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ПОДДЕРЖКА АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!  БАЙҚАУ  АЯСЫНДА 

АСЫЛТАС – АЙНҰРДА! 
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В ЖИЗНИ НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ 
СИТУАЦИЙ  ҮЗДІКТЕР МАРАПАТТАЛДЫ

БІР КҮНДЕ: 17 ЖОЛ-КӨЛІК 
ОҚИҒАСЫ ОРЫН АЛДЫ

КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕР 
ҚАРАЛДЫ

«БІРЕУ ТОЙҒА АЙНАЛҒАНДА,  БІРЕУ ҚОЙҒА АЙНАЛЫПТЫ» 
ДЕМЕКШІ,   ІНДЕТ ӨРШІП, ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫ ДАҒДАРЫСҚА 
ҰРЫНҒАНДА ДА  ЕЛ АЛДЫНДА ЖҮРГЕН ШЕНДІЛЕР АРАСЫНДА 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖИІ КӨРІНІС БЕРУДЕ. БҰЛ ӘСІРЕСЕ 
БЮДЖЕТ ҚАРЖЫСЫН ТАЛАН-ТАРАЖҒА САЛУ,  САТЫП АЛУ 
САЛАСЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛЫҚПЕН АШЫҚТЫҚТЫ АРТТЫРУ 
БАҒЫТЫНДАҒЫ ЖЕМҚОРЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ МӘСЛИХАТ 
СЕССИЯСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ.

Облыстық мәслихаттың хат-
шысы Жанболат Жөргенбаевтың 
төрағалығымен өткен кезектен тыс 
XIII сесия  күн тәртібінде депутат-
тар Алматы облысындағы құқық 
бұзушылықтың алдын алу 
жөніндегі ведомствоаралық 
комисияның сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері жөніндегі өңірлік 
комиссияның дербес құрамын 
бекіту, Алматы облыстық 
мәслихатының депутаты 
С.Ақсубаевтың өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату ту-
ралы мәселені қарады. Сес-
сия барысында өңір басшысы 
Қанат Бозымбаев жоғарыда 
аталған комиссиялардың дер-
бес құрамына бекітілді.    Сес-
сияда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері 
жөніндегі өңірлік комиссия жыл 
басынан 3 кезекті, бір кезектен 
тыс отырыс өткізіп,  12 мәселе 
қаралып, нәтижесінде 67 
хаттамалық тапсырма берілген. 
Сонымен қатар шенділер арасындағы 
ымыраласқан жемқорлықты тежеу 
бойынша  облыстың  200-ден астам 
ұйымында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы комплаенс қызмет  лауазымда-
ры,  бір ұйымда ISO 37001 сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стандарты ("тал-
дау және болжау орталығы" КММ) 

енгізілді. Бұдан басқа Кәсіпкерлік 
және индустриалды-инновациялық 
даму басқармасында, жастар саясаты 
істері басқармасында, Өтенай ауылы 
әкімдігінде және Талдықорған жоғары 

политехникалық колледжін-
де сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стандартты енгізу 
үшін дайындық жұмыстары 
жүргізілді. Мемлекеттік сатып 
алу саласындағы жариялылық 
пен ашық-тықты  арттыру 
мақсатында облыстың сы-
байлас жем-қорлыққа қарсы 
қызметі мемлекеттік  са-
тып алу порталына мони-
торинг жүргізеді. Ағымдағы 
жылдың басынан сатып 
алу бағаларын қайта қарау 
арқылы  7 млрд.600 млн. теңге 
мөлшеріндегі сомаға бюджет 
қаражаты үнемделді.

Ағымдағы жылдың 
есепті кезеңінде сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін 
анықтау мақсатында 
облыстың мемлекеттік ор-

гандары мен квазимемлекеттік сек-
торлары 671 ішкі талдау жүргізді. 
Талдау нәтижесінде 200 сыбай-
лас жемқорлық тәуекелінің болуы 
анықталды, 730 ұсыным әзірленді, 
оның ішінде 698-і орындалды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Жаңа жылдарыңызбен!
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МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДА 

Баспана кілті таБысталды
Айтулы шараға аудан әкімі Нұрлан Ертас,  аудандық қоғамдық кеңестің 

төрағасы Бағдат Әлиев,  аудандық ардагерлер алқасының төрағасы Батыр-
хан Мендебаев,  ауыл тұрғындары және БАҚ өкілдері қатысты.  

 Нұрлан  Ертасұлы ауыл тұрғындарын жаңа қоныстарымен құттықтап, сөз 
сөйледі.  Сондай-ақ,  Ақтерек ауылының өсіп-өркендеуіне үлес қосқан азамат-
тарды марапаттады.  Көлемі 143 шаршы метрді құрайтын әрбір тұрғын үйді 
салуға 13 млн.  теңгеден қаражат жұмсалған.   Бұл үйлер «Ақтерек» шаруа 
қожалығында жұмыс істейтін көпбалалы отбасы мен жас мамандарға берілді.  

Жыл басынан бері аталған шаруа қожалық  10 отбасына баспана сыйла-
ды.  2022 жылы салынатын тағы 10 үйдің іргетасы құйылып қойған.  Сонымен 
қатар ауылдың орталық саябағында  «Еңбек Даңқы мемориалдық кешенінің» 
ашылу салтанаты өтті. Мемлекеттік наградамен, орденмен марапатталған 
40-қа жуық еңбек ардагерінің есімі мен атақ даңқы мәрмәр тасқа қашалып 
жазылған. 

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

Облыс өңірлері бөлінісінде КВИ аурушаңдығына келер болсақ: 
Алакөл-1, Балқаш-1, Еңбекшіқазақ-1, Жамбыл-2, Іле-2, Панфилов-1, 
Талғар-2, Талдықорған-2, Текелі-2.

 Аймақта әлі күнге вирусқа қарсы вакцинациялау жұмыстары 
жүргізілуде.

Бүгінгі күні вакцинаның бірінші компонентін 926 616 адам алды. 
Оның ішінде 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдер  –  29 076, жүкті 
әйелдер – 2273, емізулі  әйелдер – 5374, 18 жастан бастап тұрғындар  
– 889 893.

