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  1 жылға –  3640  теңге. 
облыстық маңызы бар қалалар үшін "Қазпошта" арқылы 
  1 жылға – 4470, 20  теңге.
 ауыл тұрғындары үшін
  1 жылға – 4700, 80 теңге.

с редакции
   1 год –  3640  тенге.
для города областного значения через "Казпочту"
   1 год – 4470, 20  тенге.
 для сельского населения
   1 год – 4700, 80 тенге.

Жаңа жылдарыңызбен!

ЖАҢА ЖЫЛ МЕРЕКЕСІ 
ҚАРСАҢЫНДА ЕСКЕЛДІ 

АУДАНЫ ПОЛИЦИЯ 
БӨЛІМІНІҢ БАСШЫЛЫҒЫ 

МЕН ЖЕКЕ ҚҰРАМЫ 
ТӘТТІЛЕР МЕН ЕСТЕЛІК 

СЫЙЛЫҚТАР АЛЫП, 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БА-

ЛАЛАРЫН ҚҰТТЫҚТАДЫ.
Полиция басшылығы, Аяз ата 

мен Ақшақар бастаған топ мерекелік 
құттықтауларды қайтыс болған 
әріптестерінің үйлерінен баста-
ды. Ескелді ауданы полиция бөлімі 
бастығының орынбасары, полиция 
майоры Нұрлан Солтубековтың ай-
туынша, жаңа жылдық мерекенің 
басын қаза болған әріптестерінің 
бүлдіршіндерін құттықтаудан бастау-
ды жөн санапты.   

«Біз  қайтыс  болған   әріптес-
тердің балаларына мерекелік 
көңіл-күй сыйлауда олардың бала-
ларына тәттілер, ал жұбайына гүл 
дестесін табыстадық. Әке жолын 
жалғайтын өжет ұлдардың ер жетіп 
келетнін қуандық. Жаңа жыл құтты 
болсын!»,  –  деді Нұрлан Солтубе-
ков. 

Аудандық полиция бөлімі 
бастығының сөзінше, бұл бір 
реттік қана  шара емес. Алдағы 
уақытта да осындай ізгі шара-
ларды жалғастырмақ ойда екен. 
Ал  балалардың жүзіндегі қуаныш 

пен күлкі барлық қиыншылықты 
ұмыттырып жіберді дейді ол. 

Айта кетейік, полиция бөлімінің 
басшылығы мен жеке құрам 2017 
жылы қайтыс болған табиғат қорғау 
тобының инспекторы, полиция ка-

питаны Ермолдин Саят пен биыл 
өмірден өткен  балалар ісі жөніндегі 
инспектор, капитан Рахметов 
Қуаныштың отбасында болды. 

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

ЌУАНСА, 

БАЛА ЌУАНСЫН
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ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
КӨМЕК КӨРСЕТІЛДІ

КӨКСУ ауданында 72 отбасына 2 млн. теңгеден астам 
сомаға қайырымдылық көмек көрсетілді, – деп хабар-

лайды Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.

¬ОFАМНЫЊ ЖЕГІ ¬¦РТЫ

Көксу аудандық әкімдігінің мәліметінше, Мұқаншы және  Балпық 
ауылдық округтеріндегі көп балалы және аз қамтылған отбасыларға 
түрлі көмек көрсетілді. Бұл ретте өңір меценаттарының көрсеткен 
қолдауы зор. Мәселен, ауданның көп балалы отбасыларының бірі 
жуырда қоныстой қуанышына жетті. Меценаттар өз қаражаттарынан 
1 млн. теңгеге отбасына үй сатып әперген. Демеушілер қаржысына 
41 аз қамтылған отбасыға жалпы сомасы 500 мың теңгеге азық-
түлік,  40 отбасыға 550 мың теңгеге отын түсіріліп беріліпті.  Сол 
сияқты 10 көп балалы және аз қамтылған отбасы балалары жаңа 
жылдық сыйлыққа ие болған. Сөйтіп, Көксу ауданы Мақашы мен 
Балпық ауылдық округтерінде тұратын 72 отбасына қазіргі кезде 
бірлесе көмектесудің арқасында жалпы сомасы 2 млн. 075 мың 
теңгеге жәрдем жасалыпты.

* * *
АЛ, Қапшағай қаласында 1655 көп балалы және аз қамтылған 

отбасыға шамамен 11 млн. теңгеге қайырымдылық көмек жасалған. 
Мәселен, демеушілердің қаржысына 700 көп балалы және аз 
қамтылған отбасыға жалпы сомасы 5 млн. 325 мың теңгеге азық-
түлік берілген. Тағы 55 отбасыға 1 млн. 540 мың теңгеге көмір алып-
ты.  Сол сияқты мүмкіндігі шектеулі 700 баланы 2 млн. 100 мың теңге 
болатын жаңа жылға арналған сыйлықтармен қуантып,  «Мейірімді 
адамдар» қайырымдылық шарасы шеңберінде 200 отбасыға 2 млн. 
теңгеге азық-түлік пакеттері таратылған.  

 Жалпы Қапшағай қаласы мен өңірінде бүгінгі күнге 1655 отба-
сына жалпы сомасы 10 млн. 965 мың теңгеге қайырымдылық көмек 
көрсетілген.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

Кездесу қонақтары  Тәуелсіздік алу жо-
лында  үлес  қосқан   Алакөл ауданындағы  
Қабанбай орта мектебі  тарих пәнінің 
оқытушысы Бағлан Жайлаубай,  Алматы 
облысы ішкі істер басқармасының ардагері 
Талғат Қарабаев, Сара  Қарабаева  және 
Алматы жаңа технологиялар колледжінің 
тарих пәнінің оқытушысы  Тамара 
Мырзағалиева   болды. 

Кездесу барысында  желтоқсан 
оқиғасында көз жұмған   боздақтарды 
1-минуттық үнсіздікпен еске алып,  осы  
оқиға бейнеленген бейнетаспа тама-
шаланды.  Мұнан кейін Тәуелсіздік күні 
туралы терең мағлұматтар беріліп, сол 
кездегі оқиғаны өз көздерімен көрген ар-
найы қонақтармен емен-жарқын әңгіме 
өрбіді. Осы тұста  колледж білімгерлері 
өздерін толғандырған  сұрақтарын қойып, 
тұщымды жауап алды.

Жастар бойына патриоттық сезімді 

Кеңесте  Талдықорған өңірі бойынша бас имам Ардақ 
Оразбаев сөз алып, ойын ортаға салды. «Республикалық 
имамдар форумында қабылданған үш құжат аясын-
да Талдықорған жерінде үлкен жиын өтуде. Бұл қазіргі 
халықтың, қоғамның арасындағы ең бір түйткілді мәселе бо-
лып отыр. Өздеріңіз білетіндей,  қазіргі ас беру мәдениеті,  
зираттарда қалай зиярат ету немесе олардың бастары-
на зәулім сарай салып, бес адам жататын жерге бір адам 
жатқызу мәселелері халықтың арасында қызу талқыға түсіп 
жатқан дүние. Жетісу жеріндегі  зиялы қауымдар, акаде-
миктер мен ақсақалдарды жинап осы мәселені қабылданған 
құжаттарды халыққа  ішіне қалай жеткізсек  деген оймен  
жиын өткізіп келемі. Мұндай жиын  бұған  дейін Қаратал және 
Көксу аудандарында өтті. Ал мұндай  құжаттың қабылдануы 
Қазақстанның төрт бұрышында әрбір ас беру мәдениеті,  
зират қылу мәдениеті бірізділікте болсын деген мақсат» 
екенін атап өтті ол.  

Сонымен қатар  ҚМДБ-ның Талдықорған қалалық «НҰР» 
мешітінің наиб имамы Жансерік Алпысбаев «Зияткер имам» 
тұжырымдамасы заман талабына сай зияткер имам деген 
мәртебеге лайықты дін қызметіндегі мамандарды іріктеу мен 
оларға мәртебе беру екенін тілге тиек еттті.  Айтуынша дін 
қызметкерлеріне қойылатын талаптардың ауқымы кеңейген, 
имамдар тек қана діни рәсімдерді ғана атқарып қоймай, сау-
атты, теріс ағымдарға қарсы күресе алатын, отаншыл, діні 
мен дәстүрін сабақтастыра білетін, дінаралық, ұлтаралық 
татулықты сақтай білетін, қоғамның ынтымағы мен бірлігі 
үшін аянбай еңбек ететін, жан-жақты бәсекеге қабілетті маман 
болу керек. Ал мешіттің бас имамы Алмас Сағидоллаұлы екі 
бөлімнен тұратын «Зират және зиярат» жайында айтты. 

Өз кезегінде сөз алған  ҚМДБ Талдықорған өңірі бойын-
ша наиб имам Керімбек Сарсенбайұлы:   – Халық түсінігінде 
берілетін астың, оқылған Құранның, жасалған дұға, тілектің 
қайтыс болған кісіге тигізетін пайдасы мен сауабы жайында 
терең сенім қалыптасқан. Ал марқұмдарға ас бермеу «ата-
бабасын сыйламау, әруақтарды құрметтемеу» деп саналған. 

ИСЛАМ  МӘДЕНИЕТІ
  Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының отыз  жылдық мерейтойы-

на орай мүфтият ғимаратында «Ислам – мәдениет пен ізгіліктің бастауы» тақырыбында имамдардың 
IV республикалық онлайн-форумы өткен еді. Осы форумның жалғасы ретінде ҚМДБ Талдықорған өңірі 
бойынша өкілдігінің ұйытқы болуымен  орталық «ИМАН» мешітінде жиын  ұйымдастырылды. 
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Аталмыш шара барысында Басқарма бастығы полков-
ник Ерен Оқасұлы Мейрембеков құттықтау сөз сөйледі. 
Сондай-ақ қалалық Қарулы Күштер ардагерлері ұйымының 
төрағасы запастағы майор Талғат Бердікенов Советқазыұлы 
ақ тілегін айтты.

Іс-шара аясында Қарулы Күштер саласында жиырма 
жылдан астам қызмет еткен офицерлерге Құрмет грамота-
лар,   Алғыс хаттар мен медальдар табыс етілді. 

Есет ДӘУРЕНБАЕВ, 
Талдықорған қаласының қорғаныс істері жөніндегі 

басқарма бастығының әскери-патриоттық және Қарулы 
Күштер ардагерлерімен жұмыс жөніндегі көмекшісі.  

ЕЛІМІЗДЕГІ МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ОРАЙ  ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ 
ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМАСЫ МЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ АРДАГЕРЛЕРІ ҰЙЫМЫ 
БІРЛЕСКЕН ӘСКЕРИ, МӘДЕНИ, ПАТРИОТТЫҚ ІС-ШАРА ӨТТІ. ОҒАН ҚАЛАДАҒЫ  БАРЛЫҚ МЕКТЕП, КОЛ-
ЛЕДЖ,  АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  ДАЙЫНДЫҚ БОЙЫНША   ЖЕТЕКШІЛЕР ҚАТЫСТЫ. 

МЕРЕКЕЛІК ШАРА ӨТТІ

ОНЛАЙН  КЕЗДЕСУ
ЖЕМҚОРЛЫҚ 

ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕЛІМНІҢ 
ЕРЛІК ЖОЛЫ

 І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
университетінің «Zhansugurov 
college»-нің құқықтану 
пәндерінің оқытушыларының  
ұйымдастыруымен   – 
«Тәуелсіздік – елімнің ерлік жолы» 
тақырыбында «Zoom» мобильді 
қосымшасын пайдаланып онлайн  
кездесу өтті.  

КЕЊЕСТЕ КЕЛЕЛІ МЄСЕЛЕЛЕР 

С¤З БОЛДЫ 

Сондықтан, Құдайы ас берудегі осы жоралғыларды реттеу 
– өзекті мәселе. Себебі, уақыт өте келе халық арасында 
«ата-бабама ас бермесем елден ұят болады, перзенттік 
абыройымнан айырыламын» деген түсінік қалыптасты. 
Осылайша құдайы ас бергенде өлілер қамы емес, тірілер 
ризашылығы ерекше назарға алынатын болды. Ендігі 
кезекте, осы сынды бұрыс сенімдерден саналы түрде 
арылатын уақыт келді. Негізінде тірілерге де, қайтқан 
кісілерге де пайдасы тиетін дүниелерге бірдей мән бер-
ген дұрыс. Құдайы ас берудің мәні Құдайы астың негізгі 
мәні – көпшіліктің басын қосып марқұмға Құран бағыштап, 
дұға жасау, Алла Тағаланың мейірімін, Пайғамбарымыздың 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) шапағатын 
тілеу, пендешілікпен өткен қателіктері мен күнәлары үшін 
Жаратқаннан жарылқау сұрау,  – деген ойымен бөлісті.  

 Келелі мәселелерді ортаға салған  кеңесте  биылғы 
Еріктілер жылында тасқын судан зардап шеккен Түркістан 
облысының жұртшылығына көмек қолын созған Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірлік 
өкіл имамы Ардақ Оразбайұлына, орталық «Иман» мешітінің 
қызметкерлеріне облыстық жастар саясаты басқармасы 
басшысының атынан берілген Алғыс хат  тапсырылды. Ал, 
Талдықорған өңіріндегі мешіттердің имамдары Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының құрылғанына 30 жыл то-
луына орай арнайы шығарылған «Қазақстан Мұсылмандары 
діни басқармасына 30 жыл» төсбелгімен марапатталды.

Мадина МҰРАТБЕКҚЫЗЫ

қалыптастыруда   осындай іс-шаралар 
жиі өткізіліп тұрады. Тарихын ұлықтап, 
өз тұғырына қондыра алған ел ғана 
өзіндік ерекшелігімен байқалып, көнеден 
бүгінге дейінгі жалғастығын көрсете ала-
ды. Ал, патриотизм  ұлттың өз тарихын 
дұрыс білуінен және тарихи санасының 
қалыптасуына байланысты болып келеді. 
Егер халқымыз ата-бабаларынан жеткен 
мәдени мұраларын қастерлесе, тілі мен 
дінін құрметтеп, тарихынан жақсы хабар-
дар болса, әрбір азамат бойында ерек-
ше мақтанышпен айтарлықтай ішкі «Мен 
Қазақпын», «Менің – Қазақстаным!» деген 
сезімі болатындығы сөзсіз.

Кездесуде  қазақ тілі және әдебиет 
пәнінің оқытушысы А.Сүлейменова сөз 
алып, рухани-адамгершілік тәрбиесі мол 
құнды ақпараттармен бөліскендері үшін 
қонақтарға алғыс айтып, жылы лебізін 
білдірді. Сонымен қатар  колледж әдіскері 
А. Нұрғалиева  да  сөз алып,  желтоқсан 
оқиғасындағы әр жастың  жасаған ерлігіне 
қазіргі ұрпақ бас иетінін  айтты.  

Г. АБЗАЛҚЫЗЫ, 
С. НАУРЫЗБАЕВА,

І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
университетінің «Zhansugurov College»   

құқықтану пәнінің оқытушылары.

Тәуелсіз еліміздің 
экономикасының дамуы-

на кедергі келтіретін,  
қоғам дертіне айналған 
мәселелердің бірі – сы-

байлас жемқорлық.Үлкен 
әлеуметтік қасірет болып 
табылатын ол саяси даму 

тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын әлемдегі 

барлық елді  алаңдатып 
отыр. 

Сыбайлас жемқорлық ұл-
тымыздың қауіпсіздігіне, еліміз-
дің халықаралық беделіне, 
азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарына 
елеулі нұқсан келтіретін қауіпті 
құбылыс. Сондықтан да онымен 
күресті  тек заң қызметкерлері ғана 
жүзеге асырады деп бойымызды 
аулақ салмай, бірлесе күресу бар-
шамыз үшін маңызды іс.  Осыған 
байланысты Кербұлақ ауданының 
№2 аудандық сотының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» 
жөніндегі  жыл сайын арналған  іс-

шаралар жоспары әзірленеді. Соны-
мен қатар, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы құқық бұзушылықты бол-
дырмау үнемі назарда ұсталып 
келеді. Аталған бағытта атқарылып 
жатқан шаралардың басты мақсаты 
– мемлекеттік органдардың және 
азаматтық қоғам институттары  
қызметін үйлестірудің тиімділігін 
арттыру жолымен қоғам өмірінің  
барлық саласында сыбайлас 
жемқорлық деңгейін төмендету. Сы-
байлас жемқорлық – адамдардың 
қоғамның демократиялық бастау-
ларына, заң мен шындыққа, са-
йып келгенде билікке деген сенімін 
әлсіретеді.  Тек жүрсең  - тоқ 
жүресің демекші жұмыста болсын,  
сырт жерде болсын абай болуы-
мыз қажет. Олай болса қоғам, оның 
әрбір мүшесі болып жемқорлықпен 
күрес жүргізуіміз қажет.

С. ДИХАНБАЕВА, 
 Кербұлақ ауданының №2 
аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі.
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ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКА КАЗАХСТАНА БОЛЬШЕ НЕТ

ПОПРАВКИ ДАЮЩИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МИНЗДРАВ  ОБРАТИЛСЯ 
К КАЗАХСТАНЦАМ
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
КОРОНАВИРУС
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ВИЦЕ-МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОНЛАЙН-БРИФИНГЕ 
В СЦК РАССКАЗАЛ, КОГДА В КАЗАХСТАНЕ НАЧНЕТСЯ МАССО-
ВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 .

По словам Марата Шоранова, 19 дека-
бря 2020 года началась третья фаза клини-
ческих исследований казахстанской вакци-
ны в Алматы и Таразе. В испытаниях, по его 
словам, участвуют 3 тыс. добровольцев. 21 
декабря стартовало производство вакцины 
"Спутник V" на базе Карагандинского фар-
мацевтического комплекса. 

«Выпущена опытная промышленная 
партия, которая сегодня отправлена на ана-
лиз качества данных вакцин. Ориентировоч-
но, до конца января мы получим результаты. 
Что касается доступности вакцинации для 
массового добровольного применения - она 
будет доступна в первом квартале 2021 
года, начиная с февраля-месяца», - сказал 
он. 

Касательно других зарубежных вак-

цин - по его словам, Минздрав проводит 
переговоры со всеми производителями 
вакцин-кандидатов. «Сейчас с ними прора-
батываем варианты, по которым они смогут 
регистрировать и ввозить вакцину на терри-
торию нашей страны», - добавил Шоранов. 
Позже спикер подчеркнул, что вакциниро-
вать будут тех, кто находится на первой ли-
нии борьбы с КВИ и те, чья работа не может 
быть переведена на дистанционный фор-
мат. Речь идет о врачах, педагогах, работни-
ках силовых структур. 

«Вакцинация будет проводиться на до-
бровольной основе. Вакцинация будет до-
ступна всем гражданам в рамках ГОБМП: 
она будет проводиться на бесплатной осно-
ве», - резюмировал вице-министр. 

«ALATAU-AQPARAT»

Вице-министр Марат Шорманов 
призвал казахстанцев не посещать 
места массового скопления людей, 

а также корпоративы, утренники и другие 
мероприятия. Также среди рекомендаций 
- "не переохлаждаться" и "не подвергать 
опасности родных". 

"Призываю вас не подвергать опасно-
сти родных и близких из групп риска, для 
общения и поздравления использовать 
современные дистанционные средства 
связи. Новый год – семейный праздник, и 
я призываю вас встретить его в кругу близких людей, с кем совместно проживаете, без 
приглашения родственников, друзей и знакомых", - заявил Шоранов. 

Он добавил, что праздники не должны привести к ухудшению эпидситуации и некон-
тролируемому росту заболеваемости.

 "Это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности мерам профи-
лактики", - отметил чиновник. Отметим, что в группу риска входят пожилые люди, а также 
имеющие хронические заболевания граждане. 

СОБ.КОРР

Поправки дающие новые воз-
можности

Новые поправки в Гражданский 
процессуальный Кодекс Республики 
Казахстан направлены на улучше-
ние качества судебного процесса.

Законом Республики Казахстан 
от 04 июня 2020 года внесены изме-
нения и дополнения в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики 
Казахстан (далее - ГПК) по вопро-
сам внедрения современных фор-
матов работы судов, сокращения 
излишних судебных процедур и из-
держек. 

Основная цель закона - это 
оптимизация судебного процесса, 
сделать его современным, удоб-
ным, эффективным и понятным для 
людей.

Так, внесены изменения в ста-
тью 15 ГПК, согласно которым суд 
вправе, в том числе по собственной 
инициативе, обсуждать со сторона-
ми (стороной) обстоятельства дела, 
уточнять правовые позиции и дово-
ды сторон, содействовать своевре-
менному и полному сбору доказа-
тельств по делу, их исследованию, 
а также выполнять иные действия, 
направленные на достижение задач 
гражданского судопроизводства.

Следует отметить, что до недав-
него прошлого судья не мог выйти 
за рамки иска. Решение основы-
валось только на представленных 
сторонами доказательствах. Про-
цесс разрешения споров носил в 
значительной степени пассивный 
характер. Суды не имели право 
разрешать спор на основании до-
казательств, не заявленных сторо-
нами и самостоятельно заниматься 
их сбором. Кроме того, если одна 
из сторон не могла четко изложить 

свои требования, то судья не мог 
давать соответствующие разъясне-
ния по применению норм права и 
оказывать содействие в уточнении 
заявленных требований. У судей в 
этой части, как говорится, были свя-
заны руки. Поэтому решения суда 
зачастую воспринимались участни-
ками процесса как несправедливые.  

