни қазақша – ертең
қаңтардың 1-і. Алдағы аптада
айтарлықтай күн суытпайтын
сыңайлы. Қар жаууы, ертелі-кеш
ызғар болуы мүмкін.

НУМЕРОЛОГ

«ӘРЕКЕТ ТҮБІ – БЕРЕКЕТ»

Бұл – қиялдайтын емес, қимылдайтын жыл
Қазақтың жыл санауы
бойынша 2022 жылы Барыс
жылы кіреді. Ол несімен
ерекше болмақ? Осы ретте
қазақстандық нумеролог
Айсұлу Ахимова алдағы
жылға болжам жасады.
Оның сөзіне сүйенсек,
2022 жылдың саны – 6.

микалық құлдырау мен тоқырауға ұшырау мүмкіндігі басым
көрінеді. Ол көпшілікті шығынға сақ болуға және нақты талдауға сәйкес әрекет етуге шақырды.
– Бұл жыл жалқаулықты
кешірмейді, аспанда қалықтаудың қажеті жоқ. Қиялға берілмеңіз. Агрессия мен немқұрайдылықтан аулақ болыңыз, – деді
ол.
– Осы жылы дүниеге келген
сәбилерді кішкентайынан шыдамдылыққа, төзімділікке, еңбекке баулу маңызды. Гаджеттер

ШАЯН (22.06–22.07)
Жұмыс істеу уақытына және жақын болашаққа басымдық
беріңіз. Қызмет бабында серіктестеріңізді көбірек тыңдауға
тырысыңыз. Махаббат әлемінде екеуара ымыраға келмеу,
түсініспеушіліктер туындауы мүмкін.
Ірі көлемде сауда жасауға бұл аптада асықпай тұра тұрғаныңыз
абзал. Маңызды қағаздарға қол қоюдан да сақ болған дұрыс.
АРЫСТАН (23.07-23.08)
Қордаланып қалған мәселелеріңізді шешетін уақыт жетті. Бұл
ретте сізге оң көзқарас пен табанды мінезіңіз көмектеседі.
Денсаулығыңыз туралы айтар болсақ, созылмалы аурулардың
өршуі мүмкін. Тамақ сапасы мен ұйқы режиміне назар аударыңыз.
Сыйлық немесе қаржылық сыйақы түрінде жағымды тосын сыйлар
да болуы мүмкін.
БИКЕШ (24.08–23.09)
Егер сіз өз мақсаттарыңызға тезірек жетуді қаласаңыз, өзіңізді
тыңдауға және естуге үйреніңіз. Бұл апта сізге махаббат жолындағы
жаңа қарым-қатынасты бастау үшін қолайлы болмақ.
Денсаулығыңызды түзеу үшін мүмкіндігінше медициналық
тексеруден өтіңіз.
ТАРАЗЫ (24.09-23.10)
Аяқасты туындаған мәселелерді сол заматта шешуге
тырысыңыз. Кейінге ысырып қойсаңыз, ұтылып қалуыңыз мүмкін.
Сіздің тым қызба және ашуланшақ мінезіңіз серіктесіңізбен
арадағы қарым-қатынасқа теріс әсер етуі мүмкін. Сабырды серік
еткен абзал. Деннің саулығы үшін жылы сусындар мен дәрумендерді
көбірек ішіңіз.
САРЫШАЯН (24.10-22.11)
Отбасында орын алатын әлдебір оқиғада отбасы мүшелері
сіздің күш-қуатыңызды сезінуі керек. Өз әрекеттеріңіз үшін жауап
кершілік жүгін де өз мойныңызда болғаны абзал. Сүйіктіңізбен
келіспеушілік орнаған жағдайда, кең әрі кешірімді болған дұрыс.
Сіздің тапқырлығыңыз жұмыста жетістікке жетуге көмектеседі.
МЕРГЕН
Бұл аптада барлық қолға алған ісіңіз нәтиже береді. Сіздің
өршіл идеяларыңыз басшылықтың да назарын аударуы мүмкін.
Махаббат әлеміндегі қарым-қатынасыңыз жақсара түседі. Жүрекқан тамыр жүйесіне назар аударыңыз. Мүмкін болса денеңізге
шамадан тыс физикалық күш салмаған абзал.