 Иммундаудың толық курсынан 834 289 адам өтті, оның ішінде 
жасөспірімдер – 3803, жүкті әйелдер –  225, емізулі әйелдер – 686, 
18 жастан бастап  тұрғындар – 829 575.  Сонымен қатар, 41 250 адам 
ревакцинация курсынан өтті.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

ВАКЦИНА 
АЛмАТы обЛысыНдА КоРоНАВИРУсТыҚ ИНфеК-

ЦИя жұҚТыРУдың жАңА жАғдАйы ТіРКеЛді. соңғы 
ТәУЛіКТе өңіРде 14 АдАм АТАЛғАН КесеЛге шАЛдыҚҚАН. 
сәйКесіНше, АУРУдың өсУ ҚАРҚыНы 0,02 ПАйызды 
ҚұРАды. 

Кездесуге облыстық мәслихаттың хатшысы, әрі облыстық партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы Жанболат Жөргенбаев, облыстық партия филиалының 
басшылығымен белсенді ардагерлер қауымдастық мүшелері, тәуелсіздік құрдастары 
қатысты.

Шара барысында белсенді партия ардагерлері арнайы Алғыс хат және сыйлықтармен 
марапатталып, өңіріміздегі әр түрлі салада жетістікке қол жеткізген тәуелсіздік құрдастары, 
белсенді жастармен бейресми кездесу өткізді. Сонымен бірге облыстық партия филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары Г.Тойлыбаева тәуелсіздіктің мерейлі отыз жылдық 
мерекесін атап өткен биылғы жылда облыстық партия филиалының атқарған жұмыс-
тарымен, Елбасының 
«Елдіктің 7 тұғыры», 
«Тәуелсіздік тағылымы» 
атты еңбектерімен та-
ныстырды. Өз кезегінде 
бірнеше партия арда-
гері мен ардагерлер 
қ а у ы м д а с т ы ғ ы н ы ң 
белсенді мүшелері сөз 
алып, жастарға үлгі-
өнеге боларлық өмірлік 
тәжірибелерімен бөлісті. 
Шара соңы мерекелік 
концертпен жалғасты.

Алматы облыстық 
мәслихатының 

баспасөз қызметі.

жобА АясыНдА 

  «Nur Otan» пар-
тиясы Алматы 

облыстық филиа-
лында «Ардагерлерді 

ардақтайық» және 
«Jas Otan» жастар 

қанатының «ұрпақтар 
сабақтастығы» жоба-

сы аясында партия 
ардагерлері мен облыс 

жастарының еркін 
форматта кездесуі өтті.  

Єділетті ел болудыЊ алFы шарты

зАң АясыНдА

 Заң жобасы, Мемлекет басшысының 
Қазақстан халқына жолдауында – «дау-
ларды шешудің баламалы тәсілдерін да-
мыту керек, бұл мемлекеттің қатысуынсыз, 
ымыраға келуге мүмкіндік береді» деген тап-
сырмасын орындау аясында енгізілді.Заң 
жобасы медиация институтын дамытуға, 
яғни, дауларды шешудің соттан тыс 
тәртібін дамытуға, оның ішінде татуластыру 
рәсімдерін жан-жақты қолдану мақсатында 
әзірленген. Ал медиация институты әлемдік 
қоғамдастықты дауларды шешудің тиімді 
және қарқынды дамып келетін құралы 
ретінде танылады. Бұл  заң жобасының 
ережелері, татуластыру рәсімдерін және 
дауларды шешудің баламалы әдістерін 
кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.  Тату-
ластыру рәсімдерін қолдану аясын кеңейту, 
сот шығындарын азайтуға, халықты осы 
маңызды іске неғұрлым белсенді тартуға 

бағыттайды. Оған қосымша осы рәсімдерді 
нақты реттеу –  судьяның, адвокаттың, 
нотариустың медиацияны жүзеге асыру 
мүмкіндігін қамтамасыз етпек. Нәтижесінде 
сот талқылауының жаңа тәсілі – тараптар 
үшін дауларды тез шешуге ынталандыра-
тын болады. Бұл  соттардағы жүктемені 
азайтуға ықпал етеді.

Мұнымен қоса азаматтық процеске 
«сотқа дейінгі хаттама» сияқты жаңа инсти-
тут енгізілді. Ол тараптарға, сотта табысқа 
жету мүмкіндіктерін бағалауға және сот 
шешімін асыруға байланысты дауды, сот-
тан тыс және басқа да бірқатар тәртіппен 
шешу мүмкіндігін пайдалануға жағдай 
жасайды. Атап өтетін жаңашылдықтың 
бірі, ол көп жүктелген сотты анықтайтын 
автоматтандырылған ақпаратты жүйе 
арқылы, эксаумақтық соттылықты таңдау 
құқығын беретіндігі. Заң жобасында 

жоғары тұрған сотқа біртектес істердің 
бірін өз өндірісіне енгізіп, оларды үлгілі 
сот талқылауында қарау және олар бой-
ынша шешім қабылдау құқығын беру 
ұсынылады.Бұл норма судьяларға, олар-
ды болашақта үлгі ретінде пайдалануға 
мүмкіндік береді және сот тәжірбиесін 
біркелкі қолдануды қамтамасыз етеді. Со-
нымен бірге  норма сот актілерінің сапа-
сын арттырып, уақытын үнемдемек. 

 Жалпы алғанда Заң жобасын 
қабылдау бітімгершілік рәсімдері мен 
медиацияны қолдану аясын кеңейтеді. 
Бұл сайып келгенде,   азаматтардың сот 
шығындарын оңтайландыруға, даулар-
ды соттан тыс реттеу институтына деген 
сенімді арттыруға мүмкіндік береді.

Э. мұсАбАеВА, 
Қаратал аудандық сотының

 кеңсе меңгерушісі.

өздеріңізге  белгілі,    Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
сенаты жалпы отырыста  

«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 

азаматтық процестік заңнаманы 
жетілдіру және дауларды сот-

тан тыс және сотқа дейінгі 
реттеу институттарын дамыту 

мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу тура-

лы» Қазақстан Республикасы 
заңының жобасын қабылдады.

АЛмАТы обЛысыНың  
АҚТеРеК АУыЛыНдА  7 
оТбАсыНА бАсПАНА 
КіЛТі беРіЛді. жАңА 
үйЛеРді «АҚТеРеК» 
шАРУА ҚожАЛығыНың 
ТөРАғАсы, жАмбыЛ 
АУдАНыНың ҚұРмеТТі 
АзАмАТы, КәсіПКеР 
ТеміРЛАН шАйНүсіПоВ 
шАРУА ҚожАЛыҚТың 
ҚАРАжАТыНА сАЛғАН.  

