Сайлау алдындағы үгіт бойынша ақпараттық хабарлама

«Рысбай-Ел» ЖШС — www.sn.kz сайтының (бұдан әрі – Сайт) иесі
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» №2464 Конституциялық заңына сәйкес
Қазақстан Республикасының Президенттігіне тіркелген кандидаттарды (бұдан
әрі – Кандидаттар) 2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған кезектен тыс
сайлауға қатысу үшін Кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт материалдарын
орналастыруға интернет-алаңдарды ұсынудың төлем мөлшері, шарттары мен
тәртібі туралы хабардар етеді.
Кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру
осы Ақпараттық хабарламада және шарттың талаптарында айқындалған құнға
сәйкес жүзеге асырылады.
Сайт интернет-алаңды Сайттың иесі мен Кандидат не оның уәкілетті
өкілі арасында жасалған жазбаша өтініш пен шарт негізінде ұсынады. Үгіт
материалдарының саны мен орналастыру кезеңі Кандидаттың не оның уәкілетті
өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар шартта тіркеледі.
Өтініш кезектілік тәртібімен Кандидаттардың өтініштерін тіркеу
журналында тіркеледі, әрбір жазбаша өтінішке реттік нөмір және өтініштің
келіп түскен күні беріледі.
Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуі тиіс:
1) Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
2) Кандидат өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;
3) өтініш беруші тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;
4) шарт жасасу үшін тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттар.
Сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру кезектілігі жазбаша
өтініштердің түсу тәртібімен не егер өтініштер бір мезгілде келіп түскен болса,
жеребе бойынша белгіленеді. Кандидаттардың жазбаша өтініштеріндегі
мәліметтер (күні, уақыты және т. б.) негізінде редакция сайлау алдындағы үгіт
материалдарын орналастыру кестесін белгілейді.
Сайлау алдындағы үгіт материалдары «Сайлау 2022» жазбасымен
орналастырылады
(ол
жарнамаланатын
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кеңістігінде
орналастырылады).
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жарияланымдарда қаржыландыру көздері туралы ақпарат және ақпарат берген
тұлғаның тегі көрсетіледі.
Сайтта сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру 2022 жылғы
21 қазанда сағат 19.00-ден басталып, 2022 жылғы 19 қарашада сағат 0.00-де
аяқталады.
Үгіт материалдары сайтқа орналастырылған күнге дейін 1 (бір) жұмыс
күнінен кешіктірілмей ұсынылады.
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орналастырғаны үшін есепшот берілген күннен бастап 3 (үш) банктік күн
ішінде 100 пайыздық алдын ала төлем белгіленеді.
Үгіт материалдары Қазақстан Республикасының конституциялық
құрылысын күштеп өзгерту, тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне
нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және
рулық араздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа шақыру,
сондай-ақ заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құралымдар құру
идеяларын жарияламауға тиіс.
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталмаған
жағдайда сайттың меншік иесі тиісті үгіт материалдарын орналастырудан
бас тартуға құқылы.
Өтініштер Кандидаттардан не олардың уәкілетті өкілдерінен 2022
жылғы 17 қазаннан бастап 2022 жылғы 17 қарашаны қоса алғанда, демалыс
және мереке күндерін қоспағанда, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 41, 210кеңсе мекенжайы бойынша сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін жазбаша түрде
қабылданады. Барлық сұрақтар бойынша +7 777 902 92 00 телефоны/WhatsApp
арқылы хабарласыңыз.
www.sn.kz сайтында үгіт материалдарын орналастыру
Ақпараттық материал түрі

Құны, KZT ҚҚС есебінсіз

Баспасөз хабарламасы / ескерту (2000 таңбаға дейін, 3
фотосуретке дейін, Жаңалықтар легінде және «Сайлау
2022» бөлімінде)

400 000

Сұхбат / мақала (5000 таңбаға дейін + 3 фотосуретке
дейін, Жаңалықтар легінде және «Сайлау 2022»
бөлімінде)

750 000

Фоторепортаж / лонгрид (5000 таңбаға дейін, + 15
фотосуретке дейін, Жаңалықтар легінде және «Сайлау
2022» бөлімінде)

825 000

* Материалдар «Үгіт материалы» белгісімен таңбаланады және қаржыландыру көздері
туралы ақпарат пен материалды ұсынған тұлғаның тегі көрсетіледі
* Материалдардың көлемі таңбалар санымен, бос аралықтарды ескере отырып
көрсетілген
* Егер таңбалардың саны прайста белгіленген саннан асып кетсе, құны материалдағы
белгілердің нақты саны бойынша қайта есептеледі
* «Күн хабары» блогындағы материалдың қайталануы кезінде жалпы құнына 100 000 KZT
үстеме баға қолданылады. Материал «Хроникада» 2 сағатқа бекітіледі

www.sn.kz әлеуметтік желілерінде үгіт материалдарын орналастыру
Ақпараттық материал түрі

Құны, KZT ҚҚС есебінсіз

Ақпараттық материал (1000 таңбаға дейін, 1 сурет,
Instagram kz_newtimes легінде)

50 000

Ақпараттық материал (1000 таңбаға дейін, 1 сурет,
Facebook @Newtimes.kz легінде)

50 000

* Материалдар «Үгіт материалы» белгісімен таңбаланады және қаржыландыру көздері
туралы ақпарат пен материалды ұсынған тұлғаның тегі көрсетіледі

Баннер алаңы
Форматы
Өлшемі 1350х320.
Созу. Сайттың
жоғары
жағы («тақырып»
астында).

Орналастыру түрі

Өлшем бірлігі

Бір дана құны, KZT
ҚҚС есебінсіз

Статика / динамика.
Толассыз. Мобильді
нұсқаға көшіріледі

1 000 көрсетілім

1 700