Айкерім
РАЙЫСҚЫЗЫ

– 2022 жыл көп адамның
төзімділігін, шыдамдылығын
сынайтын жыл болмақ. Нумерологияда 6 – күшті сан. Негізгі
сипаттамалары – қаржы, әл-ауқат. Сонымен қатар, еңбекқорлықпен байланысты болады.
Ақылға қонымды шешімдер
мен логика, сенімділік пен батылдық жылы, – дейді нумеролог.
Бұл жылы сәттілікке немесе
кездейсоқтыққа сенбей, жұмыс
пен жаңа бастамаларға күш
салу керек екен. Өйткені, эконо-

Жұлдыз-жорамал

мен компьютерлік ойындарға
шектеу қою керек. Олар үшін
шахмат және конструктор ойындары пайдалы. 2022 жылы шет
тілдерін үйренуге, дағдыларыңызды жетілдіруге және өзіңізді
тәрбиелеуге уақыт бөліңіз. Әсіресе, 2022 жылдың ақпанынан
бастап шет тілдерін үйренуді
бастау тиімді, – деді ол.
– Биыл бауыр мен қан айналымы жүйесінің жұмысына назар аударған жөн. Табиғатқа жиі
шығып тұру керек. Йога, би,
футбол және серуендеу пайдалы, – дейді Айсұлу Ахимова.

ТАУЕШКІ (22.12–20.01)
Алдағы істеріңіздің нәтижелі болуы ішкі көңіл күйіңізге
байланысты болмақ. Былтырдан қалған барлық аяқталмаған
ісіңізді аяқтауға құлшына кіріскен абзал. Махаббат әлеміне де
өзгеріс әкелетін уақыт келді. Сүйіктіңізге көбірек көңіл бөлгейсіз.
Нәтижесінде екеуіңіздің қарым-қатынасыңыз жаңа деңгейге
көтеріледі. Көп ұйықтаңыз және жақсы тамақтаныңыз, бұл суық
тиюден қорғайды және жүйкеңізді сақтауға көмектеседі.
СУҚҰЙҒЫШ (21.01-20.02)
Апта өзін-өзі дамыту және жаңа нәрселерді үйрену үшін
керемет мүмкіндіктер сыйлайды. Өмірлік серігіңіз сіздің
қолдауыңыз бен назарыңызды айрықша күтеді. Жүрек жылуын
аямаңыз. Таза ауада жақындарыңызбен көбірек серуендеңіз.
БАЛЫҚТАР (21.02-20.03)
Сізде көптеген қызықты идеялар туындайды. Оларды сол
мезетте дереу іске қосу керек. Бұл орайда командамен жұмыс істеу
өз жемісін бермек. Сүйіктіңізбен қарым-қатынасты нығайтуға
тырысыңыз. Рухани әңгімелер мен бірлесе өткізген мол уақыт
махаббат ұшқынын қайта тұтандырады. Дұрыс тамақтану мен
физикалық белсенділік туралы да ұмытпаңыз.
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«Almaty
aqshamy»
газетіне
2022 жылға
жазылу жүріп
жатыр!
«ALMATY AQSHAMY» –
алматылықтардың да, еліміздің
барлық дерлік өңірлеріндегі
оқырмандарымыздың да асыға
күтетін, сүйіп оқитын басы
лымы! Қазақ сөз өнері мен
журналистикасының дәстүрлі
мектебі!
«ALMATY AQSHAMY» жа
рияланымдары мектептерде,
колледждер мен университет
терде оқылады, әлеуметтік же
лілерде зерделеніп,
талқыланады.

БІЗ газетімізді асыға күтетін
оқырмандарымызбен
және тұрақты авторларымызбен
әрдайым БІРГЕМІЗ!
«Almaty aqshamy» газетіне «Қазпошта» АҚ Алматы поштамты бөлімшелерінде,
«Евразия Пресс» агенттігі», «Эврика Пресс» пен «Дауыс» ЖШС-нің өкілдіктерінде
жазылуға болады.
Бізді almaty-akshamy.kz сайтынан да оқыңыздар!

«ALMATY AQSHAMY»
ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСТЕРІ:
65503 (жеке жазылушылар үшін)

1 айға – 549,10 теңге // 3 айға – 1647,30 теңге // 6 айға – 3294,60 теңге, 11 айға – 6605,50 теңге
15503 (кәсіпорындар мен ұйымдар үшін)
1 айға – 1 369,10 теңге // 3 айға – 4107,30 теңге // 6 айға – 8214, 60 теңге, 11 айға – 17825,50 теңге
95503 (зейнеткерлер, мүгедектер мен ҰОС ардагерлері үшін)

1 айға – 469,10 теңге // 3 айға – 1407,30 теңге // 6 айға – 2814, 60 теңге, 11 айға – 4845,50 теңге
Анықтама үшін телефондар: 8 (727) 232-36-51; 8 (727) 232-36-56.

ҚАПЕРІҢІЗДЕ БОЛСЫН!