Вместе с тем, для выяснения 
всех обстоятельств дела, имеющих 
существенное значение для при-
нятия законного и справедливого 
решения, судья в процессуальном 
отношении должен быть активным 
и свободным, чтобы мог правиль-
но определять пределы судебного 
разбирательства, какой довод или 
доказательство ему исследовать. 
Подобная практика, надо сказать,  
давно сложилась в судах развитых 
стран.

Таким образом, законом уси-
лена процессуальная активность 
суда, которая в конечном итоге бу-
дет содействовать  достижению ис-
тины по делу. 

Часть 5 статьи 34 ГПК дополне-
на абзацем, по которому в случае 
согласия обеих сторон с опреде-
ленной судом подсудностью, по их 
письменному ходатайству передача 
дела из одного суда в другой про-
изводится незамедлительно после 
вынесения определения, что исклю-
чает излишнюю волокиту по делу и 
способствует скорейшему разреше-
нию спора.

В рамках развития примири-
тельных процедур предусмотрены 
нормы, согласно которым при об-
ращении в суд в исковом заявле-
нии истцы должны будут указать 
сведения о предпринятых стороной 
(сторонами) действиях, направлен-

ных на примирение, если такие дей-
ствия предпринимались и прило-
жить документы, подтверждающие 
совершение стороной (сторонами) 
таких действий.

Законом закреплен статус пере-
водчика и судебного пристава.

Так, согласно статье 56-3 ГПК, 
судебным приставом является 
должностное лицо, выполняющее 
возложенные на него законом зада-
чи по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, то 
есть поддержание общественного 
порядка в зале судебного заседа-
ния, оказание содействие суду в 
выполнении процессуальных дей-
ствий. Немалое значение имеют во-
просы, связанные с охраной судей 
и других участников процесса. Эти 
полномочия также возложены те-
перь на судебного пристава.

В силу статьи 14 ГПК, судопро-
изводство по гражданским делам 
ведется на казахском языке, на-
равне с казахским официально в 
судопроизводстве употребляется 
русский язык. 

Однако, особенность судопро-
изводства с участием  граждан Ка-
захстана, принадлежащих к какой-
либо этнической группе, а также 
мигрантов и иностранцев, в случа-
ях, когда участник  недостаточно 
владеет языком судопроизводства, 
обусловлена необходимостью при-
влечения переводчика для участия 
в производстве по гражданскому 
делу. 

В этой связи, осуществляемая 
переводчиком деятельность имеет 
неоценимое значение, так как имен-
но переводчик является гарантом 
реализации принципа языка судо-
производства. При этом для назна-

чения переводчика судье теперь 
достаточно вынести протокольное 
определение.

Переводчик становится полно-
ценным участником процесса, ко-
торый в соответствии с частью 3 
статьи 56-4 ГПК   наделяется пра-
вом  задавать присутствующим при 
осуществлении перевода лицам 
вопросы для уточнения перевода; 
знакомиться с протоколом судеб-
ного заседания; приносить замеча-
ния на протокол в части полноты и 
правильности отражения перевода; 
отказаться от участия в производ-
стве по делу, если он не обладает 
достаточными знаниями; получать 
возмещение расходов, понесенных 
им в связи с участием в деле.

Не менее интересными явля-
ются поправки в статью 81 ГПК, 
по которым свидетель может быть 
допрошен судом в месте своего 
пребывания, либо с применением 
технических средств связи, если 
он вследствие болезни, старости, 
инвалидности, отдаленности места 
нахождения или других уважитель-
ных причин не в состоянии явиться 
в суд.

Законом предусмотрены новше-
ства и относительно электронного 
протокола, дистанционного участия 
в процессе, использования участни-
ками процесса электронных гадже-
тов и других технических средств.

Так,  рассмотрение дел будет 
возможно в электронном форма-
те без вызова сторон в порядке 
упрощенного и приказного произ-
водства. Повышен порог для дел 
упрощенного производства: для фи-
зических лиц - с 200 МРП до 1000 
МРП, а для юридических лиц - с 700 
МРП до 2000 МРП. 

Внесены  поправки, по которым 
суд не будет удаляться в совеща-
тельную комнату. Вместо совеща-
тельной комнаты вводится тайна 
совещания. 

Так, ранее по гражданско-
процессуальному кодексу при еди-
ноличном рассмотрении дела в 
судах первой инстанции судья обя-
зан был удалиться в совещатель-
ную комнату. Однако на практике 
у участников процесса возникали 
вопросы, с кем совещается судья 
в совещательной комнате, с кем  
консультируется, почему он уходит? 
Как следствие, это приводило к ро-
сту недоверия к суду.  Не случайно, 
большинство судей склонилось к 
мнению о том, что совещательная 
комната - это пережиток прошлого. 

Ныне после судебных прений 
и дачи прокурором заключения по 
делу суд удаляется для вынесения 
судебного акта и объявляет находя-
щимся  в зале судебного заседания 
о времени его оглашения.

Не менее важным  является то, 
что по окончании судебного разби-
рательства и оглашения резолю-
тивной части решения судья обязан 
разъяснять сторонам правовые по-
следствия принятых решений, то 
есть объяснить, почему он  пришел 
к тому или иному решению, порядок 
и сроки его обжалования, объявля-
ет о дате изготовления решения в 
окончательной форме, и когда лица, 
участвующие в деле могут получить 
его копию. 

Мадияр БЕКБОЛАТҰЛЫ, 
Главный специалист 

Пресс-службы Алматинского 
областного суда.

В соответствии с поручением главы госу-
дарства Касым-Жомарта Токаева, АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана» изменило свое 
официальное наименование на «Отбасы 
банк», передает ИА «NewTimes.kz».

20 декабря провели перерегистрацию 
акционерного общества «Жилищный строи-
тельный сберегательный банк Казахстана» 
на акционерное общество «Жилищный строи-
тельный сберегательный банк «Отбасы банк». 
С этого дня полное наименование банка:на го-
сударственном языке - «Отбасы банк тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы "; на 
русском языке — акционерное общество «Жи-
лищный строительный сберегательный банк 
“Отбасы банк”; на английском языке — Joint 

stock company “Otbasy bank” house construction 
savings bank».

Сокращенное наименование:на государ-
ственном языке — «Отбасы банк» АҚ; на русском 
языке — АО «Отбасы банк»; на английском языке 
— JSC «Otbasy bank».

Единственным акционером банка остается 
АО «Национальный управляющий холдинг «Бай-
терек» со 100%-ным правом владения и пользо-
вания государственным пакетом акций. Изменя-
ется только официальное наименование банка 
как юридического лица.

«Отбасы банк» остается банком, реализую-
щим систему жилищно-строительных сбереже-
ний, и не меняет своих функций оператора госу-
дарственных жилищных программ.

Вместе с тем планируется, что в 2021 году 

«Отбасы банк» станет полноценным институтом 
развития и поддержки, который будет централи-
зованно осуществлять учет, постановку и распре-
деление жилья. Для реализации поставленных 
задач планируется передать существующую си-
стему очередности из акиматов в «Отбасы банк» 
и создать центр обеспечения жильем, который 
будет работать по принципу одного окна для всех 
нуждающихся в жилье казахстанцев.

«В этом случае отпадет необходимость граж-
данам обращаться в несколько инстанций для 
того, чтобы подтвердить свой статус нуждающе-
гося в жилье, вставать в очередь, а затем обра-
щаться в банк для получения займа», — говорит-
ся в сообщении.

Председатель правления «Отбасы банка» 
Ляззат Ибрагимова прокомментировала: разви-

тая инфраструктура банка, информационные и 
технологические ресурсы ускорят процесс обе-
спечения жильем казахстанцев, в первую оче-
редь из социально уязвимых слоев населения, 
расширят возможность управления очередно-
стью, оптимизируют процедуру получения жи-
лья гражданами, нуждающимися в жилье.

«При этом банк продолжит свою основную 
деятельность в рамках системы жилстройсбе-
режений», обслуживая более 1,7 млн вкладчи-
ков и около 181 тыс заемщиков", — отметила 
она.

Также стало известно, что на сегодняшний 
день депозитный портфель банка составляет 
976 млрд тенге. А к концу года они планируют 
достичь показателя 1 трлн тенге.

Ш. БАТЫРОВ
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 «БАСЫМДА МЕНІҢ АҚ ҚАЛПАҚ,
ОЮЛАП ШЕТІН СЫРҒЫЗҒАН.
МЕНІҢ ДЕ БЕТІМ ЖАП-ЖАЛПАҚ,
СЕНІҢ ДЕ БЕТІҢ ЖАП-ЖАЛПАҚ,
АЙЫРМАМ ҚАЙСЫ ҚЫРҒЫЗДАН» ДЕП    

АҚТАНГЕР АҚЫН, ПОЭЗИЯНЫҢ БӘЙТЕРЕГІ 
ӘБДІЛДА ТӘЖІБАЕВ АЙТҚАНДАЙ,  ЖҮРЕГІ 
МЕН ҮНІ БІР, ЖЫРЫ МЕНЕН ЫРЫ ТҰТАСҚАН  
ТУЫСҚАН ХАЛЫҚТЫҢ САЯСАТТАҒЫ САЙ-
ЛАУ КҮНІ ДЕ ҚАЗАҚПЕН БІР  КҮНГЕ ТҮСІП ТҰР. 
АЙЫР ҚАЛПАҚТЫ ЕЛ  ПРЕЗИДЕНТІН САЙЛА-
СА, ҚАРҒА ТАМЫРЛЫ ҚАЗАҚ ПАРТИЯЛЫҚ 
ТІЗІМ АРҚЫЛЫ ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІНЕ  ДЕ-
ПУТАТТАРДЫ САЙЛАМАҚ. 

ҚЫРҒЫЗДАР ПРЕЗИДЕНТ, 
ҚАЗАҚТАР ДЕПУТАТ САЙЛАЙТЫН  КҮН

Қош, сонымен, тәуелсіздік 
алған 30 жылдың ішінде 
демократиялық жағынан 
қазақтан көш ілгері кетіп, 
арыстандай ақырса,  тақта 
отырған патшасының дал-
дұлын шығарып алып тастай-
тын Алатау баурайындағы 
қызуқанды халық осымен ал-
тыншы мәрте Президентін 
сайлауға қызу дайындалуда. 
«Береке-бітімі жоқ» деп мың 
жерден даурықсақ та, жабайы-
лау болса да демократиялық 
жолын тапқандығымен  әлемді 
мойындатқан Қырғызстанның   
Президент сайлауына қатысуға 
әу баста  65 адам талпыныс 
жасағанымен, солардың тек 
20-сы ғана тиісті құжаттарды 
өткізгенін хабарлаған-ды. Сон-

дай-ақ, орталық сайлау комис-
сиясы мемлекеттік тілді тиісті 
деңгейде меңгерді деген сер-
тификаты жоқ және соттылығы 
алынбаған 12 үміткердің  
құжатын кері қайтарып бер-
ген. Билікке көңілдері тол-
май, қандары бас-тарына 
шапса, апыр-топыр жиналып, 
Парламентін де, Үкіметін де 
Президентімен қосып ақ үйден 
қуып шығатын қырғыздарда 
әділдік бар-ау,  бар!  Бәленің бәрі  
өткеннен сабақ алмайтын, жем-
саулары толмайтын, қара ба-

старымен тума-туыс пен тамыр-
таныстарын ғана жарылқайтын 
шенділерінде болып тұр 
ғой. Қара қылды қақ жарып, 
халықтың жоғын жоқтап,  мұңын 
мұңдаса, қайта-қайта ереуілге 
шығатын қалың бұқараның есі 
ауысып кеткен жоқ шығар.

Иә, бұлар да  жершілдікке 
тартып,  әр аймақ өз көсемдерін 
сайлап, айғай-аттан болып жа-
тады. Президенттік, не Пар-
ламенттік сайлау болсын қызу 
пікірталас, ашық алаңда бірін-
бірі сынап, шешендігі мен 
көсемдігін көрсетіп, білімі мен 
біліктілігін тайға таңба басқандай 
байқатып тұрады. Қарайсың 
да сүйінесің. Сөйте тұра, әттең 
елді ұйыстыратын білікті бас-
шы қырғыздарға бұйырмай-ақ 

қойды-ау деп  күйінесің. Ал, де-
мократия жағынан қазақты шаңға 
көміп тастағанын жасырып-
жауып не қыламыз. Одан кім 
ұтты, кім ұтылды? Әне  бір жыл-
дары  Президенттік сайлауға  
стақан сындырғыш, қазақ 
тілінде  шүлдірлеп, тілі жаңа 
шыққан сәбидей болған генерал 
Ғани Қасымовты   мемлекеттік 
тілден сынақ алған комиссия 
«Абайдың өлеңін жатқа айтты» 
деп додаға қосып жібергенде, 
қалың бұқараның ашу-ызасын 
туғызғаны ойға оралады. Одан 

қалса, бізде «Президенттікке 
лайықты үміткерлер жоқ» деген 
жалған намыс бар. Жоқ емес бар, 
бірақ, ертегідегі «Ұр тоқпақтай» 
төмпештеген билік олардың 
үнін шығартпайды, адымын аш-
тырмайды, құтын қашырады. 
Олар содан кейін-ақ аман 
қалғандарына тәубаларын ай-
тып, арындарын басып, адымда-
рын тежейді.  Ал, Парламенттік 
сайлауда  басым дауысты 
тағы да билік партиясы алып, 
өзгелері алты жеті пайыздан 
әрі аспайтындығына бәріміздің 
етіміз өліп, көзіміз үйренді.  Бізде 
сайлаудағы өрескел қателіктер 
мүлде болған емес деген 
ұран қалыптасқан. Көрші елде 
үгіт-насихат жұмыстарын 15 
желтоқсанда бастап, 9 қаңтарға 

дейін жүргізбек болғанда 4 
қазанда Қырғызстанда өткен 
Парламент сайлауының 
қорытындысымен келіспеген 
жұрт көшелерде наразылық 
өткізіп, мұның соңы мемлекеттік 
ғимараттарды басып алуға, 
саяси дағдарысқа алып кел-
ген. Халық наразылығынан соң 
Үкімет те, Президент Сооронбай 
Жээнбеков те отставкаға кеткен. 
Бұдан кейін наразылыққа шыққан 
жұрт саяси қарсыласын ұрлап 
әкеткені үшін қамауда отырған 
Садыр Жапаровты түрмеден 

босатып алған. Кейін Парла-
мент мүшелері оны премьер-
министрдің міндетін атқарушы 
етіп тағайындады. Жээнбеков 
орнынан кеткен соң ол Прези-
дент міндетін де қоса атқаруға 
көшкен. Қарашаның ортасында 
Жапаров Президент сайлауына 
қатысу үшін Президенттің және 
премьер-министрдің міндетін 
атқарушы өкілеттіктерінен 
уақытша бас тартты. Бұған 
қоса ол елде Конституциялық 
реформа жасап, Президенттік 
басқару формасын енгізіп, 
сол арқылы атқарушы биліктің 
құзыретін арттыруға талпынып 
жүр. Қырғызстандағы Прези-
дент лауазымынан үміткерлер 
арасында ұлттық қауіпсіздік 
жөніндегі мемлекеттік комитеттің 
бұрынғы төрағасы Әбділ 
Сегізбаев, оппозициялық «Бүтүн 
Қырғызстан» партиясының 
жетекшісі Адахан Мадумаров, 
оппозициялық «Реформа»  
партиясының басшысы Клара 
Сооронкулова, Парламенттің 
экс-cпикері Қанат Исаев және 
ішкі істер министрінің бұрынғы 
орынбасары Курсан Асанов бар.

Ал енді дәл осы 10 қаңтар 
күні Парламент Мәжілісі мен 
жергілікті мәслихаттарға де-
путаттар сайлауға қатысты 
Қазақстандағы  науқан қызу 
қарқын алды. «Nur Otan» пар-
тиясы жұмыссыз жастарды 
жұмысқа орналастырамыз 
деп ұрандатуда. 835 мыңнан 
астам мүшесі бар билік партия-
сы Мәжіліс депутаттығына 126 
кандидат ұсынуда. Аламанның 
алдын бермейтін, ертеден шап-
са көште озған партияның ша-
шасына шаң жұқпасы анық. Ол  
әлімсақтан белгілі. 

Бұған дейін де сайлауға 
қатысып, жолы болмаған «Ауыл» 
партиясы 2000 жылы құрылған. 
Партия мүшелерінің саны 300 
мың адам. Басты бағдарламасы 
мен бағыты –  ауылдың ахуа-
лы. Мәжіліс депутаттығына 
19 кандидат ұсынып отырған 
ауылдықтардың арасында 
«Қазақ әдебиеті» газетінің бас 
редакторы Дәурен Қуат та жүр.  
Фейзбуктегі парақшасында: 

«Оңтүстіктегі ағайындарды 
Солтүстік Қазақстанға және 
Қостанғайға көшіруді» баста-
ма ретінде көтерген кандидат 
Ақмола облысында бала саны 
жетпегендіктен 35 ауыл мектебі 
жабылыпты деген деректі ай-
тады. Біз мақала барысында 
сайлауға түскен партиялардың 
бағдарламаларына толық шолу 
жасауды қаламадық. Себебі  
бәрінің айтатын ән-жыры ұқсас. 
Сондықтан партиялардың 
жекелеген мүшелері мен 
беделіне  ғана тоқталмақпыз. 
Парламенттегі беделі бар 
партияның бірі 222 мың мүшесі 
бар «Ақ Жол» Мәжіліске  38 
кандидат ұсынуда. Парламент-
те жиі-жиі дауыстары шығып, 
елдік мүддені көтеріп жүрген 
де осы партия.  Шекпенін теріс 
айналдырып, атауын өзгерткен 
«Қазақстан халық» партиясының 
105 мыңнан астам мүшесі бар. 
125 кандидатты Мәжіліске 
ұсынып отырған партияның 
Парламентте отырғанда ел 
есінде қалатындай ірі баста-
малары мүлде болған жоқ. 
Байырғы көсемдері  Косаревтың 
Кремльде жатқан Ленинді 
«Қазақстанға әкеп жерлеу ке-
рек» деген даурықпасы ғана 
есте қалыпты. «Адал» саяси 
партиясының  55 мыңнан астам 
мүшесі бар болса, Мәжіліске 
20 кандидат ұсынуда. Сайлау 
алдындағы екпіндері қатты. 160 
мың мүшесі бар «Жалпыұлттық 
социал демократиялық» пар-
тиясы  бойкот жариялап, 
сайлауға қатыспайтын болды. 
Қырғыздардағы сайлаудың де-
батына қарасаң Президентікке 
кандиттар бірін-бірі алып та, 
шалып та, жығып, білімдері 
мен саяси көзқарастарын  ел 
мүддесі үшін, тұтас қырғыз үшін 
деп, жан алып, жан берісуде. 
Біздің сайлаудың  дебаттарына 
қарасаң бірін-бірі мақтамен ба-
уыздап, «арбаны да сындырмай, 
өгізді де өлтірмей ап шығайық» 
деген желеумен жүгіріп жүр. 

Айтақын МҰХАМАДИ

?
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ЕРТЕГІ  ӘЛЕМІ

ӨТКЕН  КҮННЕН  БІР  БЕЛГІ                                   

ҚҰРМЕТ

К¤КЕЙКЕСТІ№52 (1003) 31.12.2020

Т
АЛАНТЫМЕН   

АНЫЛFАН

ЕҢБЕКТЕРІ  ЕЛЕНДІ

БАЛАЛАРЃА 

ЌУАНЫШ СЫЙЛАДЫ

Еңбекшіқазақ ау-
даны «Қаракемер» 
балалар театры 
Талдықорған қаласы 
балдырғандарына  «Ал-
дар Көсенің сиқырлы 
дүрбісі» атты ертегі 
қойылымын ұсынды. 
Балаларға  қуаныш 
сыйлаған ертегінің ав-
торы  – Мейіржан Әлібек. 

Ертегі желісіне сүйенсек, Ал-
дар Көсе өз замандастары бай 
мен кедей базардан – келе жатып 
тауып алған дүрбісін қулықпен өз 
қолына түсіріп, сол дүрбі арқылы 
болашаққа саяхат жасайды. Сахна-
да қазіргі заманның қаһармандары 
Өрмекші адам, найзағай Макуин-
мен достасқан Алдардың бейбіт 
тұрғындардың берекесін қашырған 
жалғыз көзді жауыз Диюмен айқасы 
көрініс тапты. 

 – Спектакль бізге қатты 
ұнады. Балалар ғана емес, өзіміз де 
қызыға тамашаладық. Ертегідегі 
Алдар Көсе мен қазіргі мультфильм 
кейіпкерлерін бірге қосып балалар 

қызығушылығын оятатын ерекше 
туынды шығарған. Актерлардың 
шеберлігі де өте жоғары дәрежеде 
– дейді көрермен.  

 Әртістер тек спектакль қойып 
қана қоймай, залда отырған 
кішкентай көрермендермен де бай-
ланыс орната білді. Сахналық об-
разда дүрбінің көмегімен болашақта 
кім болатынын айтып,  көңілдерін 
марқайтып тастады. Алдар Көсеге 

бір қауіп төне қалса белгі беріп 
отырған балалардың қуанышында 
шек болмады.