834 мыңНАН АсТАм АдАм
толық иммундау курсынан өтті

Еркін форматтаFы 

кЕздЕсу 
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В  жизни  нет  безВыходных  ситуаций

По данным ВОЗ, Казахстан занимает третье место в мире по количеству 
самоубийств и лидирующее среди стран Центральной Азии. Если делить эту 
мрачную статистику по регионам, то можно заметить, что Алматинская область  
на 6 месте по числу таких трагических случаев.

 Семья для человека постоянно выступает 
в качестве земного счастья. Семья независимо 
от условий социально-экономического разви-
тия общества и государственного устройства 
является основой этого общества. Поэтому 
можно сказать, что семья — это первичное 
общество, где у человека закладываются 
основы духовных и нравственных норм. В на-
стоящее время сексуальные отношения несо-
вершеннолетних людей являются обыденным 
и не воспринимаются как нарушение. При этом 
обсуждению правил личной гигиены, контра-
цепции в семье не уделяется достаточное вни-
мание, наоборот зачастую ими пренебрегают. 
На основе этого в современном мире наблю-
дается тенденция к ранним сексуальным от-
ношениям между людьми, а половые связи до 
брака – норма. Проблема же подростковой бе-
ременности остается наиболее интересующей 
общество. В настоящее время увеличивается 
число девушек, которые в период обучения 
в средней школе, становятся беременными. 
Данный возраст характеризуется отсутствием 
опыта и молодостью. Поэтому в обществе поя-
вилась молодежная группа, которая состоит из 
юных матерей, при этом они отстранились от 
семьи, школы, близкого окружения и нередко 
от общества в целом. По медицинским меркам 
считается, что беременность, наступившая до 
18 лет, является ранней. Ранняя беременность 
— это беременность в подростковом возрасте 
от 13 до 19 лет. В настоящий период у деву-
шек наблюдается переходный возраст, гормо-
нальная перестановка. Считается, что ранняя 
беременность чаще возникает среди подрост-
ков, живущих в неблагополучных семьях. Сей-
час же данная тенденция не подтверждается, 

С 8/06 по 20/12/21 Общественное 
объединение «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» в 
рамках выполнения государствен-
ного социального заказа реали-
зовывало проект «Организация 
деятельности центра «Salamatty 
urpaq» по оказанию консультатив-
ных услуг по вопросам сохранения 
репродуктивного здоровья среди 
молодежи Алматинской области» 
при поддержке ГУ Управления по во-
просам молодежной политике. Под-
водя итоги работы можно сделать 
следующее заключение.

Одна из основных  задач 
деятельности    ОО «Кос Канат 
Жетысу»  – не дать подрост-
ку  совершить непоправимое 
и  помочь  молодым людям  
жить дальше. Подростки и мо-
лодежь, находящиеся в зоне 
повышенного суицидального 
риска: депрессивные молодые 
люди; злоупотребляющие ал-
коголем и наркотиками; под-
ростки, которые либо совер-
шали суицидальную попытку, 
либо были свидетелями того, 
как совершил суицид кто-то 
из членов семьи; беременные 
девочки;  жертвы насилия, ода-
ренная молодежь; подростки с 
плохой успеваемостью в шко-
ле.

Взятая в отдельности, сама по себе, каж-
дая из этих ситуаций или проблем вовсе не 
означает, что молодой человек, с ней стол-
кнувшийся, обязательно окажется в зоне по-
вышенного суицидального риска. Однако тако-
го рода проблемы, безусловно, осложнят ему 
жизнь. У молодого человека, находящегося 
под прессом хотя бы одной из этих ситуаций 
или проблем, может не оказаться эмоциональ-
ных, умственных или физических сил противо-
стоять неприятностям. И тогда суицид может 
стать для него единственным приемлемым 
выходом.

Подростковый возраст - сложный, про-
тиворечивый возраст и потому - наиболее 
конфликтный. Приобретаемый подростком 
опыт успешного или неуспешного общения 
служит основанием для усвоения разных по 
конструктивности способов решения кон-
фликтных ситуаций.  Для решения проблем 
сотрудники  ОО «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» в рам-
ках  проекта  «Проведение информационно-
образовательных кампаний по профилактике 
суицида среди подростков и молодежи», при 
поддержке   ГУ Управления Здравоохранения 
Алматинской области,  направили внимание 
подростков на разрешение конфликтных си-
туаций, развитие стрессовой устойчивости и 
коммуникативных качеств учащихся в обра-
зовательных школах; формирование необхо-
димых знаний в этой области, обогащения ин-
дивидуального сознания багажом ценностных 
представлений; в комплексном виде инфор-
мацию, которая необходима подростку, можно 
представить, как знания: о семье и любви как 
ценности жизни; о здоровом образе жизни и 
осознании себя как человека. 

 Подростковый возраст характеризуется 
повышенной возбудимостью, неустойчиво-

стью эмоций и поведения, подростки плохо 
контролируют себя, эмоциональны и неста-
бильны. Взрослые не учитывают особенно-
стей личностного становления подростков, 
у которых развивается потребность в само-
стоятельности, самореализации, избавлении 
от опеки, что приводит к конфликту с ними. 
Подростку необходимо не просто внимание, 
а понимание, доверие со стороны взрослых. 
Предрасположенные из-за депрессивных на-
строений или личностных черт, расстроенные 
разговором с друзьями в реальной жизни, под-
ростки ищут похожих людей в сети. ... Пример-
но у 30% подростков бывают мысли о суициде 
и примерно половина из них пользуется интер-
нетом. Зависимые, уязвимые, напуганные под-
ростки могут составлять группу повышенного 
риска, также как и те, кто не может выразить 
свои сомнения, страхи и печали родителям, 
поэтому ищут помощи в интернете.  В текучке 
будней, встречах и расставаниях, трагедиях и 
радостях каждому человеку важно иметь уго-
лок для душевного отдыха. Уют, покой и пони-
мание, поддержку и искреннюю любовь окажут 
только близкие люди.  Но не всегда подросток 
может набраться сил и смелости поделиться 
своими внутренними переживаниями в семье.

 Профилактику суицидального поведения 
детей и подростков в общеобразовательных   
учреждениях и колледжах  необходимо про-
должать, привлекая к совместной деятельно-
сти педагогов, психологов, сотрудников меди-
цинских учреждений и, конечно же, родителей. 
Благодаря скоординированной работе  проект-
ной команды ОО  «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ»   925 
человек    учащихся были вовлечены в участие 
в профилактических мероприятиях и получи-
ли  информационную и психологическую под-
держку.

ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖКА

Выплата алиментоВ
В ЗАВиСимОСТи ОТ РАЗличных ЖиЗнЕнных СиТуАЦий мОЖЕТ ВОЗниКнуТь нЕОБхОДи-

мОСТь В ВыПлАТЕ или иСТРЕБОВАнии АлимЕнТОВ. В ДАннОй СТАТьЕ Вы уЗнАЕТЕ, чТО ТАКОЕ 
АлимЕнТы, КТО мОЖЕТ и ДОлЖЕн ПлАТиТь АлимЕнТы, КАКОВ ПОРяДОК иСТРЕБОВАния Али-
мЕнТОВ,  РАЗмЕР АлимЕнТОВ ПРЕДуСмАТРиВАЕТ ЗАКОнОДАТЕльСТВО и чТО ДЕлАТь, ЕСли Али-
мЕнТы нЕ ВыПлАчиВАюТСя.

Алименты – это денежное или ма-
териальное содержание, которое одно 
лицо обязано предоставить другому 
лицу, имеющему право на его получе-
ние, согласно Кодексу «О браке (су-
пружестве) и семье» (далее - Кодекс). 
Наиболее распространенный случай 
алиментов – выплаты на содержание 
ребенка, однако алименты могут вы-
плачиваться и матерям детей, и супру-
гам, которые не могут себя содержать 
самостоятельно, и родителям.

Содержание ребенка – закреплен-
ная законом обязанность родителей, 
при этом абсолютно не важно, состоят 
ли родители в браке, в гражданском 
браке или находятся в разводе. Дети, 
находящиеся под опекой, попечитель-
ством или патронатным воспитанием, а 
также усыновленные дети также имеют 
право на алименты. Согласно статье 6 
Кодекса суммы, причитающиеся ребен-
ку в качестве алиментов, поступают в 
распоряжение родителей или других 
законных представителей ребенка и 
расходуются на содержание, образова-
ние и воспитание ребенка.

Алименты несовершеннолетним 
детям

Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей, порядок и 
форму данного содержания определя-
ется родителями самостоятельно.

Родители вправе заключить со-
глашение о содержании своих несо-

вершеннолетних детей (соглашение 
об уплате алиментов) в соответствии 
с главой 20 Кодекса. Если родители 
не предоставляют своим детям содер-
жание, это не было оговорено на суде 
соглашением или один из родителей 
не подал иск в суд на взыскание али-
ментов, то иск может подать орган опе-
ки и попечительства. При расторжении 
брака в суде рассматривается согла-
шение:

• о том, с кем будут жить несовер-
шеннолетние дети;

• о порядке выплаты алиментов на 
содержание детей или нетрудоспособ-
ного супруга;

• о размерах алиментов на содер-
жание детей;

• о разделе имущества (узнать, кто 
на что имеет право при разводе).

Если подобного соглашения между 
супругами нет, или оно противоречит 
интересам детей, одного из супругов, 
то решение по этим вопросам опреде-
ляется судом. Родители, лишенные 
родительских прав, также обязаны вы-
плачивать алименты на содержание 
ребенка в соответствии со статьей 79 
Кодекса. Выплата алиментов на осно-
вании соглашения – это добровольный 
способ выплаты алиментов, а по су-
дебному приказу, на основании подан-
ного иска, – принудительный.

Кроме алиментов с родителей мо-
гут удерживаться дополнительные сум-

мы на содержание детей. Существуют 
исключительные обстоятельства - тя-
желые болезни, увечья несовершенно-
летних детей или нетрудоспособность 
совершеннолетних, нуждающихся в по-
мощи детей, если необходима оплата 
постороннего ухода за ними и прочее.

Алименты супругам и бывшим 
супругам

Согласно статье 147 Кодекса су-
пруги обязаны материально поддер-
живать друг друга. Кроме средств на 
содержание ребенка, существует ряд 
случаев, когда могут потребоваться 
средства на содержание супруга или 
бывшего супруга. Если нет договорен-
ности или соглашения, то подать иск в 
суд на взыскание алиментов может:

• нетрудоспособный нуждающийся 
супруг;

• супруга в период беременности и 
в течение 3 лет со дня рождения обще-
го ребенка;

• нуждающийся супруг, осущест-
вляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения им возраста 
18 лет, а также в случае определения 
общему ребенку-инвалиду по достиже-
нии 18 лет I - II группы инвалидности.

Размер алиментов и порядок вы-
платы определяет суд. В ряде случаев 
суд может отказать в назначении вы-
платы алиментов бывшему супругу, 
если нетрудоспособность наступила в 
результате злоупотребления спиртны-

ми напитками, наркотическими сред-
ствами, психотропными веществами 
или в результате совершения им умыш-
ленного преступления; в силу непро-
должительности (до 5 лет) брака и если 
супруг, требующий выплаты алиментов 
ведет себя недостойно.

Алименты совершеннолетним, 
но нетрудоспособным детям

Согласно статье 143 Кодекса тру-
доспособные родители обязаны со-
держать своих нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей, нуждающихся 
в помощи. В данном случае при отсут-
ствии соглашения размер алиментов 
определяется судом исходя из мате-
риального положения семьи, и будет 
кратно МРП. Если нет соглашения или 
договоренности между родителями, то 
порядок оплаты и размеры определяет 
суд, учитывая при этом материальное 
положение обоих родителей и про-
чие условия. Причем, алименты могут 
быть истребованы как на фактические 
нужды, так и на предстоящие, которые 
могут понадобиться в будущем.

Алименты совершеннолетних 
детей для содержания нетрудоспо-
собных родителей

Трудоспособные совершеннолет-
ние дети обязаны содержать своих не-
трудоспособных нуждающихся в помо-
щи родителей и заботиться о них. Если 
дети не содержат нетрудоспособных 
родителей добровольно по соглаше-
нию, то родители могут подать в суд 
на истребование алиментов. Подать 
при этом можно как на одного, так и на 
всех детей, однако стоит учитывать, что 
родители, не исполнявшие своих обяза-
тельств, вряд ли получат утвердитель-
ное решение суда, тем более не могут 
претендовать на подобные алименты 
родители, лишенные прав.