Жұмыла жәрдем
беруде

«Almaty aqshamy» газеті Нұр-Сұлтан мен Алматы қа
лаларына, сондай-ақ, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Шығыс
Қаз ақс тан, Жамбыл, Батыс Қаз ақс тан, Қарағанды,
Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік
Қазақстан, Түркістан облыстарына тарайды.
ЕГЕР:
* мекемеңіздің, компанияңызд ың жұмысы ілгерілесін
десеңіз;
* бизнесте мол табысқа қол жеткізгіңіз келсе;
* әр бастаған ісіңіз сәттілік пен пайда әкелсін десеңіз
«Almaty aqshamy» газетіне
ЖАРНАМА беріңіз де, ТАБЫСКЕР болыңыз!
«Almaty aqshamy» Жарнама бөліміне хабарласып, қажетті
ақпаратты мына телефондар арқылы ала аласыздар:
8 (727) 232-36-51; 8 (727) 232-36-56.
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

Алматыда кәсіпкерлер, меценаттар, мәслихат депутаттары қатарынан Nur Otan партиясының жүзге жуық
белсенділері әскери қызметшілерге, патрульдік-күзетшілерге, метрополитен мен қаланың
коммуналдық қызметкерлеріне жан-жақты көмек көрсетуді
жалғастыруда.
J a s O t a n ж а с т а р қ а н ат ы
еріктілерінің күшімен 2000-нан
астам әскери қызметші, құқық
қорғау органдары мен коммуналдық жұмыс қызметкерлері осы
жылдың 6 қаңтарынан бастап
үздіксіз ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Гуманитарлық көмекке Алматының он жоғары
оқу орны мен колледждерінің
2000 студенті белсене қатысты.
Nur Otan партиясы депутаттық фракциясының мүшелері
мен партияның Алматы қалалық
филиалының белсенділері, сондай-ақ Праймериз қатысушылары Аида Бекманова, Бақтияр
Блаев, Бақытбек Жұмабаев және
Талғат Тілешев пен басқалары
ауд а н д ы қ ә к і м д і к т е р м е н
«Rahym» әлеуметтік үйімен бір-

almaty-akshamу.kz

ОҚЫРМАН НАЗАРЫНА!

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Динара
МҰРАТ
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лесіп, тұрмысы төмен және мұқтаж алматылықтарды бірінші
кезекте қажетті азық-түлікпен
және ыстық тамақпен қамтамасыз етіп, барынша көмек көрсетті.
«КазФерроСталь» ЖШС жан ы н д а ғ ы б а с т ау ы ш п а р т и я
ұйымдарының төрағалары қайырымдылық мұқтаждықтарына,
қаланы абаттандыруды қамтамасыз ету үшін 4,5 млн. теңге, ал
«АЗМК» ЖШС жанындағы бастауыш партия ұйымы 6 млн.
теңге бөлді. Әуезов ауданында аз
қамтылған тұрғындарға 6,5 млн.
теңгеге, Наурызбай және Алатау
аудандарында 5,5 млн. теңгеге
көмек көрсетілді.
Осы сағатта Алматы қаласының барлық аудандарына шамамен 30 млн. теңге көлемінде көмек көрс етілді. Партияның
қалалық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Мейіржан
Отыншиевтің айтуынша, алматылық партиялықтар өзара ісқимыл мен алғашқы көмек көрсетуді жалғастырады. Сонымен
қатар, Nur Otan партиясы қалалық филиалы жанында жедел
желі телефондары жұмыс істейді, 279-78-00, +7 777 640 78
52.

ЕГЕР:
* құттықтау, хабарландыру, еске алу жариялау ниетіңіз
болса;
* құжатт арың ызд ы жоғалтқ аның ыз, жеке кәсіпкерлік
қызметті тоқтатқаныңыз туралы, мұрагерлік және басқа да
ресми құжаттарды рәсімдеу жайлы хабарлама жасау қажеттілігі
туса, БІЗГЕ хабарласыңыз!
Барлық сауалдар бойынша жұмыс күндері сағат 9.00-ден
18.00-ге дейін
«Almaty aqshamy» Жарнама бөліміне хабарласыңыздар:
8 (727) 232-36-51; 8 (727) 232-36-56.

«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.
«Alataý Аqparat» ЖШС мен «Almaty aqshamy» газетінің ұжымы
бұрынғы әріптесіміз, белгілі жазушы-журналист
Жеңіс ШЫНЫБЕКОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
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Мерекелік демалыс күндер
1 және 2 қаңтар – Жаңа жыл
7 қаңтар – Рождество
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні
21, 22 және 23 наурыз – Наурыз мейрамы
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні
9 мамыр – Жеңіс күні
6 шілде –Елорда күні
9 шілде – Құрбан айттың бірінші күні
30 тамыз – ҚР Конституциясы күні
1 қыркүйек – ҚР Тұңғыш
Президенті күні
16-17 желтоқсан –
Тәуелсіздік күні

Ауыстырылған демалыс күндері
1 қаңтар – 3 қаңтарға
2 қаңтар – 4 қаңтарға
5 наурыз – 7 наурызға
1 мамыр – 2 мамырға
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EUR/KZT 493,45 теңге
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7 мамыр – 10 мамырға
27 тамыз – 28 тамызға
17 желтоқсан –
19 желтоқсанға
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