 – Хас сұлудың көз жасын-
дай мөлдір өнер  – театр.  ҚР 
еңбек сіңірген әртісі Асқар 
Наймантаев ағамыз мұрындық 
болып Еңбекшіқазақ ауданы, 
Қаракемер мәдениет үйі жаны-
нан «Қаракемер» балалар теат-
ры 2015 жылы драма үйірмесі 
болып ашылды. Мәдениет 
үйінің директоры Арайлым 
Мамырбекқызының  арқасында   
2017 жылы штат бөлініп,  ресми  
түрде ашылды, –  дейді театр ди-
ректоры Жарқын Барақбаев. 

Оның айтуынша,  театр ре-
пертуарында Мұхтар  Әуезовтің 
«Абай жолы» роман-эпопеясын 
инсценировкалаған «Абай ауы-

лы» атты 1-актілі спектаклі, Батыр-
хан Иманов және Ержан Қозыбақов 
бірлесіп  жазған «Ит пен мысық неге 
араз?» ертегісі, Мейіржан Әлібектің 
«Алдар Көсенің сиқырлы дүрбісі», 
Болат Ұзақовтың «Жаңа жылдық 
шытырман оқиға» сынды балаларға 
арналған қойылымдары бар. 

М. АКМАТОВА.

ЕСКЕЛДІ АУДАНЫ  АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
САЛАСЫНЫҢ ЕҢБЕККЕРЛЕРІ КАРАНТИНГЕ БАЙЛА-
НЫСТЫ КЕЗДЕСКЕН ҚИЫНДЫҚТАРҒА ҚАРАМАСТАН 
БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫ ЖАҚСЫ КӨРСЕТКІШТЕРМЕН 
ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ.

Осыған орай, салтанатты жи-
ында ауыл шаруашылығының әр 
саласында жақсы нәтижелерге 
қол жеткізген өндіріс озатта-
ры ұлықталып, жыл үздіктерінің 
есімдері аталды. Атап айтқанда, 
Алдабергенов ауылдық округі 
еңбеккерлері алға шықты. 
«Ж-Анар» шаруа қожалығының 
басшысы Саят Торқымбайұлы Ал-
маты облысы әкімінің алғыс хатына 
ие болды. Ал, «В.П.Хильниченко» 
шаруа қожалығының басшысы 
Виктор Петрович Хильниченко мен 
«Г.Н.Нам» шаруа қожалығының 
басшысы Герман Николаевич Нам 
Ескелді ауданы әкімінің Құрмет 
грамотасымен марапатталды. 
Сондай-ақ, «Кимадиев А.» шаруа 
қожалығының басшысы Азат Ки-
мадиев, «Берік» АШӨК басшысы 
Тұрсынжан Мәмеш, «Вахитов Р.» 
шаруа қожалығының басшысы 
Рустам Вахитов Ескелді ауданы 
әкімінің Алғыс хатын алды.

Сонымен қатар, аудан әкімі 
Рауан Рақымбеков аудан бойынша 
саланың  үздік қызметкерлері Лю-

бовь Митровановна Кимге, Нұржан 
Кенжебекұлы Салқынбековке, Ду-
бек Шағанбаевқа, Қосан Садықұлы 
Досановқа, Зейнеқабыл Калман-
бетовке мадақтау қағаздары мен 
«Ауыл еңбегі үшін» медалдарын 
тапсырды.

– Алға қойылған  мақсаттарға 
ұмтылған ауыл шаруашылығы 
еңбеккерлерінің қай кезеңде 
де еңбегі өлшеусіз. Ел эконо-
микасында өзіндік орны бар 
ауылшаруашылық саласы 
өркендеп, ондағы өндірілген 
өнімнің көлемі жыл санап ар-
туда. Сондай-ақ төрт түлік 
мал басының өсімі тұрақты 
сақталып отыр. Аудан бойынша, 
сала бойынша ауыз толтырып 
айтарлықтай оң өзгерістер көп. 
Бүгінде, осының барлығы ты-
нымсыз еңбек етіп келетін  ауыл 
шаруашылығы қызметкерлерінің 
өлшеусіз еңбегінің арқасы, –  деп 
атап өтті аудан басшысы өзінің 
құттықтау сөзінде.

 Ш. ХАМИТОВ.

 АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ  «ЖЕТІСУ» ТЕЛЕРНАСЫНЫҢ 
ҚОЛДАУЫМЕН, БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҰЙЫМДАС-
ТЫРУЫМЕН «ЖЕТІСУ ДАРЫНЫ» ОРТАЛЫҒЫ БІРІГІП 
ӨТКІЗГЕН  БЕЙСЕН ҚҰРАНБЕК АТЫНДАҒЫ ОЛИМПИА-
ДА АЛҒАШ РЕТ ӨТТІ. ОҒАН 16 ҰСТАЗ БЕН 19 ОҚУШЫ 
ҚАТЫСТЫ ДЕГЕН МАҚАЛАНЫ ОҚЫҒАНАН КЕЙІН          
БЕЙСЕН БАЛАМ ЖАЙЫНДАҒЫ ШАҒЫН ОЙЫМДЫ ЖА-
ЗУДЫ ЖӨН КӨРДІМ.

шақыртып,   республикадағы 
т е л е - к ө р е р м е н д е р г е  
танытқанының арқасында ҚР 
Қарулы Күштері министрінің  
«ҚР Қарулы Күштеріне  20 жыл» 
мерекелік медалін алып едім.                                
Бейсен  Құранбекті  талантымен 
танылған тұлға деп  білемін.                 

                               
Әсет АЛЖАНБАЙ,  

ардагер ұстаз. 
 ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ

Кеңес Одағы тұсында 
жас журналист  Б.Құранбекті 
«Лениншіл жас» газетінің тілшісі 
кезінен сырттай танушы едім. 
Ал, 2012 жылы  «Айтуға оңай» 
бағдарламасына шақырумен 
Бейсен баламмен алғаш  рет 
барып, танысып, әкелі бала-
лы сияқты сөйлестік. Мұнан 
кейін  Бейсен Құранбектің 
арқасында әскери патриоттық 
тәрбиедегі ауыл  мектебіндегі 
өткізген іс - шараларым, жеткен 
жетістіктерім телеарна арқылы 
республикаға  көрсетілді.  
ҚР Қарулы Күштерінің 25 

жылдығына орай Талдықорған 
қаласындағы «Баспа үйі» 
ғимаратындағы «Жетісу» 
телеарнасының арнайы  
шақыруымен аудан, облысқа 
танымал жетістігі көп әскери 
шенді оқытушы деп  мені ҚР 
Қарулы Күштерінің әскери 
офицер қызметкерлерімен 
бірге «Жетісу» телеарна-
сы түсіріліміне  шақырды. 
Бұдан соң 15 жылдағы әскери 
патриоттық тәрбиедегі ауыл, 
аудан мектебінде республикаға 
танымал атақ даңқы бар ірі 
тұлғалармен аудан, облыс, рес-
публика деңгейіндегі өткізген 
кездесу-жиындарымды, жет-
кен жетістігімді 7 мамыр Отан 
қорғаушылар күні қарсаңында 
«Жетісу» телеарнасы көрсетті. 
Телеарнадан шыққаннан кейін 

бір ғасырдан аса тарихы бар 
Жетісу газетінің бас редакторы 
Әміре Әрінұлымен кездестім. 
Сол тұста  Бейсен Құранбектің  
қабылдауында болып, әртүрлі 
тақырыпта еркін сөйлесіп, естелік 
суретке түсіп қайтқаным әлі 
есімде. 

«Жақсыдан шарапат» де-
гендей,  елінің қамқоршысы 
болған Бейсен баламның   ҚР 
Қарулы Күштеріне 20 жыл то-
луына байланысты хабарға 

Қ
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А ТІЛ МЄРТЕБЕСІ – 

ел мерейі
Тіл  өткеннің ұрпаққа қалдырған ама-

наты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі 
күннің кепілі. Ата Заңда «Мемлекеттік тіл 
– қазақ тілі» деп анық та айқын жазылған.

Белгілі ғалым Махмұд 
Қашқари «Тәрбие басы – тіл» деп 
көрсетеді. Жалпы, қай тәрбиенің 
де бастауы отбасынан бастала-
тыны рас, патриоттық сезім де 
отбасынан қалыптасады. Тіл ту-
ралы айтылғандардың бәрі жел-
ге ұшып, қоқысқа айналмасын 
десек, әр қазақ өз шаңырағында 
ағарту ісімен айналысса нұр 
үстіне нұр болар еді. Сонда ғана 
әр адамның санасында ұлттық на-
мыс, патриоттық жігер оянар еді. 
Сөйтіп, ол да ана тілін қадірлеуге, 
сыйлауға, ұмытпауға, патриоттық 
сезімнің оянуына ат салысар еді. 

 «Елге деген сатқындық оның 
болашағына сенбеуден баста-
лады. Қазақстанның болашағы 
қазақ тілінде. Тілсіз ұлт болмай-
ды. Өз тілімізді сақтау,   құрметтеу 
отаншылдық рухты оятуға 
қызмет етеді. Әрі ол – ата-баба 
алдындағы ұлы парызымыз» деп 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
айтқандай, мемлекеттік тілдің 
мәртебесін асқақтатып, оның 
қолданылу аясын кеңейтуге, 
дамытуға ат салысу, сонымен 

қатар білім ордаларынан    бастау 
алуы тиіс.

 Адам баласы тек қана білім 
арқылы дүниенің құпия сырын 
ашады. Білімнен тағылым алып, 
болашағын болжап, келешегіне 
бағыт белгілейді. Білім алдымен 
тіл арқылы игеріледі. «Тіл бесікте 
бекиді, үйде қалыптасады, бойға 
ұялайды, шаңырақта шыңдалады, 
мектепте дамиды, сөйлегенде 
жетіледі, жазғанда қалыптасады» 
деген Асылы Османованың 
сөзімен толық келісемін. Өте 
әдемі айтылған, терең мағыналы 
сөз.

 «Мемлекеттік тіл – бұл Отан 
бастау алатын Ту, Елтаңба, 
Әнұран секілді дәл сондай ны-
шан» деп Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақ тілінің 
қоғамдағы рөлін ашып көрсетеді. 
Мемлекеттік тілді меңгеру – қоғам 
алдындағы әр азаматтың  парызы 
деп есептеймін. 

Қ. ДЮЗГЕНБЕКОВА, 
Кербұлақ ауданының 

№2 аудандық  сотының 
бас маманы.  



06.05Д/ф «Дала өркениеті»
06.35«Сағындырған әндер-
ай»
07.30М/х «Пороро»
08.30 Алтын қор 
ұсынады«Taмаша» әзіл-
оспақ театры
10.00, 18.00 Т/х «Келін әні»
11.00,19.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00шоу«Білім бәйгесі»
13.00«Айтыстың аққуы»
14.40 К/ф«Таңғажайып 
тағдыр»
15.00,21.30 Т/х «Менің 
мектебім»
16.40 «Аzil alemi»
17.15 «Қызық екен...»
20.00, 01.30 AQPARAT
20.35 «Ән мен әнші». 
Мерекелік концерт
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.30 Т/х «Соңғы аялдама»
00.30 «Жарқын жүйдесу».
Тоу-шоу
02.05Д/ф «Тәуелсіздік тар-
ландары»
03.30«Nur tiley»

ХАБАР

06.00  «Қыз жолы-2»
07.30 М/с «Малышарики»
09.15,20.30,00.40 Жаңа 
жылдық топтама
10.20Т/с «Армандар орын-
далады» атты жаңа жылдық 
концерт-мюзиклі
12.00  М/ф «Смывайся»
13.30 
Мегахит«Трасформеры-
3:Темная сторона луны» 
16.15 «Жаңа жылдық кезде-
су» концерті
18.15 Семейное кино.«Елки 
-3»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 Итоги дня
21.40 
Мегахит«Трасформеры-
3:Эпоха истребления»

АСТАНА

06.00 «Ән мен 
әзіл»концерттік
06.30 «Күлдірген»
07.00 Х/ф«Астерикс и Обе-
ликс: миссия Клеопатра»
08.50М/ф «Маша и медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30,23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Қуаң Ге То» 
13.50 М/ф «Шевели ласта-
ми!»
15.20 «Алдараспан»
18.00 Т/Х «Ұрланған тағдыр»
20.00ASTANA TIMES
20.30 Үздік әндер 
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 «Барышня-крестьянка»
02.50 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
03.35 «KazNet» 
03.55«Күлдірген»
04.40 «Отбасы» 
05.00 «Келіңдер»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Когда зовет 
сердце»
07.00 «Тамаша CITY»
07.30 «Даstarхан»
09.00 «Самогонщики», «Пес 
Барбос и необычный кросс»
19.30 «Обыкновенное чудо»
12.00 «Qoslike»
15.25 Т/с«Султан моего 
сердца»
17.10«Угадай мелодию»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.30 Х/ф «Тариф новогод-
ний»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 «Три аккорда»
22.50 «КВН».Высшая лига.
Финал.
01.10 Х/ф«Великий уравни-
тель»
04.15«П@УТІNА»

Дүйсенбі - Понедельник, 4 қаңтар Сейсенбі - Вторник,  5 қаңтар

КТК

07.05«Мәссаған»KZ0
07.30, «Ән мен әнші» 
08.30 «Голубой огонек»
10.20 Х/ф «Зеркала»
12.10 Х/ф «Жаным, ты не по-
веришь»
12.45 «Зорко лишь сердце»
14.00,02.30 Х/ф «Новогодняя 
жена»
15.45 Х/ф «Катькино поле»
19.10 «Ән мен әнші»ән шашу.
Тұсаукесер!
21.40 Х/ф «Обратная сторона 
любви»1-4 серии
01.50 Х/ф «Аким»
04.00-05.00 «Той Best Star»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»  
09.00 Д/ф «Кең ауқымда»
09.30 М/ф «Тобот» 
10.30 «Ұлт ұлағаты»
11.00 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт) 
11.30 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00 «Олжа»  
12.30 «Онлайн сұхбат» 
13.00 Х/ф «Сказка о том, кто 
ходил страху учиться»
14.10 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
14.30 «Карантин» 
15.00 К/ф «Сезім сергелдеңі»
17.30 Д/ф «Кең ауқымда»
18.00 «Әсем әуен» 
18.35 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт) 
19.05 «Жыл жетістігі» фильмі  
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Дәрігер кеңесі»  
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Абай-175» 
20.30 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт) 
21.00 Д/ф «Кең ауқымда» 
21.30 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт) 
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (67-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 «Әсем әуен» 

31 КАНАЛ

06.00 «Ризамын»
07.10,00.40 Алдараспан, 
Нысана,Шаншар әзілдері
08.40 Музықалық сағат
12.00«What’sup?»
13.10 Х/ф «Ядовитая роза»
15.00 Х/ф «Робин Гуд: На-
чало»
16.55 М/ф«Снежная короле-
ва: Зазеркалье»
18.20М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей»
19.50М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «Падение ангела»
23.10 «Вечерний квартал»
04.00 «Ризамын»
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00 Т/х «Әкесінің баласы»»
06.50,05.20 «Айна-online»
07.10 «Шай «ішейік»
08.00, 13.10 Т/х «Элиф»
08.50 Т/с «Все к лучшему»
12.30,20.30 «Ерке мұң»
15.20 «Смеятся разрешает-
ся»
17.00 ,01.10 Т/с «Осколки 
счастья»
18.00,19.30 Т/с «Нюхач»
19.00 Спецпроект «Самое 
время»
21.30,03.50«Зың-зың Күлпәш»
22.20 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20 Х/ф «Терминатор»
02.40 «Q-елі»
02.00  «Вокруг света»
04.30 Т/х «Бұлбұл»

ЖЕТІСУ

06.05 Д/Ф «Дала өркениеті» 
06.55,  20.00, 01.35 
AQPARAT
07.30 «Жер төресі» Д/ф
07.55 М/ф «Пороро»
09.00 «Соңғы аялдама»
10.00, 18.00 «Келін Әні»
11.00, 19.00 «Біздің әпке»
12.00  «Білім бәйгесі»
13.00 «Ең сұлу» фильм
14.00 «Көңіл толқыны»
15.00, 21.30 Т/х «Менің 
мектебім» 
16.00 «Тұлға»
16.30, 02.10 Д/ф  
«Тәуелсіздік тарландары»
17.05 «Қызық екен...»
20.35 Тұсаукесер «Ұстаз» 
Д/ф
22.30 «Елшінің қызы»
23.30 Т/х «Соңғы аялдама»
00.30 Алтынқор. «Бауыржан 
шоу»
02.40 «Тұлға»

ХАБАР

06.00 «Қыз жолы-2»
07.30 М/с «Малышарики»
09.15, 17.00  Тұсаукесер 
«Qalamaimyn»
10.15 Кино «Әке»
12.30 проект «За что я 
люблю Казахстан и казах-
станцев»
13.10 Т/с «Фамильное цен-
ности» 
14.00 Т/с «Дети сестер»
15.00  «Бүгін» Тікелей эфир
16.00 Т/х «Бәсеке-2»
18.15 Кино «Если только»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30, 00.00  «Карта мира 
накаляется»
21.00 Итоги дня
21.40  Кино «Трансформе-
ры: последний рыцарь»
00.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген»
07.00 М/ф «Шевели ласта-
ми»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и 
медведь» 
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То» 
13.50 «Отважная Лифи»
15.20, 03.55 Сериал «сын 
моего отца»
16.35, 05.00 Т/х «Келіндер»
17.05 «Үздік әзілдер»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36 
00.40 ««Қош келдіңіз»»
02.00 «Барышня-
крестьянка»
02.50 «Біреудің есебінен» 
03.35 «KazNet» 
04.40  «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ  

06.00 Т/х «Когда зовет 
сердце»
06.45, 03.15 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
07.50 «Дастархан»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Жить здорово»
12.00 «Qoslike» 
15.30 «Султан моего серд-
ца»
17.15 «Угадай мелодию»
18.45, 02.25 Пендеміз ғой
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50 Т/с «Сезон дождей»
00.10 «Женская версия. 
Дедушкина внучка»
22.00, 03.40 «П@УТІNА»

06.05, 02.45 «Дала 
өркениеті» Деректі фильм 
06.55, 20.00, 01.15 
AQPARAT 
07.30 «ЕҢ СҰЛУ». Көркем 
фильм
09.00, 23.30 Т/х «СОҢҒЫ 
АЯЛДАМА»
10.00, 18.00 «Келін әні»
11.00, 19.00 Т/х «БІЗДІҢ 
ӘПКЕ»
12.00  «Білім бәйгесі». 
Интелектуалды шоу 
бағдарлама
13.00 «Off-line демалыс». 
Көркем фильм
14.40 «Konil tolqyny»
15.00, 21.30 Т/х «МЕНІҢ 
МЕКТЕБІМ». 
16.00 «ТҰЛҒА». Деректі 
фильм
16.30 «ТӘУЕСІЗДІК ТАР-
ЛАНДАРЫ» д/ф
17.05 «Қызық екен»
20.35 «ЖЕР ТӨРЕСІ» д/ф
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
00.30 «Қымбат жандар»
01.45 «ТӘУЕСІЗДІК ТАР-
ЛАНДАРЫ» д/ф
02.15 «Тұлға» д/ф

ХАБАР

06.00  «ҚЫЗ ЖОЛЫ-2»
07.30 М/с «Малышарики»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.15 Т/х «ӘКЕ»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30, 21.45 Проект. «За 
что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»  
13.10 Т/с «Фамильные цен-
ности»
14.00 Т/с «Дети сестер»
15.00 Тұсаукесер! «Бүгін». 
Тікелей эфир
16.00, 23.15 Т/х «Бәсеке-2»
18.15 Семейное кино 
«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30, 00.00 Д/ф «Цифро-
вые технологии».
21.00 Итоги дня
22.15 Т/х 
«ПӘЛЕНШЕЕВТЕР»
00.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 М/ф «Отважная 
Лифи»
08.30 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы 
әмірші Куаң Ге То» 
13.50 М/ф «Люпен III: 
Первый»
15.20, 03.55 Т/с «Сын моего 
отца» 
16.30, 05.00 «Келіндер»
17.00 «Үздік әзілдер»
18.00 Т/х «Ұрланған 
тағдыр» 
20.00 ASTANA TIMES
20.55 LOTO 6/49
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 Барышня-крестьянка
02.50 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
03.35 «KazNet» 
04.40 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовет 
сердце»
06.45 «Той заказ» 
бағдарлама
07.05, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
07.50 «DASTARХАН»
09.00 «ЕРАЛАШ»
09.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!»
12.00 «Qoslike» Тікелей 
эфир
15.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 
17.15 Премьера. «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ». Новогодний 
выпуск
18.45,02.25 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50 Сериал «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» 
00.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА»
01.40, 03.25 «П@УТІNА» 