Кроме случаев, перечисленных 
выше, существуют алиментные обяза-
тельства внуков и бабушек/дедушек, 

воспитанников и воспитателей, и дру-
гих членов семьи.

Алименты взыскиваются из зара-
ботной платы и иных видов доходов 
должника в порядке требования статьи 
93 Закона Республики Казахстан «Об 
исполнительном производстве и стату-
се судебных исполнителей».

Размер удержаний исчисляется 
с суммы заработной платы (дохода) 
должника, причитающейся ему к по-
лучению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
99 Закона при невозможности взыска-
ния алиментных платежей из заработ-
ной платы или иных доходов в течение 
трех месяцев судебный исполнитель 
выносит постановление об определе-
нии задолженности и принимает меры 
обеспечения исполнения исполни-
тельных документов в соответствии со 
статьей 32 настоящего Закона и обра-
щается взыскание на имущество долж-
ника, кроме имущества, на которое не 
может быть обращено взыскание в со-
ответствии со статьей 61 настоящего 
Закона.

Размер задолженности по алимен-
там определяется судебным исполни-
телем по месту исполнения решения 
исходя из фактической заработной 
платы (дохода), получаемой должни-
ком за время, в течение которого взы-
скание не производилось.

В случае, если должник в этот пе-
риод не работал или не представлены 
документы, подтверждающие его зара-
ботную плату и иной доход, ежемесяч-
ные выплаты и (или) задолженность 
по алиментам определяются исходя из 
размера средней месячной заработной 
платы в Республике Казахстан на мо-
мент взыскания задолженности.

Отдел обеспечения 
исполнительных производств 

Департамент юстиции Алматиской 
области.

ПРОЕКТ

сеМЬЯ  ВыстуПает  В  КаЧестВе
 зеМноГо  сЧастЬЯе  ЧеЛоВеКа 

  ОО  «ҚОС ҚАнАТ ЖЕТІСу»

зачастую такие подростки, наоборот, в силу 
материальных затруднений становятся бо-
лее благоразумными, а дети из обеспеченных 
семей принадлежат сами себе и испытывают 
недостаток внимания со стороны родителей, 
что в свою очередь приводит к возникновению 
ранней беременности. Со стороны родителей 
так же отмечается отстранение от вопросов 
полового воспитания детей, они считают, что 
этим должны заниматься другие люди, а ин-
формацию подросток может получить из СМИ 
и интернета. Некоторые считают, что покупка 
литературы и средств контрацепции убережет 
их детей от нежелательной беременности, но 
это не решит данного вопроса, т.к. необходи-
мо в первую очередь привить подрастающе-
му поколению желание сохранять здоровье 
и расширять свои социальные возможности. 
Следовательно, проблему ранней беремен-
ности подростков необходимо рассматривать 
как результат неправильного полового вос-
питания или его отсутствия. Замкнутые воз-
растные группировки, психологически изоли-
рованные от взрослых, образуют потому, что 
их очень волнуют вопросы, которые ни с кем, 
кроме сверстников, они не могут обсудить 
открыто. Через такое общение подростками 
усваиваются жизненные цели и ценности, 
нравственные идеалы, нормы и формы по-
ведения. Пробуя себя в контактах друг с дру-
гом, в совместных делах, в различных ролях, 
они усваивают ролевые формы поведения, 
формируют и развивают у себя деловые ка-
чества, обучаются руководить и подчиняться, 
быть организаторами дела и исполнителями. 
Общение в этом возрасте является важней-
шей школой самовоспитания, которому под-
ростки и юноши уделяют большое внимание. 
Взрослые, время от времени включающиеся 
в общение с подростками, могут принести им 
ощутимую пользу. Подростки на самом деле 
нуждаются в помощи взрослых, хотя не осо-
знают этого, более того - не стремятся к такой 
помощи. Ответы на интересующие их вопро-
сы могут получить не точные или неверные 
вовсе. 

 «Сегодня наша задача сделать проект 
устойчивым. Данная тематика будет пред-
ложена на 2022. Работа по профилактике 
ЗОЖ – ежедневный кропотливый труд, ина-
че, вряд ли можно достичь успеха!» –  счита-
ют сотрудники Общественного объединения 
«ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ».
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АБАЙ  БОЛЫҢЫЗ!

МЕЗГІЛ МЄСЕЛЕСІ

БІР КҮНДЕ: 17 ЖОЛ-КӨЛІК 
ОҚИҒАСЫ ОРЫН АЛДЫ

БОсАғАдАн шЫғЫп БАрА жАтқАн сиЫр жЫЛЫ  хАЛЫқтЫҢ қОЛАЙЫнА жАққАн жАЙЛЫ  
жЫЛ БОЛмАдЫ.  ЕртЕ көктЕмдЕ жАҢБЫрЛАтЫп БАстАғАнмЕн, АЛА жАЗдАЙ  БАтЫс жәнЕ 
сОЛтүстік  пЕн қЫЗЫЛОрдА ОБЛЫстАрЫнА  нәр тАмБАЙ,  қуАҢшЫЛЫқ БОЛдЫ.  ЕсЕсінЕ 
өршігЕн індЕтпЕн Бір БүЙірдЕн сОққАн құрғАқшЫЛЫқтАн БАтЫс өҢірЛЕріндЕ жАппАЙ төрт-
түЛік мАЛ қЫрЫЛЫп,  шАруАЛАр тАяқтАрЫн қОЛЫнА ұстАп қАЛдЫ.  

