
 
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

 

2023 жылғы «19» наурызға белгіленген сайлауға қатысатын Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісне депутаттыққа партиялық тізімдер 

бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша кандидаттарды, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына 

партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері 

бойынша кандидаттарды «Инфополис» ЖШС интернет алаңында 

https://informburo.kz/ сайтында берудің жалпы шарттары. 

 

Кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт-насихат материалдарын орналастыру 

осы Ақпараттық хабарламада және шарттың талаптарында белгіленген құнға 

сәйкес жүзеге асырылады. 

Сайлау алдындағы үгіт-насихат материалдарын орналастыру кезектілігі 

жазбаша өтініштердің келіп түсу тәртібімен, егер өтініштер бір мезгілде келіп 

түссе жеребе бойынша белгіленеді. Кандидаттардың жазбаша өтініштеріндегі 

мәліметтер (күні, уақыты және т.б.) негізінде редакция сайлау алдындағы үгіт-

насихат материалдарын орналастыру кестесін белгілейді. 

Сайлау алдындағы үгіт-насихат материалдарын орналастыру "Сайлау-

2023" грифімен қоса беріледі (бұл гриф жарияланатын материалдың 

кеңістігіне орналастырылуы тиіс). Сайлау алдындағы үгіт-насихатты 

қамтитын барлық жарияланымдарда қаржыландыру көздері туралы ақпарат 

қоса беріледі. Сайлау алдындағы үгіт-насихат материалдарын орналастыру 

2023 жылғы 18 ақпанда сағат 18:00-ден ерте басталмайды және 2023 жылғы 17 

наурызда сағат 23.59-да (Алматы уақыты) аяқталады. 

Дайын материалдарды informburo.kz порталының редакциясына 

Кандидаттардың өкілдері сайт пен Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес, кестеге сәйкес орналастырудан 3 сағат бұрын 

ұсынады. 

Редакциялық материалдарды әзірлеуге сұратым материалды сайтта 

орналастырудың жоспарланған күнінен 3 күн бұрын қабылданады. 

Үгіт-насихат материалдары қолданыстағы жарнама алаңдары шеңберінде 

орналастырылуы мүмкін.  

Төлемнің 2 нұсқасы белгіленеді: 

1. 100-процен алдын ала төлем сайлау алдындағы үгіт-насихат 

материалдарын орналастырғаны үшін шот ұсынылған күннен бастап 5 

(бес) банктік күн ішінде шот негізінде жүргізіледі.  

https://informburo.kz/


 
2. Кейінгі төлем сайлау алдындағы үгіт-насихат материалдарын 

орналастырғаны үшін Тараптар шот негізінде орындалған жұмыстардың 

тиісті актісіне қол қойған сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде 

жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңнама талаптары сақталмаған 

жағдайда Редакция тиісті үгіт-насихат материалдарын орналастырудан бас 

тартуға құқылы. 

Өтініштер кандидаттардан не олардың уәкілетті өкілдерінен жазбаша түрде 

2023 жылғы 19 ақпаннан бастап жұмыс күндері (дс.- жм.) 09.00-ден 18.00-ге 

дейін (Алматы уақыты) мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан 

Республикасы, 050060, Алматы қ., Тәжібаева к-сі, 155, «Б» корпусы, 2-қабат. 

Барлық сұрақтар бойынша менеджерлерге хабарласуыңызды сұраймыз: 

+7 707 959 5900, Рустамжан Диана, d.rustamzhan@informburo.kz. 

+7 701 412 5060, Клименко Маргарита, m.klimenko@informburo.kz  

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

1. www.informburo.kz сайтында дайын материалдарды орналастыру 

Формат Бөлім 

Құны, теңге, 

жеңілдік пен ҚҚС 

есепке ала отырып 

Ескерту 

Дайын 

материал  

Жаңалықтар 

лентасы 
500 000 

Мәтін мен 

фотосуреттерді 

өтініш беруші 

ұсынады 

Дайын 

материал  

Истории / 

Интервью 
350 000 

Дайын 

материал  
KAZ 200 000 

 

 

2. www.informburo.kz сайтында редакциялық материалдарды 

орналастыру 

 

Формат Бөлім 

Құны, теңге, 

жеңілдік пен ҚҚС 

есепке ала отырып 

Ескерту 

Редакциялық 

материал 

Жаңалықтар 

лентасы 
650 000 

Мәтінді редакция 

әзірлейді 
Редакциялық 

материал 

Истории / 

Интервью  
500 000 

Редакциялық 

материал 
KAZ 350 000 

 

3. Informburo.kz әлеуметтік желілерінде жарияланымдар 

mailto:d.rustamzhan@informburo.kz
mailto:m.klimenko@informburo.kz
http://www.informburo.kz/
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4. www.informburo.kz сайтында медиа (баннер) жарнама 

Десктоп 

Формат 
ҚҚС қоса алғанда құны 

теңге 

4 қатар, 300х300 2 500  

970х90 жоғарғы (бөлімдер, десктоп ішкі 

беттері, бастыдан басқа) 
2 500  

970х90 төменгі белдемеде (өтпелі 

десктоп) материалдың ішінде 
2 500  

Кэтфиш 100%х150 2 500  

 

Мобайл 

Формат 
ҚҚС қоса алғанда құны 

теңге 

320х100 кэтфиш (өтпелі) 2 500  

300х300 материал астында 2 500  

 

 

 

Әлеуметтік желі Формат Құны, теңге, ҚҚС қоса алғанда 

Instagram (лента) 1 пост 150 000 

Instagram (сторис) 1 пост 50 000 

Facebook 1 пост 50 000 

Telegram 1 пост 80 000 

http://www.informburo.kz/