   ХАБАР

   7 КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА АСТАНА

   ХАБАР

КТК

07.05 Т/х «Қара теңіз» 
08.20 «Қайран қарттар»
09.10 Смеятся разрешается 
10.00 «Обратная сторона 
любви»
13.20 «Не плачь по мне, 
Аргентина!»
17.00 «ЖАНҒАН ҮМІТ» 
18.00, 02.50  Т/х «Кектен 
туған махаббат»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 02.05 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «Мой мужчина, моя 
женщина»
23.40 Х/ф «Гений». «Не 
плачь по мне, Аргентина!»
03.00 «Тойбастар»
04.00«Қайран қарттар»
04.45-05.00 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Д/ф «Кең ауқымда»
09.30 М/ф «Тобот» 
10.30 «Сильные духом» 
11.00 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт) 
11.30 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00  Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» 
12.30 «Онлайн сұхбат» 
13.00 Х/ф «Госпожа мете-
лица»
14.10 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
14.30 «Карантин» 
15.00 К/ф «Қош келдің»
17.30 Д/ф «Кең ауқымда»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/ 
20.00 «Ковид шолу» 
20.10 «Ковид обзор» 
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (68-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
08.30, 03.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
10.00 Музыкалық сағат
13.15 Whats up?
14.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарич Змей»
16ү10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
17.20 М/ф «Илья Мурмец и 
Соловей Разбойник»
18. 50 «Падение ангела»
21.00 Х/ф «Преступник»
23.00 «Женский квартал»
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00 «Әкесінің баласы» 
06.50, 02.40, 05.20 «Айна-
online»
07.20,13.30 Т/с  «Элиф»
09.00 М/ф «Принцесса 
Эмми»
10.20, 18.00, 19.30 «Нюхач»
12.30, 20.30  «Ерке мұң»
15.20 Смеяться разреша-
ется
17.00, 01.50 Т/с «осколки 
счастья»
19.00 «Самое время»
21.30, 04.30  Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
22.30 «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 Х/ф Терминатор-2»
04.30 Т/х «Бұлбұл»

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТКҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 6 қаңтар

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

КТК

07.05 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Т/х
08.20 «ҚАЙРАН ҚАРТТАР» 
Т/х
09.10 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуск)
09.50 Х/ф  «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!»
17.00 «ЖАНҒАН ҮМІТ» Т/ф
18.00 «КЕКТЕН ТУҒАН МА-
ХАББАТ» Т/х
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
23.40 Х/ф «ГЕНИЙ». «НЕ 
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА»
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу
03.00 «TOЙ BESTSTAR» 
ойын-сауық

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.25 4-блок, 
10.30 «Арнайы репортаж» 
11.00 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт) 
11.30 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00  Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» 
12.30 «Онлайн сұхбат» 
13.00 Х/ф «Бременские музы-
канты»
14.10 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
14.30 «Карантин» 
15.00 К/ф «Жаужүрек Син-
гам»
17.30 Д/ф «Кең ауқымда»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.00 «Ковид шолу» 
20.10 «Ковид обзор» 
20.15 «Жұмыспен қамту жол 
картасы» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (69-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз)
07.00, 00.30 Алдараспан, Ны-
сана, Шаншар әзілдері (каз.)
08.40 Музыкалық сағат
12.00 «What’s up?» қаз
13.10 М/ф «Снежная короле-
ва: Зазеркалье»
14.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей Разбойник»
16.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
17.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ»
22.50 «Вечерний квартал»
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 Т/х «ӘКЕСІНІҢ БАЛА-
СЫ»
06.50, 05.20 «Айна-online»
07.20, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00 М/ф «Все псы попада-
ют в рай»
10.20, 18.00, 19.30 Сериал 
«НЮХАЧ»
12.30, 20.30 Т/х «ЕРКЕ МҰҢ»
15.20 «Смеяться разреша-
ется»
17.00, 01.10 Сериал 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
19.00 Спецпроект «Самое 
время»
21.30, 04.30 Т/х «ЗЫҢ-ЗЫҢ 
КҮЛПӘШ»
22.20, 03.00 Т/с «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ»
02.00 «Вокруг света за мо-
нетой»
04.30 Т/х «БҰЛБҰЛ»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК
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Қабанбай батыр көшесі, 32

Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

¤ЗЕКЖАРДЫ

•	 2020 жылдың қыркүйегіндегі статистика 
бойынша дүниежүзінде ең көп жүктелген 
мобильді қосымшалардың қатарында аталған 
бағдарлама көш бастап тұр. Бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 2 пайызға өсіп, жүктелім саны 
61,1 миллионды құрапты. Ал оның күнделікті 
аудиториясы 800 миллионнан асады екен.

БҮГІНГІ КҮН ТАҚЫРЫБЫ 

№52 (1003) 31.12.2020

«ТИКТОКЌА» ТЄУЕЛДІЛІК

құндылықтың құлдырауынемесе

 Сонымен бүгінде желілер 
ішінде танымалдылығы артып, 
соңғы уақытда жастардың 
өмірінен ойып тұрып орын 
алған «Тикток» жайлы 
мағұлмат іздеп көрдік. Балалар 
мен жасөспірімдер арасында 
кеңінен танымал «Тикток» 
әлемде тез қарқынмен таралған 
жаңа желілердің бірі. Онда 
қысқа уақыттық музыкалық 
бейнероликтер түсіріп, бөлісуге, 
видеоға сай музыка таңдап, 
ән мәтініне немесе фильм 
сөздеріне ілесіп орындауға 
болады. 2018 жылдың жазында 
іске қосылған бұл мобильді 
қосымша қазір Қытай мен 
әлемнің көптеген елінде 
танымал бейнеплатформаға 
айналған. Тіпті, 2020 жылдың 
қыркүйегіндегі статистика 
бойынша дүниежүзінде ең 
көп жүктелген мобильді 
қосымшалардың қатарында 
аталған бағдарлама көш бастап 
тұр.

Біздің елде де желі 
қолданушыларының қатары күн 
санап артып, бұған әуестенуші 
жасөспірімдер көбейіп келеді. 
Жүйе арқылы танымал болған 
блогерлер де жетерлік. Бұл 
сервистің, әсіресе балалар 
мен жасөспірімдер арасында 
ерекше қарқынмен таралғанын 
әлеуметтік желідегі түрлі 
трендтегі бейнежазбалардан 
байқауға болады. Ал осы бір 
«тренд» деген термин тілдік 
қолданысымызға енгеннен 
бері трендтің түбіне жете 
алмай жүрген жастарымызға 

ХХІ ҒАСЫРДА ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТІҢ БІРІ 
– ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ. БҮГІНГЕ ДЕЙІН ӘЛЕМДІ 
ӨЗІНЕ ТӘУЕЛДІ ЕТКЕН ӘЛЕМЖЕЛІНІҢ 
ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫН ЖІКТЕП, ЖІЛІКТЕП 
БОЛҒАНЫМЫЗБЕН, КӨЗ ІЛЕСТІРМЕС 
ЖЫЛДАМДЫҚПЕН ДАМЫҒАН АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ САН ТҮРІ КҮН САНАП 
КӨБЕЙІП, ТАҢ ҚАЛДЫРУДАН ЖАЛЫҒАР ЕМЕС. 
ОСЫ УАҚЫТҚА ДЕЙІНГІ FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM СЫНДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР 
ҚАТАРЫНА ЕНДІ «ТИКТОК» ДЕП АТАЛАТЫН  
ТҮККЕ ТҰРҒЫСЫЗ ДҮНИЕ ҚОСЫЛЫП, 
АЙНАЛАСЫНА «ТИКТОКЕРЛЕРДІ» БІР СӘТТЕ 
ЖИНАП ҮЛГЕРГЕН. 

қарап қайран қалатын болдық. 
Трендтен қалмайын деп 
тірнектеп жиған абыройын 
бір сәтте шашып жатқандар 
да баршылық. Камера 
алдында секеңдеп артынша 
желіге жүктеп, жарыса лайк 
жинайтындар енді өздерімен 
қоса ата-әже мен әке-шешені 
де шетелдік әуенге билетіп, 
кейде олардың әрекетін 
келеке етуді шығарған. Тіпті, 
қазыналы қазақ тойларында 
ата-анасымен бірге көзге ерсі 
қимылдар жасайтын «тик-
ток» белсенділерінің қылығын 
көпшілік қауымда құп көріп, 
қайта қолдап-қолпаштап жүр. 
Дуалы ауыз қарияларымыз бен 
ақыл берер ата-ананың жасап 
жүрген осынау қылықтарына 
қарап құндылықтардың құл-
дырырап бара жатқанына тағы 
бір мәрте көз жеткізгендей 
боламыз.

Көпке топырақ шашуға да 
келмес. Озық технологияны 

оңды пайдаланып, әлеуметтік 
желіні орнымен қолданатын, 
лайкқа шынымен лайық жандар 
да бар. Алайда карантин 
уақытында үйде отырған 
жұртшылық «тиктокерлердің» 
қатарын көбейтіп, желінің көрігін 
одан сайын қыздыра түскендей. 
Себебі, таңның атысы мен 
кештің батысын ажырата 
алмай, бар тірлігін ғаламтор 
арқылы бітіріп, өмірдің мәні мен 
қызық-қуанышын әлеуметтік 
желіден іздейтіндер үшін 
үйде оқшаулану таптырмас 
уақыт болған сыңайлы. Осы 

уақыт аралығында мән мен 
мағынадан жұрдай түрлі 
роликтер жастар арасында 
кеңінен таралып, соған 
еліктеушілер мен қайталап 
орындаушылар саны арта түсті. 
«Атың шықпаса жер өрте» 
дегенді желеу еткендер түрлі 
тұрпайы бейнежазбаларды 
қойып, ұлы тұлғаларды 
да мазаққа айналдырып, 
«танымал» болуға тырысты. Мә-
селен, хәкім  Абайдың суретін 
қорлап, шетелдік музыкаға 
басын селкілдетіп билетіп 
қойған қаракөз ұл-қыздарымыз 
Ыбырай Алтынсарин, Ахмет 
Байтұрсынұлы мен Әлихан 
Бөкейханов сынды ұлт 

зиялыларының да бейнесін 
мазақ етуден еш қымсынған 
жоқ. Қайта сол арқылы ел 
арасына белгілі болуды 
көздеп, арзан танымалдықты 
қуып жүр. Тек бұл ғана емес, 
ұлттық болмысымыз бен 
салт-санамызға кереғар осы 
тектес бейәдеп бейнелер 
желіде желдей есіп, халықтың 
ашу-ызасын тудыруға түрткі 
болды. Өсіп келетін жас 
ұрпаққа ешбір тәрбиесі жоқ, 
қала берді олардың алтындай 
уақытын алғаннан басқа бір 
пайда әкелмейтін осындай 
желіккен желінің күн санап 
қанат жаюына шектеу қойып, 
тыйым салған да ешкім жоқ. 

Ұлттық болмысымызды 
бұзып,  жастарымыздың 
санасын улайтын желіккен 
желілерді тоқтатар ешкім 
болмағанымен, желінің 
жеткіншектер үшін зиян екенін 
айтатындар қатарында жур-
налист Кәмшат Мұхамеджан 
бар. Оның пікірінше, ақыл-
ойы енді қалыптасып келетін 
өскелең ұрпақ үшін сананы 
сан саққа жіберетін осындай 
желілер аса қауіпті. 

– Жалпы әлеуметтік 
желіні толығымен жаман 
деп қаралауға келмес. Оны 
шегінен шығармай, орынмен 
пайдаланса құба-құп. Желі 
арқылы жарнама жасап, өз 
кәсібін дөңгелетіп жүрген 

де жандар бар. Алайда, 
көзқарасы әлі қалыптасып 
үлгермеген балалардың өз 
жасына сай емес бейнелерді 
көріп, еліктеуі, соны қайталап 
түсіруге әуестенуі бала 
болашағына теріс ықпалын 
тигізбесіне кім кепіл?! 
Бүгінде барлық әлеуметтік 
желілерде шектеу жоқ. Сол 
себепті, отбасында ата-
ана, мектепте ұстаздар 
тарапынан ақыл-кеңестер 
айтылып, дұрыс бағыт-
бағдар берілгені дұрыс деп 
есептеймін,– деген ол үйдегі 
іні-сіңілілеріне де осы тұрғыда 
әпкелік ақылын айтатынын 
жеткізді. 

«Тикток» түсіріп, желідегі 
парақшаларына жариялайтын 
жастар мұның ешқандай 
сөкеттігі жоғын, керісінше 
уақытты қызықты өткізу үшін 
таптырмас құрал екенін айтса, 
ұстаздар қауымы мұндағы 
бейнежазбалардың мән-
мағынасы болмағандықтан, 
алтын уақытты бостан бос 
«өлтіргеннен» басқа пайдасы 
жоқ деп есептейді.

– Меніңше, жасөспірімдер 
«Тикток» желісін пайдаланып, 
видео түсіруді танымал 
болудың бір жолы деп 
қарастырады. Ал мұндай 
желіге деген тәуелділіктің 
бірқатар зиянды тұсы да 
бар. Мәселен, бейнежазба  
түсіргенде жеткіншектер 

•	 Бағдарламаны жүктеген елдердің қатарында 
Бразилия алғашқы орында тұрса, одан кейінгі 
орынды АҚШ алған. «Tиктоктың» бүкіл әлемде кең 
қолданылуына Үндістан да айтарлықтай әсер еткен.
Бастапқыда елдегі қолданушылар «Тиктоктың» 
төрттен бір бөлігін құраса, бүгінде Үндістан билігі 
аталған қытайлық сервисті пайдалануға қарсы. Себебі,  
«Тикток» Үндістанның тәуелсіздігі мен тұтастығына, 
мемлекеттің қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртібіне зиян 
келтіретін желі ретінде сипатталып, оны қолдануға 
шектеу қойған. Одан кейін алпауыт мемлекет АҚШ-тың 
өзі тыйым салыпты.

Лина АЙДЫНҚЫЗЫ

өзіндік жас ерекшеліктеріне 
сай келмейтін іс-әрекеттер 
жасайды. Музыка мен би 
қимылдары сәйкес келмей, 
түсірген видео көңілінен 
шықпаса ашуға булығатыны 
рас. Сондай-ақ, осылардың 
барлығына алтындай уақы-
тын өткізіп, білім алуға 
деген құлшынысы төмендеуі 
мүмкін,– дейді ұстаз Қарғаш 
Асылбекова. 

Ал психолог маман 
ұстаздың бұл пікірімен толық 
келіспейді. Аталған мәселеде 
жан-жақты қарау керек деген 
Әсем Әшімханқызы «Тикток» 
платформасының тек зиянды 
жағынан емес, пайдалы 
тұсынан да зер салған жөн 
екендігін айтады.

– Жаңа форматтағы 
платформалар жетіліп 
келетін жастарымыздың 
шығармашылық қабілетін 
ашады. Мысалы, би билеу, 
өлең айту, креативті 
ойлау, әртістік қабілетін 
дамыту мен өзін-өзі көрсету, 
камерадан қорықпау  сынды 
жеке талантын көрсеткісі 
келетін пайдаланушылар 
үшін қажет құрал. Сондай-
ақ, олар мұндай қосымшалар 
арқылы өмірлік сәттердің 
ерекше оқиғаларымен бөлі-
суге мүмкіндік алады. Ал 
уақытты «өлтірмеу» үшін 
ересектер тарапынан 
ақылды іс жүргізілуі керек. 
Атап айтсақ, белгілі бір 
жағдайда ата-ана сауатты, 
ақылға қонымды тыйымдар 
жасауы тиіс. «Тикток 
түсіруді тез тоқтат!» деп 
жекігеннің орнына «сен мұны 
өте қатты қалайсың, мен 
түсінемін, қымбаттым. 
Өкінішке орай, қазір мен 
саған рұқсат бере алмаймын, 
алдымен сабағыңды 
оқығаның жөн» деген сөздер, 
балаға ауыр тимейді,– дейді 
психолог маман. 

Бүгінде әр күніміз әлеуметтік желі болмаса қызықсыз, 
мән-мағынасыз болып кеткендей. Өйткені, бір сәтке 
болса да қолдағы смартфонды ғаламтордан ажыратуға 
құлқымыз жоқ. Күнделікті күйбең тірліктен шаршап, 
табиғат аясына бой жазуға шыққан күннің өзінде телефон 
мен интернетсіз арқаны кеңге жая рахаттанып демала 
алмаймыз. Бейне бір өмірдің мәні сонда ғана секілді, ол 
жоқта бірдеңе жетіспей тұрғандай болады да тұрады. 
Алайда бүгін «Тиктокқа» тәуелді ұл-қыз өсіріп, ертең 
құндылығымызды құлдыратып алмау үшін, еңбектеген 
баладан еңкейген қартқа дейін өзіне тәуелді еткен 
осынау «ғасыр дертінің» зиянын ата-ана баласына ерте 
жастан ескертіп, тектесе деген тілегіміз бар.

ТҮЙІН ОРНЫНА
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 1) Бірнеше жыл бұрын мен 
БЖЗҚ-ның ресми сайтындағы Жеке 
кабинетке тіркелдім. Бірақ біраз 
уақыттан кейін паролін ұмытып 
қалдым. Кейінірек телефонымды 
жоғалтып алып, бұрынғы нөмірімді 
қайта қалпына келтірмедім. Енді 
маған Жеке кабинетке кіріп, үзінді 
көшірмені онлайн режимде қалай 
алуға болады? 

 Жеке зейнетақы шотынан үзінді 
көшірмені Сіз ұялы қосымшадан, БЖЗҚ 
және электрондық үкімет сайттарынан 
көре аласыз. Ол үшін «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамынан алуға болатын 
электрондық цифрлық қолтаңбаның 
өзекті кілтін пайдалануға болады.

Бұдан басқа, БЖЗҚ 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінде тіркелген жекелеген 
деректемелерді (электрондық 
мекенжай, ұялы байланыстың 
абоненттік құрылғысының телефон 
нөмірі) сіз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып 
немесе БЖЗҚ кеңселерінің біріне жүгіну 
арқылы өзектендіре аласыз. 

2) Жақында мен 63 жасқа 
толып, зейнеткер атандым. Бірақ 
жұмысымды одан әрі жалғастыра 
бергім келеді. Сіздерден сұрайын 
дегенім, енді менің жалақымнан 
міндетті зейнетақы жарналары 
аударыла ма, жоқ па?

Жоқ, аударылмайды. «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 24-бабы 
2-тармағының ережелеріне сәйкес 
зейнеткерлік жасқа толған адамдар 
БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы 
жарналарын және міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын төлеуден 

Өзекті  сауалдарға  жауап  береді
босатылады.

3) Қайырлы күн! Материалдық 
жағдайымның ауырлығына 
байланысты  мерзімі өткен 
және төленбеген екі несием бар. 
Айтыңызшы, бұл қарызды менің 
зейнетақы жинақтарымнан өндіріп 
ала ма?

Жоқ, өндіріп алу мүмкін емес. 
«Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан әрі – Заң) 50-бабының 
3-тармағына сәйкес салымшының 
(алушының) борыштары бойынша 
міндетті зейнетақы жарналарына, 
міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарына, өсімпұлдарға, 
зейнетақы активтеріне және зейнетақы 
жинақтарына тыйым салуға немесе 
олардан өндіріп алуға жол берілмейді.

Бұдан басқа, Қазақстан 
Республикасының «Атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы» Заңының 
98-бабының 14-тармағына сәйкес 
өндіріп алу салымшының (алушының) 
борыштары бойынша зейнетақы 
жинақтарына қатысты қолданылмайды.

4) Сәлеметсіз бе! Ағам қайтыс 
болғаннан бері бір ай мерзім өтті. 
Біз оның зейнетақы жинақтарын алу 
үшін қандай құжаттар қажет екенін 
және нақты қандай қаражат ала 
алатынымызды білсек деп едік.

«Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабының 5-тармағына сәйкес (бұдан 
әрі – Заң) алушы, сондай-ақ, БЖЗҚ-
да зейнетақы жинақтары бар және 
Заңның 11-бабының 1-3-тармақтарына 
сәйкес зейнеткерлік жасқа толмаған 
адам қайтыс болған жағдайда, оның 

отбасына не жерлеуді жүзеге асырған 
адамға БЖЗҚ республикалық бюджет 
туралы заңда тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
52,4 еселенген мөлшері шегінде, 
бірақ жеке зейнетақы шотындағы 
(бұдан әрі-ЖЗШ) қаражаттан аспайтын 
мөлшердегі жерлеуге арналған 
біржолғы төлем төлейді.

Егер жерлеуге арналған біржолғы 
төлем жүзеге асырылғаннан кейін 
алушының ЖЗШ-сындағы зейнетақы 
жинақтарының қалдығы тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген ең 
төмен зейнетақы мөлшерінен аспайтын 
соманы құраған жағдайда, бұл қалдық 
жерлеуге арналған төлем ретінде 
төленеді.

Бұған қоса Заңның ережелерінде 
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары 
бар адам қайтыс болған жағдайда, 
олар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
мұраға қалдырылатыны айқындалған.

Заңның 34-бабы 9-тармағының 
2) тармақшасына сәйкес БЖЗҚ 
алушыларға зейнетақы төлемдерін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен жүзеге асыруға 
міндетті. Аталған тәртіп, сондай-ақ, 
қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 02.10.2013 ж. 
№ 1042 қаулысымен бекітілген Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан 
міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен қалыптастырылған зейнетақы 
жинақтарынан зейнетақы төлемдерін 
жүзеге асыру қағидаларында 
айқындалған.

 Төлем түріне, оларды БЖЗҚ-ға 
беру тәсіліне (өзі келгенде/пошта 
байланысы құралдары/үшінші тұлға 

арқылы жүгінген кезде) байланысты 
қажетті құжаттардың өзекті тізбесі, 
оларды ресімдеуге қойылатын 
талаптар, сондай-ақ, өтініш бланкілері 
және төлем валютасының түріне қарай 
оларды толтыру және сенімхат үлгілері 
www.enpf.kz мекенжайы бойынша 
БЖЗҚ-ның веб-сайтында орналасқан.

 5) Коронавирус індетіне 
байланысты  жұмыс берушім біраз 
уақыт жалақы төлемеді. Егер мен 
ресми түрде жалданып жұмыс 
істейтін болсам, алдыңғы айлар үшін 
міндетті зейнетақы жарналарын өз 
бетімшеаудара аламын ба?

Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы зейнетақы заңнамасына 
сәйкес міндетті зейнетақы жарналарын 
салымшылар салымшы агентінің 
(жұмыс берушінің) аударуы арқылы 
төлейді. Бұл ретте «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамына (бұдан әрі – 
ЗТМО) аудару арқылы өз пайдасына 
міндетті зейнетақы жарналарын (бұдан 
әрі – МЗЖ) мына жеке тұлғалар ғана 
төлей алады:

- жеке кәсіпкерлер;
- жеке нотариустар;
- жеке сот орындаушылары;
- адвокаттар;
- кәсіби медиаторлар;
-азаматтық-құқықтық сипаттағы 

шарттар бойынша табыс алатын жеке 
тұлғалар;

- бірыңғай жиынтық төлем 
төлеушілер.

Осылайша егер сіз жоғарыда аталған 
тұлғалар санатына жатпасаңыз, онда 
МЗЖ есебінен қалыптастырылған 
жеке зейнетақы шотын өз бетіңізше 
толықтыру мүмкін емес.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 27 
қарашадағы №132 қаулысымен «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 
акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақысының 2021 жылға арналған 
шамасы:

1) инвестициялық табыс сомасының 2,0 пайызы;
2) зейнетақы активтерінің айына 0,01 пайызы көлемінде бекітілді.
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес комиссиялық сыйақының шекті шамасы 
инвестициялық табыстың 7,5 пайызынан және зейнетақы активтерінің айына 
0,025 пайызынан аспайтын шекте белгіленеді. 

Осылайша, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап белгіленетін комиссиялық 
сыйақының заңда белгіленген шекті шамалардан төмен нақты шамалары 
мынадай:

- инвестициялық табыс сомасынан - 3,75 есе;
- зейнетақы активтерінен - 2,5 есе.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен бірлесіп, жыл сайын комиссиялық сыйақыны төмендету және Қордың 
шығыстарын оңтайландыру бойынша жұмыстар жүргізеді. Естеріңізге сала 
кетейік, БЖЗҚ комиссияларының мөлшерін жыл сайын Ұлттық Банк Басқармасы 
айқындайды. Атап айтқанда, 2020 жылға комиссия мөлшері инвестициялық 
табыстың 5%-нан 2%-на дейін және зейнетақы активтерінен айына 0,015%-дан 
0,011%-ға дейін айтарлықтай төмендетілді.

Заңға сәйкес БЖЗҚ комиссиялық сыйақының екі түрін де алады және барлық 
шығындарды, соның ішінде зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруға 
байланысты шығындарды да жабады. БЖЗҚ-ның меншікті капиталының өсімі 
және меншікті активтерді инвестициялау комиссиялық сыйақыны одан әрі 
төмендетуге мүмкіндік береді.

Комиссиялық сыйақының салыстырмалы және абсолюттік шамаларының 

АҚПАРАТТЫҚ  ХАБАРЛАМА

«БЖЗҚ» АҚ-ның комиссиялық сыйақысы 
2021 жылы қаншалықты төмендейді?  

төмендеуі зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушы ретінде Ұлттық 
Банктің, сондай-ақ,қаржы құралдарын инвестициялық есепке алу, жеке зейнетақы 
шоттарын дербестендірілген есепке алу, салымшылар мен алушыларға 
зейнетақы қызметтерін көрсету жөніндегі бірыңғай оператор ретінде БЖЗҚ 
жүргізген жұмыстың нәтижесі болып табылады.

Жалпы инвестициялық басқаруға және кастодиандық қызметтерге 
комиссиялық шығыстар төмендетілді, бизнес-үдерістерді автоматтандыру және 
қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыру, зейнетақы қызметтерін электрондық 
форматқа көшіру және операциялардың жалпы көлеміндегі олардың үлесін 
ұлғайту бойынша жүргізілген жұмыстар нәтижесінде, сондай-ақ, әкімшілік 
шығыстардың бір бөлігін меншікті активтерді инвестициялаудан түскен кірістерден 
жабу есебінен БЖЗҚ-ның әкімшілік шығыстары азайтылды.

Комиссиялық сыйақы шамасының айтарлықтай төмендеуі салымшылар мен 
алушылардың инвестициялық табысы мен зейнетақы жинақтарының көбеюіне оң 
әсерін тигізуде.   

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару 
кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы 
жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары 
мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.
enpf.kz сайтында).
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ВКЛАДЧИКИ ЕНПФ ПОЛУЧИЛИ 
СВЫШЕ 15 МИЛЛИОНОВ УСЛУГ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ 

ЛУЧШЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВКЛАДЧИКИ 
ЕНПФ ПОЛУЧИЛИ ИНВЕСТДОХОД 

В 1,1 ТРИЛЛИОН ТЕНГЕ

НАСКОЛЬКО СНИЗИТСЯ 
КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

АО «ЕНПФ» В 2021 ГОДУ?

АО «ЕНПФ» проводит постоянную 
работу по информированию вкладчи-
ков (получателей) о состоянии своих 
индивидуальных пенсионных счетов 
(ИПС). 

Узнать о состоянии своего ИПС 
можно непосредственно при личном 
обращении в офисы ЕНПФ, а также 
путем получения выписки традицион-
ной почтой и электронными способа-
ми. 

Самый популярный способ ин-
формирования о состоянии ИПС на 
сегодняшний день – посредством 
интернет-связи. Его выбрали более 
6,6 млн владельцев ИПС (54,2% от 
общего числа всех ИПС). При этом о 
состоянии 5 762 454 счетов вкладчи-
ки и получатели узнают через личный 
кабинет на сайте enpf.kz или мобиль-
ное приложение ENPF в любое время 
и из любой точки мира. Численность 
выбравших такой способ информиро-
вания за год увеличилась на 225 125 
человек (4%) за год.

Выписку посредством электрон-
ной почты на адрес, представленный 
в ЕНПФ, получают 853 954 человека. 
Она приходит владельцу счета по 
электронной почте согласно выбран-
ному графику: ежемесячно, ежеквар-
тально, раз в полугодие или ежегодно. 

Традиционной почтой до сих пор 
предпочитают получать выписку 1 297 
726 человек. Это на 44 % меньше, 
чем, к примеру, 5 лет назад в 2015 
году, когда почтовая связь в качестве 
способа информирования была вы-
брана 2 939 233 вкладчиками и по-
лучателями, что свидетельствует о 
снижении востребованности данного 
вида информирования.

АО «ЕНПФ» уведомляет, что, если 
вкладчик (или получатель) все-таки 
предпочитает получать выписку с 

ИПС раз в год традиционной почтой, 
но при этом изменил адрес прожива-
ния, то ему необходимо поставить об 
этом в известность Фонд. Законом РК 
«О пенсионном обеспечении в Респу-
блике Казахстан» предусмотрено, что 
сделать это необходимо в течение 
10 дней после смены адреса.  В про-
тивном случае почтовый оператор не 
сможет доставить выписку из пенси-
онного счета адресату, и она вернет-
ся в Фонд. На следующий год ЕНПФ 
не будет отправлять выписку такому 
вкладчику(получателю), статус ин-
формирования которого будет значит-
ся как «не определен». Таких вкладчи-
ков на начало ноября более 1 млн или 
8,8% от общего количества счетов по 
всем видам пенсионных взносов.

Способ информирования при лич-
ном обращении в офисы Фонда опре-
делен у 3 029 417 человек, тогда как в 
прошлом году эта цифра составляла 
1 938 547 обращений. Увеличение со-
ставило 56,3 %. Однако, стоит учиты-
вать, что эту статистику в значитель-
ной степени пополнили владельцы 
вновь открытых счетов. В этой связи 
ЕНПФ напоминает новичкам пенси-
онной системы, что с 2019 года для 
открытия ИПС по обязательным пен-
сионным взносам не нужно заключать 
договор. Счет открывается автомати-
чески при поступлении первого взно-
са. Идентификация физического лица 
осуществляется по персональным 
данным (ФИО, ИИН, дате рождения), 
указанным в электронном формате 
платёжного поручения при перечисле-
нии обязательных пенсионных взно-
сов, а все необходимые сведения о 
реквизитах действующего документа, 
удостоверяющего личность физиче-
ского лица, о месте постоянного про-
живания ЕНПФ получает из инфор-

мационных систем государственных 
органов.  При этом способ информи-
рования при открытии такого счета 
автоматически определяется как «При 
личном обращении». То есть, всем 
вкладчикам, чей ИПС был открыт не-
давно, рекомендуется прийти в офис 
ЕНПФ с документом, удостоверяю-
щим личность и выбрать желаемый 
способ информирования.  Также это 
можно сделать дистанционно на сайте 
enpf.kz при наличии электронной циф-
ровой подписи. 

ЕНПФ напоминает о необходимо-
сти постоянно контролировать свой 
пенсионный счет любым удобным 
способом, чтобы быть уверенным в 
его регулярном пополнении и плани-
ровать будущую пенсию.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 
года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учре-
дителем и акционером ЕНПФ явля-
ется Правительство Республики 
Казахстан в лице ГУ «Комитет госу-
дарственного имущества и привати-
зации» Министерства финансов Ре-
спублики Казахстан. Доверительное 
управление пенсионными активами 
ЕНПФ осуществляет Национальный 
Банк Республики Казахстан. С 1 янва-
ря 2016 года функции по выработке 
предложений по повышению эффек-
тивности управления пенсионны-
ми активами переданы Совету по 
управлению Национальным фондом. 
В соответствии с пенсионным за-
конодательством ЕНПФ осущест-
вляет привлечение обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взно-
сов, добровольных пенсионных взно-
сов, пенсионные выплаты, индивиду-
альный учет пенсионных накоплений 
и выплат, предоставляет вкладчику 
(получателю) информацию о состоя-
нии его пенсионных накоплений (под-
робнее на www.enpf.kz).

Единый накопительный пенсионный фонд за 10 месяцев 2020 года оказал 
своим вкладчикам 15,8 миллионов услуг. Несмотря на сложившуюся эпиде-
миологическую ситуацию и пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в связи с которыми в текущем году был принят ряд ограничительных мер, ко-
личество оказанных услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
увеличилось на 8% или 1,2 млн единиц.  

Из общего объёма операций на 1 ноября текущего года 14,5 млн (т.е. 
более 92%) услуг было проведено в электронном формате. По сравнению с 
прошлым годом популярность электронных услуг выросла на 23,8% или 2,8 
млн услуг. Таким образом, мы видим, что большинство наших вкладчиков, с 
помощью Личного кабинета, который есть как на сайте, так и в мобильном при-
ложении ЕНПФ, не выходя из дома получают целый спектр услуг. В частности, 
это получение выписки с индивидуального пенсионного счета, внесение из-
менений и дополнений в свои реквизиты, получение справки о наличии ИПС, 
подача заявления о назначении пенсионных выплат в связи с установлением 
инвалидности 1 или 2 группы бессрочно, отслеживание статуса заявления на 
выплату и (или) переезд и многое другое.

На данный момент с соблюдением всех санитарных мер оказывают услуги 
и около 200 отделений ЕНПФ. В них нашими вкладчиками за 10 месяцев было 
получено свыше 1,1 миллиона услуг. Кроме того, в ЕНПФ имеются и отделы 
выездного обслуживания, которые на 1 ноября предоставили 80,4 тыс. услуг 
вкладчикам Фонда. 

Одной из задач ЕНПФ является предоставление качественных консуль-
тационных услуг и развитие информационных каналов для вкладчиков и по-
лучателей Фонда. За 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года более чем в два раза увеличилось количество обра-
щений вкладчиков по каналам обратной связи: 1,2 млн обращений в 2020 году, 
против 580,4 тыс. обращений за аналогичный период 2019 года. 

Напоминаем, получить консультацию вкладчики и получатели ЕНПФ могут 
в call-центре по номеру 1418 (Звонок по Казахстану бесплатный), а также кон-
сультации можно получить на корпоративном сайте www.enpf.kz, посредством 
чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18 и на официальных 
страницах ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter 
Telegram, Одноклассники.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредите-
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нистерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление 
пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республи-
ки Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по 
повышению эффективности управления пенсионными активами переданы 
Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсион-
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Сумма пенсионных накоплений ЕНПФ на 
данный момент превысила 12,6 триллионов тен-
ге. Как известно, она включает в себя пенсионные 
взносы и инвестиционный доход.

Напомним, что поступающие на индивиду-
альные пенсионные счета (ИПС) пенсионные 
взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируют-
ся доверительным управляющим пенсионными 
активами – Национальным Банком Республики 
Казахстан в различные финансовые инструмен-
ты.

С целью минимизации рисков инвестицион-
ный портфель диверсифицирован по видам, на-
правлениям инвестирования, в том числе валю-
там. В настоящее время около 2/3 инвестиций 
номинированы в тенге и около 1/3 - в иностран-
ную валюту, большая часть последних - в долла-
рах США.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков 
(получателей) пересчитывается и переоценива-
ется ежедневно в соответствии с результатами 
инвестирования пенсионных активов. В состав 
инвестиционного дохода входят доходы в виде 
вознаграждения по ценным бумагам (вкладам 
и другим операциям), доходы в виде рыночной 
переоценки финансовых инструментов, доходы в 
виде валютной переоценки, доходы по активам, 
находящимся во внешнем управлении и т.д.

За 10 месяцев текущего года с 1 января по 31 
октября 2020 года на счета вкладчиков был за-
числен чистый инвестиционный доход в размере 
1,1 трлн тенге, что в два раза больше показателя 
за аналогичный период 2019 года (чистый инве-
стиционный доход с 01.01.2019 по 31.10.2019 гг. 
составил 551,1 млрд). Отметим, что доходность 
за год с 01.11.2019 по 31.10.2020 гг составила 
10,88% при инфляции 7,1%, при этом доходность 
с начала 2020 года составила 9,94%, а инфляция 
5,5%.

В целом, инвестиционный доход, обеспечен-
ный Национальным банком с момента объедине-
ния всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 
порядка 4,6 трлн тенге. На отчетную дату доля 
чистого инвестиционного дохода в общем объёме 
пенсионных накоплений составляет 34,5%.

Если же брать период со дня основания са-
мой накопительной пенсионной системы Казах-

Постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан№ 132 от 27 ноября 
2020 года установлены следующие величины 
комиссионного вознаграждения акционерного 
общества«Единый накопительный пенсионный 
фонд» на 2021 год:

1) 2,0 процента от суммы инвестиционного 
дохода;

2) 0,01 процента в месяц от пенсионных 
активов.

Отметим, что согласно статьи 53 Закона «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казах-
стан» устанавливается предельная величина 
комиссионного вознаграждения для ЕНПФ в раз-
мере не выше 7,5 процента от инвестиционного 
дохода и 0,025 процента в месяц от пенсионных 
активов.

Таким образом,устанавливаемые c 1 января 
2021 года фактические величины комиссионного 
вознаграждения ниже установленных законом 
предельных величин:

- от суммы инвестиционного дохода - в 
3,75 раз;

- от пенсионных активов - в 2,5 раза.
Единый накопительный пенсионный фонд со-

вместно с Национальным Банком Республики Ка-
захстан ежегодно проводит работу по снижению 
комиссионного вознаграждения и оптимизации 
расходов Фонда. Напомним, что размер комиссий 
ЕНПФ ежегодно определяется Правлением Наци-
онального Банка. В частности, на 2020 год размер 
комиссии был существенно снижен с 5% до 2% от 
инвестиционного дохода и с 0,015% до 0,011% в 
месяц от пенсионных активов. 

В соответствии с законом ЕНПФ получает оба 
вида комиссионного вознаграждения и покрывает 
все расходы, в том числе связанные с инвести-
ционным управлением пенсионными активами. 
Рост собственного капитала ЕНПФ и инвестиро-
вание собственных активов позволяет обеспечи-
вать дальнейшее снижение размеров комиссион-
ного вознаграждения.

Снижение относительных и абсолютных ве-

стана в 1998 году, то чистый инвестиционный 
доход превысил отметку в 5,4 триллиона тенге. 
Инвестиционная доходность за это время с на-
растающим итогом составила 596,69%. При этом 
инфляция составила 485,55%. Таким образом, 
реальная доходность пенсионных активов на 1 
ноября 2020 года составила 111,14%.

Вместе с тем обращаем внимание, что пен-
сионные накопления – это долгосрочные инве-
стиции и анализировать размер инвестиционно-
го дохода целесообразно за период не менее 1 
(одного) года. Краткосрочные данные (ежеднев-
ные, ежемесячные и т.д.) – не являются показа-
тельными, т.к. зависят от ежедневной рыночной 
конъюнктуры.

Вся система инвестиционного управления 
и учета пенсионных активов является прозрач-
ной: каждый вкладчик имеет возможность видеть 
свой инвестиционный доход в личном кабинете 
на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. 
Информация по инвестиционному управлению 
пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых 
инструментах, в которые размещены пенсионные 
активы ЕНПФ, публикуется на официальном сай-
те ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/
Инвестиционная деятельность».

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО 
«НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ 
является Правительство Республики Казахстан в 
лице ГУ «Комитет государственного имущества и 
приватизации» Министерства финансов Респу-
блики Казахстан. Доверительное управление пен-
сионными активами ЕНПФ осуществляет Нацио-
нальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 
2016 года функции по выработке предложений по 
повышению эффективности управления пенсион-
ными активами переданы Совету по управлению 
Национальным фондом. В соответствии с пенси-
онным законодательством ЕНПФ осуществляет 
привлечение обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, добровольных пенсионных взносов, 
пенсионные выплаты, индивидуальный учет пен-
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личин комиссионного вознаграждения является 
результатом проводимой работыНационального 
Банка, как доверительного управляющего пен-
сионными активами, и ЕНПФ, как единого опе-
ратора по инвестиционному учету финансовых 
инструментов, персонифицированному учетуин-
дивидуальных пенсионных счетов, оказанию пен-
сионных услуг вкладчикам и получателям.

В целом снижены комиссионные расходы 
на инвестиционное управление икастодиаль-
ные услуги, уменьшены административные рас-
ходыЕНПФв результате проведенной работы по 
автоматизации бизнес-процессов и повышению 
производительноститруда работников,перевода 
большей части пенсионных услуг в электронный 
формат, а также за счет покрытия части админи-
стративных расходов из доходов от инвестирова-
ния собственных активов. 

Существенное сокращение величин комисси-
онного вознаграждения положительно сказывает-
ся на росте инвестиционных доходов и пенсион-
ных накоплений вкладчиков и получателей. 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО 
«НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ 
является Правительство Республики Казахстан в 
лице ГУ «Комитет государственного имущества и 
приватизации» Министерства финансов Респу-
блики Казахстан. Доверительное управление пен-
сионными активами ЕНПФ осуществляет Нацио-
нальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 
2016 года функции по выработке предложений по 
повышению эффективности управления пенсион-
ными активами переданы Совету по управлению 
Национальным фондом. В соответствии с пенси-
онным законодательством ЕНПФ осуществляет 
привлечение обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, добровольных пенсионных взносов, 
пенсионные выплаты, индивидуальный учет пен-
сионных накоплений и выплат, предоставляет 
вкладчику (получателю) информацию о состоя-
нии его пенсионных накоплений (подробнее на 
www.enpf.kz).