Қоңыр күз келгенде жиын-терін науқанында 
сіркіреген жаңбыр аяғы  қарашада қалың қарға 
ұласты. Әсіресе, Солтүстік пен Арқа төсіндегі  
Қарағанды,  Ақмола облыстары мен Нұр-Сұлтан 
қаласын ақ ұлпаға оранып,  қара жолдар көк 
мұзға айналды. Тіпті, апталап жауған қарды жол 
тазалаушылар тазартып үлгермеді. Қытымыр 
қыстың аязды салқыны Солтүстік өңірлер-ді 
дүркін-дүркін жауған қармен  есеңгіретіп тастады. 
Қараша қауым  аяздан бүрсеңдеп  көмір таппай, 
бекеттерде апталап күзетке тұрғандарын 
айтып зар жылады.  Жалпы,  қатты отынның 
тапшылығы биыл Республиканың барлық 
аймағында сезілді. Кейбір ауылдар «көгілдір 
отын биыл берілетін болды» деп жайбырақат 
жүріп суыққа ұрынғандарын айтып мұңдарын 
да шақты. Жә,  бұл бөлек әңгіме. Ал,  Оңтүстік 
өңірлерде Қызылорда,  Түркістан,  Жамбыл, 
Алматы облыстары мен шырайлы  Шымкент  
және Алматы қалаларында таулы аймақтарда 
болмаса етектегі елге қар ұшқыны ғана себелеп, 
арты нөсер жаңбырға ұласты.  Желтоқсан айы 
аяқталып қалса да қар жаумай қарасуық пен 
қалың  тұман жапқан өңірлерде жаңбырлатып, 
25-28 желтоқсан аралығында күре жолдарда 
көктайғақ болып,  көлік апаттарының саны 
артты. Әсіресе, Алматы-Қорғас бағытындағы 
цементтен төселген жолдарда жаңбыр соңы 
аязға ұласып, көктайғақ жолдардан бірнеше 
бағыттағы көліктер қозғалысы шектелді.  Аталған 
жайтқа байланысты облыстық төтенше жағдай-

лар департаменті ескертулер жариялады. 
"Қазгидромет" РМК-ның дауылды ескертуі 
негізінде 26-28 желтоқсан күндері Алматы 
облысының тауларында тұман, көктайғақ 
болады және қалың қар түседі. Азаматтарды 
ауа райының өзгеруін бақылауға және сақтық 
шараларын қатаң ұстануға шақырамыз. Ұялы 
телефонға келетін СМС-хабарламаларға 
назар аударыңыздар, бұқаралық ақпарат 
құралдарының ескертуіне мән беріңіздер", 
– делінген  департамент  хабарламасында.  
Алайда көлік тізгіндегендер бұл ескертулерге 
аса мән бермеуінен 25 желтоқсанда «Алматы-
Қорғас» автожолының 134-ші шақырымында 
жолды қалың тұман басуына байланысты 
17 автокөлік соқтығысқан жол-көлік оқиғасы 
орын  алды. Жол апатынан 5 адам зардап 
шегіп,  олар Шелек ауылының аумақтық 
ауруханасына жеткізілді. Оқиға орнында 
патрульдік полицейлер қызмет атқарған. 
Аталған автожолдың 84 шақырымынан бастап, 
136 шақырымына дейін жабылды. Ішкі істер 
органдары жүргізушілерге қозғалыс кезінде өте 
мұқият болуларын және қауіпсіздік талаптарын 
қатаң сақтауларын өтінгенімен, бұл ескертуді 
елемей, тұманды көктайғақта  жылдамдық 
тәртібін бұзып, арақашықтықты сақтамай жол 
ережесін естен шығарған көлік жүргізушілерінің 
видеолары интернет желілеріне тарап жатты. 
Қарашадан бері қар жаумай қара жолда еркін 
көсілген автокөлік жүргізушілерінің қауіп-
қатерді мүлде естерінен шығарып алғандары 
көңіл алаңдатады. Бұл арада жол сапасы да 
назарда болуы шарт. Цементтен төселген 
автожолдар қыстың көзі қырауда ғана емес 
жаздың өзінде жаңбырлы күндері көліктердің 
сырғанап жататынын кез келген көлік иелері 
біледі. Ауа-райының құбылуына қатысты тек 
қана Алматы, Шелек-Қорғас автожолдары 
ғана емес, Үшарал-Достық  (64-184 шақырым-
дары), 26 желтоқсанда Республикалық маңызы 
бар «Алматы-Өскемен», Қапшағай-Сарыөзек 

бағытындағы қозғалыс жолдары арқылы 
қатынауға шектеу қойылған-ды. Апат айтып 
келмейтінін  ескерсек,  Алматы облысының 
ТЖД азаматтардан 112 қызметі беретін 
СМС хабарларды назардан тыс қалдырмауды 
ұдайы сұрап келеді. Алыс жолға шығар 
алдында, ауа-райы болжамымен танысып, 
төтенше жағдайларда сізге көмектесетін 
барлық қажетті  заттарды өзіңізбен бірге 
алып жүріңіз – деп ескертеді. Мәселен, 22 

желтоқсанда Алматы облысының Алакөл 
ауданы «Ырғайты» учаскесінде, «Үшарал-
Достық» автожолының 92 шақырымында 
қар құрсауында бір жеңіл автомашина тұрып 
қалған. Оқиға орнына Ақши ауылының жедел-
құтқару жасағының 9 құтқарушысы «Трекол» 
қар батпағының 1 бірлік техникасы көмекке 
барған. Ақши ауылынан 50 км қашықтықта қар 

құрсауында қалған жеңіл көлікті тазартылған 
жолға шығарған. «Сақтанғанды Құдай 
сақтаймын» – деген тәмсілді жүргізушілер  көлік 
жүргізгенде ұдайы жадыларына ұстау керек-ті. 
Жылдың төрт мезгілінде де жол-көлік оқиғалары 
бір толастаған емес. Ал, қыстың көзі қырауда қар 
әлі қалың жауған жоқ – деп, жауын-шашынды 
елемей, тұманды күні  жолға шыққандар Алматы, 
Шелек-Қорғас  автожолындағы төтен-ше 
жағдайлардан сабақ алса игі.  Жалпы, Алматы 
облысының аумағында 11 айда 2044 жол-көлік 
оқиғасы тіркеліп, 414-і қаза тауып, 2928 адам 
әр түрлі дене жарақаттарын алған. Алматы  
облыстық сотының баспасөз  өкілдерінің 
берген мәліметіне жүгінсек, 2020 жылы 345-
бап бойынша, көлiк құралдарын басқаратын 
адамдардың жол жүру немесе көлiк құралдарын 
пайдалану қағидаларын бұзу бабы бойынша 
сотты болғандар 99 адам болса, 2 адамға  
айыппұл салынып, 14-і қоғамдық жұмысқа 
тартылып, біреуі түзеу жұмыстарына, 17-і бас 
бостандығын шектеу, 16-ы бас бостандығынан 
айыру, 48-і шартты түрде сотталса, бір адам 
жазадан амнистия бойынша босатылған. Осы 
жылдар аралығында көлік құралдарын басқару 
құқығынан айырылған және алкогольдік, 
есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйдегі 
адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты 
көлікті осындай адамның басқаруына беру 
бабы бойынша, яғни 346-бап бойынша барлығы 
106 адам сотты болған. 2 адамға айыппұл 
салынып, қоғамдық жұмысқа 15-і тартылған. 68 

адам бас бостандығынан шектеліп, 12 жүргізуші 
бас бостандығынан айырылып, 8-і шартты 
түрде сотталған. Жалпы 2020 жылы 345 бап 
бойынша 127 тұлғаға қатысты 127 іс сотқа 
түскен. Оның 99 үкім шығарумен аяқталған. 
Барлығы 131 тұлғаға қатысты 131 іс қаралды. 
Ал, 346 бап бойынша 122 тұлғаға қатысты 
122  іс тіркеліп,  оның 106-на үкім шығарылған. 

Барлығы 114 тұлғаға қатысты 114 іс қаралған. 
347 бап бойынша барлығы бір тұлғаға қатысты  
іс  зерделенген.  Ал, сиыр жылы, яғни, 2021 
жылы 345-бап бойынша көлiк құралдарын 
басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе 
көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын 
бұзу бабы бойынша сотталғандар – 122, 
айыппұл салынғаны – 7, қоғамдық жұмысқа 
тартылғандар – 18, түзеу жұмыстарына 
тартылғандар біреу, бас бостандығын шектеу 
– 12, бас бостандығынан айыру – 27, шартты 
түрде сотталғандар – 55, жазадан амнистия 
бойынша босатылғандар – 2.  346-бап бойын-
ша көлік құралдарын басқару құқығынан 
айырылған және алкогольдік, есірткілік және 
уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік 
құралын басқаруы, сол сияқты көлік құралын 
басқаруды осындай адамға беру немесе көлік 
құралын осындай адамның басқаруына жол 
беру бабы бойынша барлығы сотталғандар 
– 103, айыппұл салынғандар жоқ, қоғамдық 
жұмысқа тартылғандар – 10, түзеу жұмыстарына 
тартылғандар жоқ, бас бостандығын шектеу 
–  65, бас бостандығынан айыру – 23, шартты 
түрде сотталғандар – 5, жазадан амнистия 
бойынша босатылғандар жоқ. 347-бап бойынша 
жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетіп қалу 
бабы бойынша сотталғандар – 1, айыппұл 
салынғандар жоқ, қоғамдық жұмысқа тартылған 
біреу, бас бостандығын шектеу жоқ, шартты 
түрде сотталғандар жоқ, жазадан амнистия 
бойынша босатылғандар жоқ.

Биылғы жылы 345-бап бойынша 144 
тұлғаға қатысты 144 іс келіп түсті, оның 124-і 
үкім шығарумен аяқталып, барлығы 145 тұлғаға 
қатысты 145 іс қаралған. 346 бап бойынша 
115 тұлғаға қатысты 114 іс қаралып, оның 
102-і үкім шығарумен аяқталған. Барлығы 114 
тұлғаға қатысты 113 іс  қаралды – дейді Алматы 
облыстық сотының баспасөз өкілі.

Айтақын мұхАмАди

түЙін ОрнЫнА: Бүгінгі қоғамда, қы-
бырлаған құмырысқадан, жыпырлаған 
көлік көп екенін ескерсек, жылдамдықты 
арттырып, одан қалды тыйым 
салынған ішімдікпен уатты заттарды 
пайдаланып рөлге отырғандар саны 
артпаса кеміп отырған жоқ.  Ал, 
ондай адамдар  көктайғақ, тұманды 
күндері көлік тізгініне отырмайды деп 
ешкімде кепілдік бере алмайды. Көлік 
жүргізушілер қыстың көзі қырауда ТЖД-
департаментінің СМС жаңалықтарына 
құлақ түріп, жолда мұқият болулары 
керек-ақ. «Пәле қайдан, жала қайдан» – 
дегізбей, көлік тізгінінде сауысқандай сақ 
болу қажет-ақ. Аязды, тұманды күндері 
жолға шығушылар абай болыңдар,  – 
деп ескертеді Төтенше жағдайлар 
департаменті. 
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ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ІССАПАР

ЌОFАМ YНІ

«Алтын ордА» бАзАры мАңындАғы 
жол учАскесі пАйдАлАнуғА берілді

МеМлекеТ бАСшЫСЫНЫҢ ТАПСЫРМАСЫНА СәйкеС кӨлІк 
легІН ӨТкІзу қАбІлеТІН ұлғАйТу, иНфРАқұРЫлЫМдЫ жАқСАРТЫП, 
хАлЫққА қолАйлЫ жАғдАй жАСАу МАқСАТЫНдА бүгІН АлМАТЫ – 
бІшкек АвТожолЫНЫҢ «АлТЫН оРдА» бАзАРЫ МАҢЫНдАғЫ 16-19 
шАқЫРЫМЫНдАғЫ жол учАСкеСІ ПАйдАлАНуғА беРІлдІ. бұл ТуРАлЫ 
АлМАТЫ облЫСЫ әкІМІНІҢ бАСПАСӨз қЫзМеТІНе СІлТеМе жАСАП «АлА-
ТАу» гАзеТІ хАбАРлАйдЫ. 

Жолдың ашылу салтанатына Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұлов пен Алматы облысының әкімі Қанат 
Бозымбаев қатысты.  Шара аясында  Алма-
ты облысының әкімі Қанат Бозымбаев өңірде 
«Нұрлы жол» бағдарламасы және Алматы агло-

жеңілдетіп, шағын кәсіпкерлікті дамытуға септігін 
тигізетінін айтты. 

Жол әзірге асфальттың соңғы төсемінсіз іске 
қосылды. Ол технологиялық талаптарға сәйкес 
ауа райы жылыған көктем кезінде төселеді. Жал-
пы учаскенің ұзындығы – 3,86 шақырым. Жол 
құрылысы барысында мердігер мекеме «Сине 
Мидас Строй» компаниясының 224 маманы мен 
55 бірлік техника жұмыс істеді.

Алматы облысының әкімі 
Қанат Бозымбаев жұмыс 
сапарымен  Қапшағай 
қаласында болды. Са-
пар барысында   қаланы 
жылумен қамту және кәріз 
жүйелерінің жағдайына 
назар аударып,  тозығы 
жеткен жүйелерді 
жаңғыртудың қолға 
алынатынын айтты. Бұл 
туралы «Алатау» газеті  
Алматы облысы әкімінің 
баспасөз қызметіне 
сілтеме жасап хабарлай-
ды.