06.00,03.00 Әнұран
06.05 Д/ф «Дала өркениеті»
07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00,20.00,21.00.22.00,23.00, 
00.00,
01.00,02.00,01.00,02.
00AQPARAT
07.10Д/ф «Ұстаз»
08.10 ,09.10 Төреғали Төреәлінің 
концертті
10.10 Т/х «Келін әні» 
12.10,13.15 К/ф «Құнанбай»
14.30 Д/ф «Алтын адам »
15.10 «Сағындырған Әндер-ай»
16.10 «Жарқын жүйдесу».Тоу-шоу
21.00,22.30 «Жүзден жүйрік»
23.30 К/ф «Жаужүрек мың бала »
00.0,01.30,02.30 К/ф «Жаужүрек 
мың бала »

Хабар

06.00,02.00 Әнұран
06.00 «Буба»
07.00 «Алашұлы»
08.50 «Самопознание»

Бейсенбі - Четверг, 7 қаңтар Сенбі - Суббота, 9 қаңтар

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  10 қаңтар

06.05 Д/ф «Дала өркениеті»
06.45, 20.00 Aqparat
07.20 К/ф «Off-line демалыс»
09.00, 23.30 «Сонғы аялдама»
10.00, 18.00 Т/х «Келін әні»
11.00, 19.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Azil alemi»
14.45 М/ф «Сұлу мен құбыжық: 
сиқырлы Жаңа жыл»
15.50 «Егіз лебіз» Гала-концерт.
20.35 Жақсылық пен кел, Жаңа 
жыл! Концерт
21.30 Т/х «Менің мектебім»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
00.30 «Күміс көмей»
01.20 Д/ф «Тәуелсіздік тарлан-
дары» 
01.50 Д/ф «Дала өркениеті»
02.15 «Ауылдастар»

Хабар

06.00 Т/х «Қыз жолы-2» 
07.30 М/ф «Малышарики»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.15 Т/х «Әке»
12.30, 21.45 Проект. «За что я 
люблю Казахстан»
13.10 Сериал «Фамильные цен-
ности»
14.00 Сериал «Дети сестёр»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Бәсеке-2»
18.15 «Ёлки-5»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30, 00.00 Д/ф «COVID-19. 
Фактор страха» 
21.00 Итоги дня
22.15 Документальный фильм по-
священный 70-ти летию Талгата 
Мусабаева
22.15 «Опералық серпантин»
00.30 «Әсем ауен»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Үздік әзілдер»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
09.50,22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші Куаң 
Ге То» 
13.50 М/ф «Секретная миссия 
Санты»
15.10 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 «Астана таймс»
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 Х/ф Барышня-крестьянка
02.50 «Біреудің есбінен» 
03.35 «KazNet»
03.35 «Күлдірген»
04.40 «Отбасы»
05.00 «Келіндер»

Евразия

06.00 Т/х «Когда зовёт сердце»
06.450, 03.40 «Той заказ»
07.05, 18.00 «Басты жаңалықтар»
07.50, 02.40 «Дастархан» 
09.00 «Ералаш» 
09.15 М/ф «Принцесса-лебедь» 
10.40 Х/ф «Моя мама – невест»
12.00 «Qoslike»
15.30 Мелодрама «Султан моего 
сердца»
17.15 «Угадай мелодию»
18.30 Х/ф «Новогодний перепо-
лох»
20.00 «Главные новости»
20.30 Х/ф «Опекун»
23.45 «X-Factor»
00.05 «КВН» Кубок мэра Москвы
01.55 «П@утина»

КТК

07.05 Т/х «Қара теңіз»
08.20 Т/х «Қайран қарттар»
09.10 Новости

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Дала өркениеті»
06.30 «Ғасырлар үні»
07.15 М/ф «Пороро»
08.20 «Жүзден жүйрік»
10.00, 18.00 Т/х «Келің әні» 
11.00, 19.00 Т/х «БІЗДІҢ ӘПКЕ»
12.00 «Nur tiley»
12.35 «Ғажайып өлке»
13.05 «Жігіттер» тобының 
концерті
15.05 М/ф «Суперотбасы-2
16.50 «Жарқын жүздесу» ток-шоу
20.00 «Masele»
20.40 «Егіз лебіз»
22.30 Т/х «ЕЛШІНІҢ ҚЫЗЫ»
23.30 «АҒАСЫ БАРДЫҢ...» К/ф
01.10 «Nur tiley
01.40 «Masele»
02.20 «Ауылдастар»

ХАБАР

06.00 М/ф «Буба»
07.00 Концерт «Әнім саған 
аманат»
09.15 «Өзін-өзі тану»
09.30«Мен – чемпион PRO»
10.00 «Tangy fresh»,«Q-бренд»
11.15 М/ф «Жил-был кот»
12.45 Мегахит. «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657»
14.30 Т/х «БӘСЕКЕ-2»
18.00 «Жүрегім ақ». Айқын 
Төлепберген
20.10 «Отдел журналистских рас-
следований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 Мегахит. «16 КВАРТАЛОВ»
23.45 «Әсем әуен»

АСТАНА 
 
06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
07.00, 04.10 «Үдік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан» 
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші Қуаң 
Ге То» 
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
17.00 «Алдараспан» әзіл-сықақ 
театры
18.00 «ҰРЛАНҒАН ТАҒДЫР» т/х
20.00 Үздік әндер
20.55 «Loto 6/49» 
00.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
02.20 «BAS times»
01.50 «Той жыры» 
02.15 «KazNet» ғаламторға шолу

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовет сердце»
07.10, 03.15 «Тамаша city» 
08.00 «Басты жаңалықтар» 
09.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
12.30 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой 
Артамоновой
12.55 Сериал «Когда мы счаст-
ливы»
16.30 Шоу Максима Галкина 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
18.00 «Сенбілік жаңалықтар»
18.35, 02.15 «Ең алғышқы
20.00 «X Factor»
21.45 Х/ф  «Миг, украденный у 
счастья»
23.15 Итоги голосования.
23.45 «Миг, украденный у сча-
стья» продолжение.
01.30 «П@ytina+» 

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
08.00 «Бақытқа есік ашайық»
09.00 «БАЗАР ЖОҚ АЛАҢЫ» 

09.50 «КТКweb» (қайталау)
10.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ»
12.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
14.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА»
16.00 «НАЗИРА» т/х
19.10 «ӘН МЕН ӘНШІ» 
21.00 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
«ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
01.20 «НАЗИРА» қайталау
04.00 «Базар жоқ алаңы»
04.45-05.15 «КТК қоржынынан»

жетысу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Спорт тайм» 
11.00 «Болмыс»  
11.45 «Әсем әуен» 
12.00 «Әкелердің әңгімесі»
12.40 «Әсем әуен» 
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 «Экорейд»  
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт ұлағаты» 
15.00 «Онлайн-сұхбат» 
15.35 «Карантин»
16.10 «Жұмыспен қамту жол 
картасы» 
16.20 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Полиция қызметі»
17.30 «Сильные духом»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»  
19.15 «Саулықтың сыры»
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.00 «Ауылдағы ағайын»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Тарих парақтары» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт) 
23.00 «Карантин»
23.30 Новости
00.00 Жаңалықтар
00.25 Әнұран

31 канал

06.00 Ризамын
07.00, 00.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
09.00 Мистическое шоу «Битва 
экстрасенсов»
11.10 Музыкалық сағат 
13.20«What’s up?» қаз
14.20 Премьера! КИНО «СУПЕР 
ХАНЫМ»
16.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4»
17.40 М/ф «Три богатыря: На 
дальних берегах»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ»
21.00 Х/ф «БЕССТАРШНЫЕ»
23.10 «Вечерний квартал»
03.30 Әзіл студио
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 Т/х «НЯНЯ-АҒА»
07.00, 02.00 «Айна-онлайн»
09.00 М/ф «Королевские кани-
кулы»
10.15 «Юморина»
11.10  «Дизель шоу» 
13.30  Х/ф «ДУБЛЕР»
15.00, 04.00Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
17.00 «Япырай»
17.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
20.45 Шоу «Один в один»
23.30 Х/ф «2:22»
01.15 «Вокруг света за монетой»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

09.00,12.00,15.00,18,00 
Жаңалықтар.Новости
9.30 «Я – чемпионPRO»
10.00 «Tangy fresh , « Q-бренд»
11.15 «Про спорт»
12.30 «Қазақ хандағы.Алтын тақ»
14.30,15.30 Т/х «Бәсеке»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.00,22.00 «Пәленшеевтер»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
23.00 «Большая неделя»
00.30  «Әсем әуен»

Астана  

06.00, 04.40 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00 ,09.00,11.00,
13.00,15.00,17.00,
19.00,21.00,23.00 ASTANA TIMES
07.10 Үздік әндер
10.00,12.00,14.00,
16.00,18.00,20.00,
22.00,00.00 ASTANA TIMES.
спецвыпуск
08.10 ,09.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
10.10 «ТeleBingo» 
10.35, 11.10,22.10  Т/х «Кекеш 
келін»
12.10, 13.10,23.10,00.30 Т/х «Ұлы 
әмірші Қуаң Ге То» 

13.40,14.10,15.10 Х/ф «В поисках 
приключений»
15.40,16.10,17.10 
«Алдараспан»әзіл-сықақ театры
18.10,19.10 Т/Х «Ұрланған тағдыр»
20.30 Үздік әндер
20.45 «Аялы алақан»
21.10 Т/х«Сүлеймен сұлтан» 
01.50 «Azil keshi» 
01.50 «Астана кеші көнілді» 
03.50 «Қаламгер»
04.20 «KazNet»
04.20 «Әзілстан»

Евразия

06.00 Т/х «Когда зовёт сердце»
07.10 «Тамаша city» 
08.00 «Сенбілік жаңалықтар»
08.45«Воскресные беседы»
09.00 Х/ф «Миг,украденный у 
счастья »
12.30 Т/х «Басты жаңалықтар»
12.45,03.45 «Ол кім ? Бұл не ?»
13.50,15.40 Главные новости 
14.05 Х/ф«Новогодний ремонт»
15.50 «Х-Factor»
 18.00 Бастыбағдарлама
21.00 Т/с «Северное сияние» 
18.35 «Әкемізге қалыңдық» 
20.00 «Аналитика»
21.00 «Любовь матери»
02.00 «Точь-в-точь»
03.00 «П@ytina+»

КТК

07.00 Әнұран
07.05 «Өнерлі отбасы»
07.50 «Ән мен әнші» 
09.30 «Смеяться разрешается» 
10.50,14.00,18.00,21.00 
Жаңалықтар 
10.15 «Смеяться 
разрешается»продолжение 
12.20,14.20 Х/ф«Каинова печать »
16.30 «Мерекелік концет»
17.00,18.30 Х/ф «Надломленные 
души»
21.40,00.35 Х/ф «Сила обстоя-
тельств»1-4 серия 
02.00 «Министерство правды»
02.40 «Махаббат дерті» көркем 
фильм
00.30 «Министерство правды»
04.00 « Өнерлі отбасы»
03.35 «Мерекелік концерт» 
04.45, 05.30 «Көріпкел-2» 

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт) 
08.00 «Әкелердің әңгімесі»
09.00 Жаңалықтар

09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Жетісу адалдық алаңы»  
11.25 Д/ф «Мәдени қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын»  
13.00 «Қателік»  
13.35 «Сильные духом» 
14.00 «Тарих парақтары» 
14.30 «Әсем әуен 
15.00 «Онлайн-сұхбат»  
15.35 «Карантин»
16.10 «Дорожная карта занятости» 
16.20 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Полицейская служба»
17.15 «Қазақ үні» 
18.00 «Спорт-тайм»  
18.20 «Тарихи тұлғалар»  
18.30 «Олжа»  
19.00 «Ұлт құндылығы»
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Әкелердің әңгімесі»  
20.15 «Абай-175» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.10 «Қателік»  
22.45 «Әсем әуен» 
23.00 «Карантин»
23.30 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)

31 канал

06.00, 02.00 «Әзіл студио»  
08.00, 23.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
09.00 «Тамаша live»
09.50 Концерт «Жыл жаңалығы»
12.20 «What’sup?»
13.40 КИНО. «Супер ханым»
15.30 Х/ф «Бесстрашные»
17.35 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица»
19.00 М/ф «Три богатыря: На 
дальних берегах»
20.10 М/ф «Тайно коко»
22.00 Спец. Выпуск «Информбю-
ро»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00 Т/х «НЯНЯ-АҒА»
07.00, 03.00 «Айна-Online»
09.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
11.30 Сериал «ВСЕ КЛУЧШЕМУ-2»
15.00, 04.00 т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
17.00 «Япырай» 
17.40 «Бастық боламын»
21.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 30 000 
000 $»
23.20 х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 «Вокруг света за монетой»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

09.50 Х/ф «Гений»
11.40, 21.40 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина»
13.20 Х/ф « Не плач по мне, 
Аргентина!»
17.00 «Жанған үміт»
18.00 Т/х «Кектен тұған махаб-
бат» 
19.30 Кешкі жңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» ток-шоу
21.00 «Вечерние новоси» 
23.40 Х/ф «Гений». «Не плачь по 
мне, Аргентина!»
02.15 «Астарлы ақиқат» ток-шоу
03.00 «Той BESTSTAR» ойын-
сауық
04.00 Т/х «Қайран қарттар»
04.45,05.10 Кешкі жңалықтар

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Экорейд»  
11.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт) 
11.30 Д/ф «Мәдени қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00 Телесериал «Бәрі де анам 
жайлы» 
12.30 «Онлайн сұхбат» 
13.00 Х/ф «Король лягушонок»
14.10 Д/ф «Мәдени қазыналар»
14.30 «Карантин» 
15.00 К/ф «Суреттегі қаһарман»
17.30 Д/ф «Кең ауқымда»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/ 
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/ 
20.00 «Ковид шолу»
20.10 «Ковид обзор» 
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Жетісу адалдық алаңы»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де анам 
жайлы» (70-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар
00.10 Әнұран

31 канал

06.00Әзіл студио
07.00 Ризамын
06.30 «Информбюро»
08.30, 00.15 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
10.00 Музықалық сағат
13.15 «What’sUp?»
14.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
16.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
17.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»
19.10 Х/ф «Секретный агент»
21.00 Х/ф «Обет молчания»
22.35 «Вечерний квартал»
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00 Т/х «Няня-Аға»
07.00, 02.40, 05.20 «Айна-online»
07.10 ,13.30 Т/х «Элиф»
08.50 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей»
10.40, 23.20 Т/х «Ерке мұң»
15.20 Х/ф «Друзья друзей»
17.00, 01.00 Сериал «Осколки 
счастья»
18.00, 19.30 Сериал «Нюхач»
19.00 Спецпроект «Самое время»
21.30, 03.50 Т/х «Зың-зың 
күлпәш»
22.20, 03.00 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
01.50 «Вокруг света за монетой»
04.30 Т/х «Бұл-Бұл»

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Дала өркениеті»
07.05, 20.00 «Aqparat»
07.40 Д/ф «Жер төресі» 
08.30 М/ф «Пороро»
09.00 Т/х «Соңғы аялдама»
10.00, 18.00 «Келін әні»
11.00, 19.00 «Біздің әпке»
12.00 «Білім бәйгесі» Интеллекту-
алды шоу
13.00 «Егіз лебіз» талант-шоу
15.00, 21.30 Т/х «Менің мектебім»
16.00 «Иман өзегі» 
16.25 «Арнайы жоба»
17.05 «Тәлім Trend»
20.35 Д/ф «Абайдың алғашқы 
кітабы»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.30 «Шаншар-25»
01.20 «Арнайы жоба»
02.00 «Аулдастар»

Хабар

06.00 Т/х «Қыз жолы-2»
07.30 М/с «Малышарики»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.15 Т/х «Әке»
12.30, 21.45 Проект «За что я лю-
блю Казахстан и казахстанцев»
13.10 Сериал «Фамильные цен-
ности»
14.00 Сериал «Дети сестёр» 
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Бәсеке-2»
18.15 «Ёлки новые»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30, 00.00 Д/ф «Ветер перемен. 
Революция или эволюция?»
21.00 Итоги дня
22.15 Т/х «Пәленшеевтер»
00.30 «Әсем әуен

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген» 
07.00, 16.25, 02.00 «Үздік 
әзілдер»
08.00, 14.10  М/ф «Маша и 
медведь» 
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан» 
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші Қуаң 
Ге То»  
13.50 «Vine time»
15.00, 03.55 Сериал «Сын моего 
отца»
16.05, 05.00 «Келіндер»
18.00 Т/х«Ұрланған тағдыр»
20.00 «Astana Times»
20.55 Loto 5/36
00.40 «Қош кeлдіңіз»
02.00  «Барышня крестьянка»
02.50 «Біреудің есебінен»
03.35 «KazNet»
04.40 «Отбасы»

Евразия

06.00 Когда зовет сердце»
06.45, 03.35 « Тамаша city» 
07.25, 18.00 Басты жаңалықтар
07.50 «Дастархан»
09.00 Ералаш
09.15 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»
11.45 X FACTOR
12.00 «Qoslike»
15.35 «Султан моего сердца»
17.15 «Угадай мелодию»
18.45, 02.35  «Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Любовь закрытыми 
глазами»
00.00 «Группа «ZETA»
01.15 «Новогодний концерт» 
01.50 «П@ytina»
04.20«Той заказ»

КТК

07.05 «қара теңіз»
08.20 К/ф «Қайран қарттар»

09.10 Новости
09.50 «Гений»
11.40 «мой мужчина, моя жен-
щина»
13.20 «Не плачь по мне, Арген-
тина!»
17.00 «ЖАНҒАН ҮМІТ» 
18.00, 02.50  Т/х «Кектен туған 
махаббат»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 02.40 ктк веб 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «Мой мужчина, моя жен-
щина»
23.40 Х/ф «Гений». «Не плачь по 
мне, Аргентина!»
02.15 Дау-дамайсыз
03.00 «Тойбастар»
04.00«Қайран қарттар»
04.45-05.00 Кешкі жаңалықтар

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
11.00 «Жетісу адалдық алаңы» 
11.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт) 
11.30 Д/ф «Мәдени қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00  Телесериал «Бәрі де анам 
жайлы» 
12.30 «Онлайн сұхбат» 
13.00 Х/ф «Кот в сапогах»
14.10 Д/ф «Мәдени қазыналар»
14.30 «Карантин» 
15.00 К/ф «Раджкумар»
17.30 Д/ф «Кең ауқымда»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/ 
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.00 «Ковид шолу», роликтер 
20.10 «Ковид обзор» 
20.15 «Дорожная карта занято-
сти» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
23.00 «Карантин»
23.30 Новости
00.00 Жаңалықтар
00.25 Әнұран

31 канал

06.00 Әзіл студио
07.30 Ризамын
09.00, 03.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
10.00 Музыкалық сағат
14.15 Whats up?
14.50 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-3»
16.30 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-4»
18.00 М/ф «Три боготря и Шама-
ханская царица»
19. 20 Х/ф «Обет молчания»
21.00 Х/ф «Последние рыцари»
23.00 «Вечерний квартал»
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00 «Няня-аға»
07.00, 02.35, 05.20 «Айна-online»
07.10,13.30 Т/с  «Элиф»
08.50 М/ф «Нюхач»
10.20, 18.00, 19.30 «Нюхач»
12.30, 20.30  «Ерке мұң»
15.20 Смеяться разрешается
17.00 Шоу «маска»
19.00 «Самое время»
19.30 Дизель-шоу
21.30, 03.50  Т/х «Япыр-ай»
22.20, 03.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 Х/ф  Дублер»
01.00 «Друзья друзей»
04.30 Т/х «Бұлбұл»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 8 қаңтар

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА
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Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru
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Биылғы жылдың басында Қазақстанда түрлі қылмыстарға 
қатысты құқықтық жауапкершілік қатайып, заң күшейтілгені 
баршаға аян. Соған байланысты бұған дейінгі бірнеше 
қылмыс түрі ауыр қылмыс санатына жатқызылып, ендігі 
жерде қылмыскерлер бірнеше жыл арқалап, сотталатын 
болғанын да еске сала кеткеніміз артық болмас.

Солардың бірнешеуіне тоқтала 
кетейік. Атап айтсақ,  көлік 
құралын мас күйде жүргізу, мал 
ұрлығы, есірткі жарнамасы және 
браконьерлік үшін жаза күшейтілді.  
Бұған дейін сау жүргізушіге де, 
мас жүргізушіге де жаза бірдей 
болды. Биылдан бастап ол норма 
өзгерді. Мәселен, бұрын мас күйде 
ұсталған жүргізуші көлік жүргізу 
құқығынан екі жылға айырылып, 40 
күнге дейін қамауға алынса, жаңа 
норма бойынша ондай адамдар 1 
жылға дейін бас бостандығынан 
айырылады. Оған қоса, он жылға 
дейін көлік жүргізу құқығынан 
айыру қарастырылған. Ал мас 
жүргізуші біреуді мерт қылса, мы-
надай шаралар қарастырылған: 10 
жылға дейін түрмеге қамау; өмір 
бойына көлік жүргізу құқығынан 
айыру; 30 күнге дейін қамауда 
ұстау. Бұдан бөлек, ендігі уақытта 
көлік жүргізу құқығынан айырылған 
адам рөлде мас күйінде ұсталса, 
өмір бойына көлік жүргізе алмай-
тын болады.

Қылмыстық заңнамаға есірт-
кіге жарнама жасауға қатысты 
жаңа бап енгізіліп отыр. Себебі 
соңғы кездері интернетте де, 
ғимараттардың қабырғасында 

 Осыған байланысты мемлекеттік органдар 
қызметінің тиімділігін арттыруға және аталған 
саланың дамуына басты назар аударуымыз 
қажет. Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы – 
мемлекеттік органдардың жұмысын бағалаудың 
басты өлшемі болып табылады. Мемлекеттік 
қызмет көрсету барлық саланы, соның ішінде 
азамат дүниеге келген кезден бастап барлық өмір 
сүру кезеңінде мемлекеттік қызмет көрсету бойын-
ша мемлекетпен тығыз байланыста болатындығы 
белгілі. 

 Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде 
халықтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету белгілерінің 
бірі болып әкімшілік кедергілерді азайту, халыққа 
мемлекеттік қызметтерді көрсету тиімділігін арт-
тыру және мемлекеттік қызметтерді сапалы 
көрсету болып табылады.

  Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік 
сала қызметкерлерін қаржылай қолдау, ауылды 
көркейту, ауылды дамыту және жаңа оқу бітірген 
жастарды ауылдық жерде жұмыс істеуге ынта-
ландыру  мақсатында, Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы №183 
қаулысы бойынша «Ауылдық елді мекендерге 
жұмыс істеуге  және тұруға келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, 
мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау 
шараларын ұсыну» туралы бағдарламасы 
қабылданған. 

 2020 жылы 27 мамырдағы № 43 бұйрығымен 
және 2020 жылы 30 қыркүйекте №72 бұйрығымен 
«Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және 
тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, 
әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын 
көрсету қағидаларын бекіті туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 
жылғы 6 қарашадағы №72 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы келесідей көмек көрсетіледі: 00,1% 
үстем ақымен 1 500 айлық есептік көрсеткіш 
(МРП) көлемінде бюджеттік кредит үй сатып алу 
үшін және 100 айлық есептік көрсеткіш (МРП) 
көлемінде көтерме жәрдемақы беріледі. Жұмысқа 
орналасқан маман, өзінің  жұмыс орнының орна-
ласуына байланысты үй сатып алу мүмкіндігіне 
ие болады. 2020 жылы Қарасай ауданы бойын-
ша «Дипломмен ауылға» бағдарламасымен 120 
маманға әлеуметтік көмек көрсетілді. 

 Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері: 
 Көрсетілетін қызметті алушы немесе но-

тариалды куәландырылған сенімхат бойынша 
оның өкілі (құжаттарды Мемлекеттік корпорация 
арқылы ұсынған кезде) көрсетілетін қызметті 
берушіге Мемлекеттік корпорация арқылы неме-
се электрондық форматта «электрондық үкімет» 
веб-порталы (бұдан әрі – Портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1.Портал арқылы – 6 жұмыс күні;
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін 

қызметті алушының «жеке кабинетіне» әлеуметтік 
қолдау шараларын көрсету туралы хабарлама 

КЕЙБІР ЌЫЛМЫСЌА  

ЖАЗА ЌАТАЊДАТЫЛДЫ

  «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 
жылғы 24 тамыздағы N 858 Жарлығына сәйкес азаматтық 
істерді жедел қарап шешуді қамтамасыз ету мақсатында 
сот талқылауына істерді дайындау сатысын оңтайландыру 
тұжырымдамада қарастырылған азаматтық іс жүргізу 
заңнамасын жетілдіру жөніндегі шаралардың бірі.

 Бес институционалды ре-
форма аясында қабылданған 
азаматтық-процесстік кодекс 
нормалары да азаматтық істерді 
соттың қарауына тыңғылықты 
дайындауды көздейді. Сондықтан 
мұрагерлік дауларды жедел 
қарап шешуді қамтамасыз 
ету мақсатында судья сот 
талқылауына істерді дайындауға 
ерекше көңіл бөлуі қажет.

 Мұрагерлік қатынастарынан 
туындайтын дауларға келесі дау-
лар жатады:  заңдық маңызы бар 
фактілерді анықтау; адамдардың 
туыстық қатынастарын; адамның 
біреудің асырауында болуын; әке 
болуды тануды; азаматтық хал 
актілерін жазу органдары қайтыс 
болуды тіркеуден бас тартқан 
жағдайда, адамның белгілі бір 
уақытта белгілі бір мән-жайларда 
қайтыс болуын; мұрагерлікті 

қабылдау және 
мұрагерліктің ашы-
лу орнын анық-тау; 
өсиетті жарамсыз 
деп тану; мұрадан 
бас тарту; мұраны 
бөлу; мұраны 
қабылдау мерзімін 
қалпына келтіру 
және т.б.

 Мұрагерлік 
туралы істер бой-
ынша дауларды 
шешкен кезде іске 
қатысатын адам-
дар шеңберін 

және олардың процессуалдық 
мәртебесін анықтау, істі қарау 
мерзімін анықтау үшін келіп түскен 
арызды сотта қарау тәртібін, 
қолданылатын материалдық нор-
маны білу маңызды.

 Мұрагерлік даулары талап қою 
іс жүргізу және ерекше іс жүргізу 
тәртібімен қаралады. Қорыта келе, 
дауларды жедел қарап шешуді 
қамтамасыз ету мақсатында талап 
қоюды тиісті талапкердің қоюын, 
іске қатысатын адамдар шеңберін 
анықтау, мұра ашылған күнде 
қолданыста болған заңнаманы 
басшылыққа алу, талап қоюдың 
негізін және нысанасын анықтау 
маңызды.

Мөлдір МҰХАМЕДЖАНОВА,                                                                          
Алматы облысы МАЭС-ның бас 

маманы.

ЕЛ ДАМУЫНЫЊ НЕГІЗІ
 Мемлекеттік кадр саясатын қалыптастыру халықтың мемлекеттік қызмет 

түрлеріне қолжетімділігін арттыру бағытында игі бастамалар жүзеге асырылуда. 
«Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан 2050» Стратегиясында: «Мемлекеттік қызмет 
көрсету – бұл еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіші» 
деп атап өткен. 

да есірткі заттарының жарна-
масы көбейіп кетті. Енді, ондай 
әрекеттердің жазасы ауыр бола-
ды, тек бас бостандығынан айы-
ру көзделген. Мерзімі – 6 жылға 
дейін. Бұдан бөлек, заңсыз 
есірткі айналымы бойынша жаза-
ны күшейту жоспарланған.

 Заңнамаға енгізілген тағы 
бір жаңа бап – мал ұрлығы. Осы 
қылмыста «теріс қылық» пен 
«орташа ауыр қылмыс»  деген 
анықтама болмайды. Ал жазасы 
күшейтіліп отыр. Соның ішінде 
келесі шаралар қарастырылған: 
7 миллион теңге көлеміндегі 
айыппұлдан бастап 5 жылға бас 
бостандығынан айыруға дейінгі 
жаза; ірі мөлшерде адамдар то-
бымен алдын ала сөз байласып 
жасалса, 7 жылға дейін түрмеге 
отырғызу, бірнеше рет немесе 
мал қораға кіріп жасалса, 10 жыл; 
аса ірі көлемде және қылмыстық 
топ болса, 12 жылға дейін бас 
бостандығынан айыру.

 Осы санаттағы қылмыстар 
бойынша татуласуға рұқсат жоқ.

 Саят БАЙМҰХАНОВ,                                                                                                                         
Қаратал аудандық 

сотының аға сот приставы.

М¦РАГЕРЛІК 

ЌАТЫНАСТАРЫНАН 

ТУЫНДАЙТЫН ДАУЛАР

ЭКОНОМИКА

не қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 
жауап жіберіледі. Сәтті көрсетілген жағдайда 
Порталға келісімге қол қою үшін көрсетілетін 
қызметті берушінің мекенжайы көрсетілген хабар-
лама жіберіледі. 

2. Әлеуметтік қолдау шараларын алу үшін 
көрсетілетін қызметті алушы немесе нотариалды 
куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге Мемлекеттік кор-
порация арқылы немесе электрондық форматта 
Портал арқылы мынадай құжаттарды ұсынады:

1) көтерме жәрдемақы алған кезде: осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша өтiнiш; жеке басын куәландыратын құжат 
(сәйкестендіру үшін); бiлiмi туралы дипломының 
көшiрмесi; көрсетілетін қызметті алушының еңбек 
қызметін растайтын құжаттың көшiрмесi.

2) тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кре-
дит алған кезде: осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша өтiнiш; жеке басын 
куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін); бiлiмi 
туралы дипломының көшiрмесi; көрсетілетін 
қызметті алушының еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшiрмесi; сәйкестендіру үшін неке 
қиюды (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлік (некеде тұрған көрсетілетін қызметті 
алушылар үшін); Кредиттік бюродан есеп.

3) тұрғын үй салуға бюджеттік кредит алған 
кезде: осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша өтiнiш; жеке басын куәландыратын 
құжат (сәйкестендіру үшін); бiлiмi туралы 
дипломының көшiрмесi; көрсетілетін қызметті 
алушының еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшiрмесi; сәйкестендіру үшін неке қиюды (ерлі-
зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 
(некеде тұрған көрсетілетін қызметті алушылар 
үшін); Кредиттік бюродан есеп.

 Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту үшін негіздері:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 
және (немесе) оларда қамтылған деректердің 
(мәліметтердің) дәйексіздігі анықталған; 2) егер 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты белгілі бір 
мемлекеттік қызметті алуды талап ететін қызметке 
немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу 
туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) 
бар болған;  3) егер көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға байланы-
сты арнайы құқығынан оның негізінде айырылған, 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды 
күшіне енген сот шешімі бар болған; 4) көрсетілетін 
қызметті алушы «Агроөнеркәсiптiк кешендi және 
ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк рет-
теу туралы» 2005 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан 
Республикасы Заңның 18-бабы 8-тармағының 
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда бас тар-
тылады.

Жеңіс НОҒАЙБАЕВ,
Қарасай ауданының

 экономика және бюджеттік
 жоспарлау бөлімінің басшысы.

МЕДИАЦИЯ

ДАУДЫ  БІТІМГЕРШІЛІКПЕН 
ШЕШУ

 Сот медиациясының 
тиімділігінің және оның 

сот тәжірибесінде 
жетілдірудің мәселелері 

қазіргі таңда маңызды 
болып табылады. 

Осыған орай, бүгінгі 
таңда дауларды ме-

диация тәртібімен 
шешу тетіктерін 

халыққа түсіндіру 
жұмыстары жүргізілуі 

қажет, тараптардың 
бір ымыраға келуіне 

осының бәрі өз 
ықпалын тигізетіні 

сөзсіз. Бұл көптеген 
адамға өз дауларын 

бітімгершілікпен 
шешулеріне ықпал 

етеді.

 Медиация – бұл қарама-қайшылықты шешу амалы, өзара 
қолайлы шешімге келу мақсатында медиатордың бейтарап жақ 
қолғабысымен тараптар арасындағы дауды реттеу тәртібі.   

 Медиацияның мақсаттары    дауды (дау-шарды) шешудің 
медиацияның екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол 
жеткізу және тараптардың дауласушылық деңгейін төмендету.

 Сот тәжірибесінде тараптардың арасында туындаған 
даулардың одан әрі өрши түсу жағдайлары біршама кездесіп 
жатады, оның нәтижесі екі тараптың біреуінің сот шешімімен 
келіспеушілігіне әкеледі. Ал мұндай жағдайда медиативтік келісім 
осы даулардың қысқартылуын мақсат етеді. 

 Медиаторға медиация туралы халыққа толықтай 
ақпараттандыру жұмысын жүргізуге жете көңіл бөлуі қажет, себебі, 
тәжірибе негізінде қарасақ еліміздің көптеген азаматы бұндай 
құқық саласының бар екенін білмейді. Сонымен қатар, «Медиа-
ция туралы» заңын түсіндіру жұмыстарын өткізудің маңыздылығы, 
тараптардың татуласуына мүмкіндігін тигізетіні, медиация институ-
тын халыққа  насихаттау жұмыстарын жүргізу керек.

 Медиация дау-дамайға қатысушыларға неғұрлым қысқа 
мерзімде шешім шығарып беруге ықпалын тигізеді, сот шығындарын 
қысқартады,  қарым-қатынасты қалпына келтіріп және сақтайды.

С. ДИХАНБАЕВА, 
Кербұлақ ауданының №2 аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі.  
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ҚОЗЫБАЙ  АҚЫН  
қайда  жүр?!

КӨНЕ ГРЕК ФИЛОСОФЫ ДИО-
ГЕН КҮНДІЗ ҚОЛЫНА ШЫРАҚ 

АЛЫП ЖҮРГЕН. КЕЗДЕСІП 
ЖОЛ СҰРАҒАНДАРҒА:

– АДАМ ІЗДЕП ЖҮРМІН, – ДЕП 
ЖАУАП БЕРГЕН.

АЛ  БҰҒАН  КҮЛГЕНДЕРГЕ:
 – ЖҰРТШЫЛЫҚ  КӨП, АЛ 
АДАМДЫ ТАБУ ҚИЫН,  – 

ДЕЙДІ ЕКЕН.РАСЫНДА  МЫНА  
ӨМІРДЕ ҚУАНЫШ СЫЙ-

ЛАЙ БІЛЕТІН, АДАЛДЫҒЫ 
МЕН ПАРАСАТТЫҒЫ БА-
СЫМ  АДАМДЫ БӘРІМІЗ 
ДЕ ІЗДЕЙТІНІМІЗ АНЫҚ.  

АЛ ОНДАЙЛАР  КЕЗДЕСЕ 
ҚАЛСА  ҚУАНЫП, КӨРМЕСЕК  

ІЗДЕП, ҚАЙДА ЖҮР ЕКЕН ДЕП 
ЕЛЕҢДЕП ЖҮРЕСІҢ ТАҒЫ. 

СОНДАЙ,  АДАЛДЫҒЫ БА-
СЫМ, ПАРАСАТТЫ ЖАННЫҢ 

БІРІ АҚЫН  ҚОЗЫБАЙ 
ҚҰРМАН ДЕР ЕДІМ. ОНЫ-

МЕН  ЕТЕНЕ ТАНЫС ЖАНДАР 
ӘУЕЛІ АҚЫНДЫҒЫН, СОН-

СЫН СЫН САЛАСЫНДАҒЫ 
ӨЗІНДІК ІЗДЕНІС ЖОЛЫ-

НА ТҮСКЕН КЕЗЕҢДЕГІ 
БІРАЗ ЖАС ҚАЛАМГЕРДІ  
ТЕЗГЕ  САЛҒАНЫН  АЙ-

ТАДЫ.  МҰНЫМЕН  ҚАТАР 
ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ 

ӨЗІНДІК ЖОЛЫ ДА АЙҚЫН 
ЖІГІТ ДЕСЕК АСЫРА АЙТТЫ 

ДЕМЕССІЗ.  АЙТҚАНДАРЫНАН 
АҚИҚАТ  ИІСІ АҢҚИДЫ. АЛ 

ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ АЙШЫҚТЫ 
ТЕҢЕУ, КӨРКЕМ СУРЕТ 

ОҚЫРМАНДЫ ОЙҒА САЛМАЙ 
ҚОЙМАСЫ АНЫҚ.  

СОҢҒЫ КЕЗДЕРІ «ҚОЗЫБАЙ 
АҚЫН, ҚАЙДА ЖҮР ЕКЕН?» ДЕ-
ГЕН САУАЛДЫ ЖИІ ҚҰЛАҚ ША-

ЛЫП ҚАЛЫП ЖАТАДЫ.  БҰЛ 
САУАЛҒА ОНЫҢ ӨЗІ НЕ  ДЕР 
ЕКЕН ДЕГЕН НИЕТПЕН   ХА-

БАРЛАСЫП, ОЙЫН БІЛГЕНБІЗ.  

«Сіз қойған сауалдың  мені көп ойға қамағаны рас. Түйсінгенге 
бұл әрі қарапайым, әрі жанашыр, әрі ауыр сұрақ. Себебі дейсіз ғой, 
өйткені өзіңнің қайда жүргеніңді ойлаудың өзі кейде қуанышты, кей-
де қорқынышты емес пе?! Егер, сіз биікте, тіпті қарапайым ғана 
жұрттың жүрегінде жүрсеңіз де өміріңіз үшін сол мол қуаныш, мол 
мият-ақ. Ал арман-мақсат, мұрат-мұрағиятсыз қоңыз тірлікте күн 
кешсеңіз, Абай айтпақшы, ол күнді от оттаған хауанда гәпсіз-шәксіз 
кеше алмай ма?..

 Міне, осындай сәл ғана ойдың өзі ойыңа ядро жасырып, миыңда 
атом дайындап отырса қайтесің... Мені қоғамдағы түрлі процестердің 
айналып өткен сәті жоқ секілденеді. Құдды Жаңаөзен менің қақ 
төбемде қан жылап, Арыс менің кеудемде жарылып жатқандай (арғы-
бергісін беріле тәптіштемегенде). Қоғамдағы тәжтажалыңыздан 
да улы, жұмыры жуан жемқорлығыңыз жүйкеңізге жүгін артпаған 
күні бар болса, онда сіз сөз жоқ бұл жүйенің іріп-шіріген итаяғынан ас 
ішкенсіз. Себебі, өз салаңда да өзгенің малтасын малданып, қалтасын 
төңіректеп жүретін жамбасшыл журналист үйіліп жүргесін қалай 
ашынбайсың...

 Кейде жалғыздықтың өзі ұстаз ғой деп ойлаймын.  Шығармашылық 
адамы үшін оның құдіретін сезінудің өзі ғанибет. Сол себепті, мен 
көбіне жалғыздықтың адамымын. Мен мұнда ішкі әлеміңдегі аласа-
пыран күйлермен бетпе-бет келетін өз жалғыздығыңызды айта-
мын. Мүмкін, оның сыртқы ортада да әсері көп болар. Сондықтан 
олар үйіліп-үймелеп отыратын, шапан жауып, шарапат үлестіргіш 
орталарға үйірлігім жоқ. Баяғыда  Алматыда жүргенде қазақтың 
атақты Өтежан Нұрғалиевін де, эрудит Әмірхан Балқыбегін де көрдік. 
Ептеп есті әңгімесін де тыңдаған болдық. Бітеулеу басымызбен, 
өкінішке орай. Мұрат Шаймарандай шығыстық сарын есіп тұратын 
ғажап ақынның екі күннің бірінде қасында жүріп шәкірт болдық деп 
айтудың өзі мен үшін үлкен мақтаныш екенін несін жасырайық. Мен 
бұл кісілерді өзгесінен алабөтен неге айтты деп ойлайсыз. Оның мәні, 
олар өз жалғыздықтарының ұлы шәкірті бола алған адамдар еді. Міне, 
біз осы қасиетті бір кісідей сезініп те бағалап өстік. Сосын да қал-
қадірімізше жұқтырғымыз кеп, дәл бүгінгідей емен есіктіге жұғымы аз 
адамға айналып шыға келдік.

Әке болу   да  өмірдің бар құпиясын ашып тастайтын кілт секілді 
маған. Тіпті, бұдан ары айтудың өзі артық болса керек. Міне, осы 
құпияны ашардан бұрын да, ашқан күні де алғашқылардың қатарында 
кімге қоңыраулатқанымды білесіз бе, марқұм Бейсен Құранбек 
ағаға хабарласқан едік...  Иә, «әке болдым»  деп бір жұмбақтың 
мәнін тапқандай тағатсыз қоңырау еді.  Сосын бір есімізді жиғанда 
«қамшының сабындай қысқа, алақанындай тар» ғұмыр деп аһ ұрған 

жүректердің қатарында 
отырғанымызды да білдік 
сөйтіп. Біреу сенер, біреу 
сенбес. Бірақ бұл мен 
үшін исі қазақ үшін үлкен 
жоғалту болғаны рас.  
Көктем көктем емес, 
жаз жаз емес секілді 
өткені содан болар. 
Мұны неге айтамын? 
Бұл да «Қозыбай қайда 
жүр»  деген сұраққа орай 
айтылуы тиіс дүние еді. 
Себебі, жоғалту деген  
сөз  жоқ табудың басы!

Сөз басында айтқа-
нымдай, менің өмірім 
өмірдің әр күрсінісі мен жарылысынан қалыс қалмаған секілденеді 
кейде.  Гете мен Жұмекен айтатын ең алдымен ақынның жүрегін 
талқандайтын жарылыс-жарқышақтың бәрін де «губкы» секілді 
сіміріп алып түк болмағандай қарап отыратын секілдіміз кейде. 

 Талдықорғанға келгенде өз шаңына өзі көміліп, өз үнімен өзі 
құмығып жатқан әдеби ортаны, тіпті ұйқыдағы қаланы бар дауысым-
мен айқайлап оятқым келген. Не деген амбиция десеңізші? Шынында 
сондай бір «бұзақы» махаббатпен, күйгелек жанашырлықпен келгенім 
рас. Бірақ қазір ойласам, түк бітірмеген сияқтымын...

Ал,  журналистика туралы айтар болсақ, аузы қисық байдың 
баласы да осында жүр. Құрғақ нотацияшыл, дымқыл иллюзияшыл, 
нұрлы мұрагерлер де тұп-тура осы ауланың әлпештеген еркесі бүгін. 
Жеделдік деген етегі желп-желп еткен желеумен екі сөздің басын зор-
лап қосып телеарнада жүретіндер де, публицистиканың пошымы осы 
деп баспасөзде сылдыр сызып отыратындар да қазір «герой».  Әкімнің 
майлы табағы мен шендінің жылы-жұмсағы да солардың алдына тосу-
лы.  Сенесіз бе, әр ауданның өз сүйікті журналисті бар. Бара қалса ба-
лын ағызып, күрішін арқалатып жіберетін. Ол аз десеңіз, әкімдер қазір 
брифинг дейтін біп-бітеу жиынға дорба арқалап келетін, өздеріне сал-
са шүлен тарататын деңгейге түсті. Ал күліңіз, ал жылаңыз!».

АҚ қағаз бен қара сияны ермек еткен ақын осылай деп ағынан 
жарылыпты.  Осы орайда  оның сиясы кеуіп үлгермеген  жырларын  
да  ұсынуды жөн көрдік.

ДАУЫС

Тамыры ауырған елдің,
Ернінде дір қағып келемін.
Аспанның, 
Хаостың, 
Жердің
Өзіндей жұмбақ бұл өлеңім. 

Жұмбақ бұл өлеңім көздей, 
Теңіздей тереңге тартқан. 
Көкпеңбек көктемгі сөздей,
Көктемге үмітін артқан. 

Тасқа да шөп шығар бүрлі, 
Құмның да кірпігін уақыт су етер, 
Жылан да сүйеді елітіп гүлді, 
Жүрегі жыланның о неден зу етер? 

Үмітті тірілту оңай ма ескі:
Әділетсіз қолдардан тағдыр боп өлген. 
Бұлт болып өрт құшқан кешкі, 
Таң болып ағарып келген. 

Келемін мен сондай көзбен, 
Сен нені таныдың? 
Ешкімді! 
Ештеңе жоқпыз біз сезген, 
Бір дауыс тек қана естілді. 

Сол дауыс мұраты ма ойдың, 
Сол дауыс жүрегі ме әннің? 
Сол дауыс түбіне  тұнатын ойдың, 
Сол дауыс сағынышы –  жүрегі бардың!

АРЫС

Ұшқан оттың гүлге түсті бір шоғы,
Жауыздың да сұссыз бұдан білсе оғы.
Тұман қысқан дел-сал Арыс – сал Арыс, 
Өкініштен санын дала тұр соғып.

Санын солай соқты дала, соқты отан, 
Қарылды кеп қару құсқан шоққа тән. 
Сенің бауырың  – жаны сірі-ақ – дін аман, 
Сенің ауылың баяғы енді жоқ, ботам. 

Сені сосын уақытты ес қылдым, 
Бармақ тістеп келмеп еді кеш қылғым. 
Атылды ауыр оққа тосып сөз басын, 
Ақырғы ауыл дауысын түсте естірмін. 

Арыс емес аңсап барар ол да енді, 
Апармайды өткен күнге жол да енді... 
Санын солай соқты дала, соқты отан, 
Сенің ауылың баяғы енді жоқ, ботам...

ҚАТЫГЕЗ

Сезім де қақ бөліне алады,
Жүрек қақ бөлінсе деймін.
Жад та жат көріне алады,
Ұясы бұзылса ойдың.

Таң да таласар, бәлкім,
Күннің көңілін сүйіп. 
Жұлдыздар жарасар, бәлкім, 
Құстардың өмірін сүйіп. 
Әлемге сыймаған сөздің, 
Тағдырға сыйғанын көрем. 

Аптапқа басын имеген гүлдің, 
Тұратын еді дидарында өлең! 

Торғай да сосын жылай біледі,
Бұтаның бір түп тамыры семсе. 
Адамды осы құдай біледі, 
Бәрінен қатыгез менше.

ТАҒДЫР

Сөз бастап алардай бір ойға да ауыр,
Бір сезім тудырардай бойда дауыл. 
Түсімде теріс қарап жатады ылғи, 
Жарқабақ үстіндегі қайран ауыл. 

Жарқабақ тағдырыңа налам неден? 
Асқынған сені ойласам жарам неден? 
Ақ арман әдірә қап барам деген, 
Бір сөзің бұйырмастай «балам» деген. 

Тұсауда тұрған жанмын –  бар ма өткелі, 
Тағдырым қанатымды бар да етпеді.  
Келмедім таңдайға сап тас та жұтып, 
Өтпеген бабам да өзіңе аштан үркіп. 

Жан едім тірі айрылған - тағдыр көрген,
Аңқасы кепкен аумай тандыр жерден. 
Жан едім екі туған - екі өлетін
Жан едім өлерінің алдында «өлген».

ҮМІТ

Менің кеткім келеді далаға,
Түкіріп ғайбат пен жалаға.
Тәуелсіз дауыстың басына тас үйдім,
Уақытқа садаға! 

Уақытқа садаға! 
Тостым:
Бір дауыс естірдей кімнен? 
Келешек өзіңмен доспын, 
Бүгінім түсіне кірген. 

Бүгінім бұйықпа бекер, 
Жалыққан ұраннан жанмын, 
Арманыңды иықта! 
Көтер! 
Дауысын естіші таңның.

* * *
Өлді шындық,
Өлді ақиқат,
Өлді кім? 
Қазып отыр өлген сөзге көрді кім?
Жалғыз жұтым ауасы бар  – Отан бар,
Ол да ашшы енді  – көз жасындай 
шерлінің!

«Қағба»  жасап,
Қамқа киген ұлт па осы,
(Шарығына шамданбайтын шұрқ- тесік).
Жапан отыр жалғыз ғана «эх» десіп,
«Соры қалың мынау нендей ұлт» десіп.

Ұлтаны өліп,
Сұлтан баққан - аш күлген,
Тамыры бір, құдай білсін, қасқырмен.
Сөйлеп тұрмын даңғарадай даңқты,
Дәл ішінде дімкәс бүгін бастың мен.

Бетті әзірлеген С. ӘЙТЕНОВА.
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ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫМИ 

ЗАКОНАМИ 

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ 
ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ 

В КАЗАХСТАНЕ

Трудовой спор – это разногласия, возникшие 

между работником и работодателем по вопросам 

применения законодательства о труде, о выпол-

нении условий индивидуального трудового и кол-

лективного договоров, не урегулированные раннее 

между работником и работодателем.

Основаниями возникновения трудовых споров 

могут быть разнообразные факторы: объективного 

и субъективного характера. Факторы объективного 

характера вытекают из социально-экономической 

обстановки в республике, вызванные переходом к 

рыночной экономике, а субъективного характера 

- из недостаточности знаний трудового законода-

тельства или умышленного нарушения норм за-

кона.
Споры могут быть разрешены сторонами в 

ходе переговоров путем подбора оптимального 

для обеих сторон решения. Законодательством 

предусмотрен порядок разрешения трудовых спо-

ров в случаях, если стороны не пришли к едино-

му мнению или не пожелали разрешить его путем 

переговоров.
Работодатели и работники ежедневно сталки-

ваются с вопросами в области трудового права. С 

изменением социально-экономических условий 

жизни в стране возрастает значимость трудовых 

правоотношений, а вместе с этим и количество 

случаев нарушения трудовых прав. Это и не-

своевременная выплата заработной платы, и 

незаконные увольнения, и необоснованный 

отказ в приеме на работу, и многие другие на-

рушения трудового законодательства.

К причинам нарушения трудовых прав и 

как следствие возникновения трудовых кон-

фликтов можно отнести и слабое знание, а 

иногда и незнание правовых норм, непонима-

ние механизма правового регулирования тру-

довых правоотношений. Не только работники 

нарушают трудовые правоотношения, зача-

стую и многие работодатели, пользуясь своим 

положением, предоставленным им трудовым 

законодательством, попросту злоупотребляют 

им. 
Индивидуальные трудовые споры – наи-

более массовый вид разногласий в сфере 

трудовых отношений между работником и ра-

ботодателем. Порядок их рассмотрения урегу-

лирован нормативно-правовыми актами, а так-

же Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

Айгерим КУСАИНОВА,

главный специалист-секретарь судеб-

ного заседания СМЭС.

ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ  СПОРОВ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ИНФОРМАЦИЮ О ВРЕДЕ НОШЕНИЯ 
МАСКИ В МОРОЗ ОПРОВЕРГЛИ В 

КАЗАХСТАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Н
О

В
О

С
ТИ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

ОБРАЗОВАНИЕ

на всей территории Республики. В случае про-
тиворечия между нормами настоящего Кодекса 
и Конституции Республики Казахстан действу-
ют положения Конституции.

В случае противоречия между нормами на-
стоящего Кодекса и Конституционным законом 
Республики Казахстан действуют положения 
Конституционного закона. В случае противоре-
чия между нормами настоящего Кодекса и ины-
ми законами действуют положения настоящего 
Кодекса.

Международные договоры, ратифициро-
ванные Республикой Казахстан, имеют приори-
тет перед настоящим Кодексом и применяют-
ся непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона.

Гражданское судопроизводство осущест-
вляется в соответствии с гражданским процес-
суальным законом, введенным в действие к мо-
менту выполнения процессуального действия 
или принятия процессуального решения.

Салтанат АДЕНОВА,
Заведующая канцелярией

СМЭС  Алматинской области.

Порядок судопроизводства по гражданским 
делам на территории Республики Казахстан 
определяется конституционными законами Ре-
спублики Казахстан, Гражданским процессуаль-
ным кодексом Республики Казахстан, основан-
ным на Конституции Республики Казахстан и 
общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права. Положения иных законов, регу-
лирующих порядок гражданского судопроизвод-
ства, подлежат включению в настоящий Кодекс.

Международные договорные и иные обяза-
тельства Республики Казахстан, а также норма-
тивные постановления Конституционного Со-
вета и Верховного Суда Республики Казахстан 
являются составной частью гражданского про-
цессуального права.

Законодательство Республики Казахстан о 
гражданском судопроизводстве устанавливает 
порядок рассмотрения дел по спорам, возни-
кающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, финансовых, хозяйственных, зе-
мельных и других правоотношений, а также дел 
особого производства.

Конституция Республики Казахстан имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие 

Внедрение и применение современных технологий в судебной системе упрощает судопроиз-
водство, снимает бюрократические барьеры, минимизирует контакт сотрудников судебной 
системы с гражданами, что способствует снижению подверженности к коррупции, экономит 
время и средства граждан, позволит достичь максимальной прозрачности и доступности су-
дебной системы для населения страны.

Упростить процесс отправления правосудия, избавить его от лишних бюрократических процедур – теперь стало 
возможным и несложным при активном внедрении новых информационных технологий, прочно вошедших в по-
вседневную жизнь граждан и работу органов государственной власти, что позволяет избежать многих неудобств и 
получить максимально эффективный результат при минимальных затратах временных и финансовых ресурсов.

Судебный кабинет является пользователем сервиса подачи электронных документов.Гражданин, его предста-
витель или адвокат в любое удобное ему время, не выходя из дома, офиса через сеть интернет может просмотреть 
судебный документ, а также статус по делу и распечатать судебный акт.

 Сегодня с помощью ЭЦП граждане направляют обращения в виртуальные приемные государственных орга-
нов, получают справки, меняют прописку, подают заявки на получение различного рода услуг и разрешений.  

Электронные сервисы «Судебный кабинет» и «Ознакомление с судебными документами» доступны через 
официальный сайт Верховного суда http://www.sud.kz. Получить данные услуги может любой гражданин респу-
блики, имеющий электронную цифровую подпись. 

Физические лица и их представители, представители юридических лиц вправе представлять в суд 
электронные документы, посредством заполнения электронных форм, размещенных в электронном инфор-
мационном сервисе «Судебный кабинет». Для этого указанным лицам необходимо зарегистрироваться в 
электронном информационном сервисе «Судебный кабинет».

Авторизация в «Судебный кабинет» осуществляется с помощью ИИН или БИН и пароля. При 
подаче заявления (обращения) представителем юридического лица авторизация осуществляет-
ся посредством БИН.

Ерлан МАМЕЛЬЯНОВ,
старший судебный пристав СМЭС Алматинской области.

ОНЛАЙН УСЛУГИ 

«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ» - 

УДОБНЫЙ СЕРВИС
Как будут учиться 

школьники и студенты с 
третьей четверти, устано-
вила межведомственная 
комиссия, сообщает zakon.
kz. С третьей четверти 
учебного года для выпуск-
ных классов предусмотре-
но комбинированное обу-
чение.

В целях обеспечения 
качества обучения по предложению Министерства образования и нау-
ки, а также с учетом мнения общественности было принято решение на 
МВК.

С третьей четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 
классы) предусмотрено комбинированное обучение (70% предметов 
— в традиционном формате, 30% — дистанционно) с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований.

С третьей четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях 
школьников во внеурочное время будут организованы индивидуальные 
консультации в группах не более 5 человек.

Со второго семестра будет возобновлено комбинированное обуче-
ние студентов первых курсов колледжей и вузов.

Ш.БАТЫРОВ

Пользователи соцсетей пишут, что 
опасаются носить медицинские маски при 
минусовой температуре. Некоторые казах-
станцы утверждают, что это может быть 
опасно, и даже считают, что это «можно 
расценивать, как покушение на убийство со 
стороны властей», передает ИА «NewTimes.
kz».

Stopfake.kz пишет, что на самом деле, 
независимо от погоды — никакой опасности 
медицинские маски не несут.

Медицинские маски изготавливаются 
из специального материала — спанбонда. 
Одним из его преимуществ является то, что 
он способен выдерживать как высокие, так 
и низкие температуры. Даже при минусовой 
температуре медицинская маска не меняет 
своих свойств, это подтверждают медики.

«Не знаю, чем работа масок при темпе-
ратуре ниже нуля будет отличаться от работы 
при температуре выше нуля. Это тот же ба-
рьер», — сказал врач и эксперт лабораторной 
диагностики Александр Соловьев в беседе с 

корреспондентом E1.ru.
Однако зимой необходимо особенно тща-

тельно следить за состоянием медицинской ма-
ски. Из-за дыхания и разницы температур она 
может покрываться инеем и намокать. Если это 
произошло, средство защиты необходимо за-
менить.

Ш. ХАМИТОВ

УЧЕНИЦА ПОЛУЧИЛА 
АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

АРНА ЕРНАРКЫЗЫ  ПОЛУЧИЛА АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РК (НИИС)НА 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ «РАСЧЕТЫ ПО УРАВНЕНИЯМ РЕАКЦИЙ».

Методическое пособие предназначено для активизации самостоятельной работы уча-
щихся основной школы, а также обеспечивает мотивацию к углубленному изучению хи-
мии. Пособие будет полезно для учителей, преподающих в основной школе, а также для 
учащихся, проявляющих углубленный интерес к химии.

В пособие вошли задачи из сборника А. И. Врублевского «Тренажер по химии» и не-
сколько задач из сборника Сорокина В.В., Загорского В.В., Свитанько И.В. «Задачи хи-
мических олимпиад». Автор подробно описывает решение задач, показывает наиболее 
рациональные пути расчета. Задачи предложены по мере усложнения материала, что 
позволяет учащимся самостоятельно овладеть приемами решения определенного типа 
задач.

- Я считаю, что набор заданий поможет учащимся работать самостоятельно. Ученикам 
и преподавателям будет полезно иметь 10 типов задач, решение которых осуществляется 
по уравнениям реакций по каждому типу и подтверждать свое понимание темы. Помимо 
школьной программы, есть специальные задачи для учеников, глубоко интересующихся 
химией, - поделилась своим мнением Арна  Ернаркызы, автор методического пособия. 

Карина ПФАЙФЕР
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БЕС  ЖАРЫС

СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ
Елбасы Н.Назарбаевтың еліміздегі спорт нысандарын көбейту және 

оларды тиімді пайдалану туралы тапсырмасын орындау мақсатында 
Ескелді ауданында 140 орындық жаңа спорттық-сауықтыру кешені есігін 
айқара ашты. Орталық Мемлекет басшысының бұқаралық спорт пен дене 
шынықтыруды дамыту жөніндегі жолдауын іске асыру аясында жүзеге 
асқан.

БАСТАМА 

ТЕГІН МҰЗ АЙДЫНЫНА 
КЕЛІҢІЗ

ТАЛДЫҚОРҒАНДА 
ҚАЛА ӘКІМДІГІНІҢ 
БАСТАМАСЫМЕН 
ТЕГІН МҰЗ АЙДЫ-

НЫ АШЫЛДЫ. 
ЕНДІ ТАЛДЫҚОР-
ҒАНДЫҚТАР МЕН 

ҚАЛА ҚОНАҚТАРЫ 
АШЫҚ АСПАН 

АСТЫНДА КОНЬ-
КИ ТЕУІП, БОС 
УАҚЫТТАРЫН 

ҚЫЗЫҚТЫ 
ӨТКІЗУГЕ 

МҮМКІНДІК АЛДЫ.

Қыздар арасында ақтөбелік 
Ева Корышева үздік атанды, ол 
ақтық сайыста алматылық Да-
найя Амангажиеваны жеңді. 
Үшінші орынды ақтөбелік Ару-
жан Дандаева иеленді. 

Ұлдар арасында бірінші 
орынды Мансұр Қайролла 
(Нұр-Cұлтан) иеленді. Шешуші 
кездесуде Мансур Ярослав 
Пшеничныйды жеңді. Жүлделі 
үшінші орынды Тараздан 
келген Дамир Дүйсенғазин 
қанжығасына байлады. Қыздар арасындағы жұптық сайыста Аружан Дандаева мен Ева Корышева жеңсе, 
ұлдар арасында Мансұр Қайролла мен Дамир Дүйсенғазин топ жарды.

Olympic.kz.  

Мамандардың пікірінше, мұндай игі бастама шорт-трек, конькимен жүгіру сынды қысқы спорт түрін 
дамытуға да барынша ықпал етеді. Сырғанақ алаңы Қаратал шағын ауданындағы студенттер үйінің 
маңында орналасқан. Ондағы алаңқайдың көлемі 600 шаршы метр, ал мұздың қалыңдығы 30 сантиметрді 
құрайды. 

– Тұрғындар өтінішін ескеріп, мұз айдынын аштық. Талдықорғандықтар күндізгі уақытта осы жер-
ге өз конькилерімен келіп, тегін сырғанақ тебе алады. Ал, конькиі жоқтарға жалға алу мүмкіндігін 
қарастырылған. Құны бір сағатқа 100 теңге, – дейді қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов.

Жақын күндері мұз айдыны жанынан дүңгіршектер ашылып, демалушылар  үшін шай, кофе және 
ыстық тағамдар ұсынылмақ. 

Л. КӘЛІМХАН

Бірлескен күрес әлемінің (UWW) ресми сайтын-
да келесі жылы Токиода алауы тұтанатын Олим-
пия ойындарының жолдамалары сарапқа салы-
натын турнирлердің тізімі жарияланды.

ТЕННИС 
21-25 желтоқсан күндері теннистен «Aktobe Masters 12& under» турнирі мәресіне 

жетті. Жарысқа Нұр-Cұлтан, Алматы және Ақтөбе қалаларынан 62 қатысушы бақ 
сынады.  

Нысанның ашылу салтанатына облыс әкімі Амандық Баталовпен бірге Атланта 
Олимпиадасының қола жүлдегері Мәулен Мамыров, Бейжің Олимпиадасының күміс 
жүлдегері, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт 
Теңізбаев пен каратэден әлем чемпионы Мерей Сүйінов қатысты. Шарада алғашқы 
болып сөз алған өңір басшысы қарабұлақтықтарды жаңа нысанның бой көтеруімен 
құттықтап, спорттық-сауықтыру орталығының заманауи ғимараты әдемілігімен көз тар-
тып қана қоймай, ауыл тұрғындарының да сүйікті демалыс орнына айналатындығына 
сенімді екенін жеткізді. 

Айта кету керек, бұл облыста жұмыс істеп тұрған 10-шы спорт кешені. Ал келер 
жылдың басында Талдықорған қаласындағы олимпиадалық стандарттағы жабық 
жүзу бассейні мен Жансүгіров, Нарынқол, Бақанас, Достық, Балпық би мен Шонжы 
ауылдарындағы спорт кешендерін қоса тағы жеті спорттық құрылыстың құрылысын 
аяқтау жоспарланған. 

Шара барысында спортшы Сарман Рахимшалов құттықтау сөз сөйлесе, ауыл 
ақсақалы Бимұрат Боранбаев ақ батасын арнады. Одан кейін «Құрылысшы-ТБС» 

ЖШС директоры Батырхан Тоқтаев жаңа нысан  кілтін спорт кешенінің директоры Ер-
мек Торғаевқа табыстады. Ал  облыс әкімі Амандық Баталов спортқа қолдау ретінде 
шағын автобустың кілтін тарту етті. 

 ӨЗ ТІЛШІМІЗ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ТУРНИР 
АЯҚТАЛДЫ

Қазақстан 
қ ұ р а м а с ы 
бес бірдей 
б а й р а қ т ы 
б ә с е к е г е 
қатыса ала-
ды. Олардың 
барлығы да 
келесі жылдың 
алғашқы жар-
тысында өтеді. 

Алғашқы жарыстың жалауы 4-7 наурыз күндері Италияның 
бас шаһары Римде желбірейді. Бұл – ұзақ жылдар бойы ай-
тулы федерацияда вице-президенттік қызметті атқарған Мат-
тео Пелликонені еске түсіруге арналған халықаралық турнир. 
9-11 сәуірде Алматыда сары құрлықтың сайыпқырандары бас 
қосады. 12-17 сәуірде Алатау баурайында Азия чемпионаты 
ұйымдастырылады.

Өздеріңіз байқағандай, біздің балуандар үшін тамаша 
мүмкіндік туындап отыр. Өз елімізде, өз жанкүйерлеріміздің көз 
алдында өтетін екі бірдей байрақты бәсекеде жерлестеріміз 
барын салып айқасып, көздеген мақсаттарына қол жеткізуге 
тиіс. Ал одан кейінгі жарыстарда лицензияға иелік ету қиындай 
түседі. Себебі 6-9 мамыр күндері Софияда тұсауы кесілетін 
әлемдік іріктеу турнирі мен 8-13 маусымда Варшавада 
ұйымдастырылатын рейтингтік жарыста төрткүл дүниенің әр 
қиырынан жиналған мықтылар күш сынасады.

ТОКИО-2021
Келесі жылы Жапонияның астанасы – Токио-

да алауы тұтанатын Олимпиада мен Паралимпия 
ойындарының жалпы бюджеті 15,8 миллиард 
АҚШ долларын құрайтын болды.

БЮДЖЕТ – 15,8 
МИЛЛИАРД  ДОЛЛАР

Жер-жаһанды шарлаған коронавирустың кесірінен спорттық 
сайыстардың барлығы да белгіленген уақытында өтпей қалғаны 
белгілі. Солардың қатарында Олимпия ойындары мен Паралимпи-
ада да бар. Биыл жалауы желбіреуге тиіс айтулы жарыстар келесі 
жылға шегерілді. Осындай қолай сыздықтардың салдарынан 
Жапонияға тағы та біраз шығындануына тура келеді. Енді олар 
байрақты бәсекелерді жоғары деңгейде ұйымдастыруға қажетті 
қаржы мөлшерін біршама көбейтуді құп көріп отыр.

Естеріңізге сала кетейік, Олимпия ойындары 2021 жылдың 23 
шілдесі мен 8 тамызы аралығында өтсе, Паралимпиада 24 тамыз 
бен 5 қыркүйек аралығында ұйымдастырылады деп күтілуде.

egemen.kz
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Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

26
27
28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Мамыр      Май
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
Маусым     Июнь

Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

28
29
30

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Шілде     Июль
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

26
27
28
29
30
31

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Тамыз     Август
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Қыркүйек  Сентябрь
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

27
28
29
30

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Қараша    Ноябрь
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

29
30

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Желтоқсан  Декабрь
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

27
28
29
30
31

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Қазан      Октябрь
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

2021
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