Облыс басшысы қаланы жылумен 
және ыстық сумен қамтамасыз етіп 
отырған «Қапшағай жылу» мекемесіне 
барды.  Аталмыш мекеменің  дирек-
торы Сейдахмет Даданбековтің ай-
туынша, қазандықтың қуаты 192 Гкал. 
2019-2020 жылғы жылыту маусымын-
да 800 млн. теңге бөлініп, қазандық 
газға ауыстырылған.  Мұндағы 10 
қазандықтың бәріне күрделі жөндеу 
жүргізілген. Сонымен қатар газға 
қосылғаннан кейін жылу мен ыстық су 
беру қызметінің тарифін өсіру туралы 
ұсыныс қазір тиісті органда берілген, 
қазір қаралуда. 

Сапар барысында қаладағы 
маңызды нысандардың бірі «Қапшағай 
су арнасы» МКК-ның кәріз тазарту 
ғимаратының жай-күйі де облыс бас-
шысы  назарынан тыс қалмады. Мұнда 
тұрмыстық және өндірістік сарқынды 
сулар жинақталып, тазаланады. Кәріз 
жүйесінің ұзындығы 171,6 км құрайды. 
Дегенмен 1963 жылы салынған та-
зарту жүйесінің тозығы жетіп-ақ тұр. 
Сондықтан мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік негізінде жаңа кәріз тазарту 
ғимаратының жобасы дайындалған. 
Облыс әкімі жоба бойынша тәулігіне 
30 мың м3 деп қарастырылған 

ғимараттың қуаттылығын шамамен 
15 мың м3 деп жобалаған жөн екенін 
айтты. Алдағы уақытта қажеттілік ту-
ындап жатса, оны кезең-кезеңге бөліп 
жалғастыруға болады. Сол секілді жо-
баны қаржыландыру көздерін әлі де 
кеңінен талқылап, анықтайық деген 
ұсынысын білдірді.

Мұнан  кейін  «Қапшағай жылу» 
кәсіпорнының Заречный ауылындағы 
филиалында  болды. Бұл жердегі  
технологиялық тазарту желілері де 
ескірген. Сондықтан сол аумаққа 
жаңа шағын аудан салынатынын 
ескере отырып, ғимараттың іргесін 
кеңейтуге, қазандықтарды газға 
ауыстыруға, электр беру желілерін 
қалпына келтіруге, сонымен бірге 
Заречный ауылының көшелерін 
жөндеуге, Мәдениет үйін және спорт 
кешенін салуға қаржы қажет. Облыс 
басшысы Қанат Бозымбаев айтылған 
мәселелердің барлығына қолдау 
көрсетілетінін, құрылыс жобаларының 
қажетті құжаттарын дайындап бастау-
ды тапсырды.

Бұл күні облыс әкімі құрылысқа 
қажетті материалдар өндіретін «Кна-
уф Гипс Қапшағай» зауытында болып, 
кәсіпорын цехтарын аралап көрді. Со-

нымен бірге  «Оспанов Девелопмент» 
ЖШС-ның балық өнеркәсібі кешенін 
салу жобасымен танысты.  Сол сияқты  
Қанат Бозымбаев Қапшағайдағы ойын-
сауық-сауықтыру кешені құрылысының 
барысымен де танысты. «ПСК Бил-
динг» ЖШС құрылысын жүргізіп жатқан 
кешен туризм саласының іргелі ны-
саны болмақ. Мұнда коттедж үйлер, 
бассейндер, монша кешені, мейрам-
хана, автотұрақ, балалар ойын алаңы, 
серуендейтін алаң қарастырылған. 
Жобалық құны 5 млрд. теңге болатын 
нысан 2023 жылы іске қосылады деп 
жоспарланған. 

Жұмыс сапары барысында қала 
активімен кездескен   Қанат Бозымба-
ев Қапшағай өңірінің өзекті мәселелері 
ретінде Қосқұдық ауылындағы ауыз 
су, жарық, жол проблемаларын, 
мектеп пен медициналық пункттің 
тозып кеткенін, жайылымдық жер 
жетіспеушілігін атап көрсетті. Сол 
сияқты Шеңгелді массивіндегі 15 мың 
га жердің бүгінгі күні бар болғаны 6 мың 
гектары ғана пайдаланылып отыр. Су-
армалы желілер әбден ескірген. Кәріз 
жүйелері де тозған. Бұл мәселелер-
дің барлығын 2 жыл көлемінде 
атқарылатын арнайы жоспарға енгізіп, 

бірнеше жыл бойы шешілмей келетін  
мәселелерге басты  назар аударды.  

Сондай-ақ,  облыс әкімі алдымен 
Бесағаш ауылындағы блокты-модульді 
қазандыққа барды. «Горизонт KZ» ЖШС 
2 млрд. теңгеге орнатқан бұл қазандық 
биылғы жылдың қараша айында іске 
қосылды. Нысан Бесағаш ауылындағы 
«Нұрия», «Динара групп», «Алма Тау», 
«Достар», «Бесағаш 2» тұрғын үй 
кешендеріне қызмет көрсетуге арнап 
салынған. Облыс әкімі заманауи, жаңа 
әрі үнемді, газға қосылған қазандықтың 
жұмысын оң бағалады.   Осы сапар ба-
рысында Қанат Бозымбаевқа Бесағаш 
ауылының оңтүстік-батыс бөлігін 
дамытудың жобасы таныстырылды. 
Соның ішінде «Talgar Eco City», «Аспан 
сити», «Besagash» және «Достар» 
тұрғын үй кешендерінің құрылысы жай-
лы кеңінен баяндалды. Бұл ретте Қанат 
Алдабергенұлы тұрғын аумақтарды 
дамыту ісін кешенді түрде қарастыру 
керектігін қатаң ескертті.

Сол сияқты облыс әкімі Бесағаш 
ауылындағы Мәдениет үйінің 3 жыл-
дан бері созылып келетін  күрделі 
жөндеуіне қатысты туындаған мәсе-
лелерге де назар аударды.  Сапар 
барысында сорғы станциясы мен 
резервуарлардың жұмысына да көңіл 
аударылды. Мұнда облыс басшысына 
бұған дейін Бесағаштағы «Алма Тау», 
«Нұрия» ЖК-ларын сумен қамтуда 
туған қиындықтарды шешу жолдары 
баяндалды.  

Жыл бойы үздіксіз жұмыс істейтін 
«Ой Қарағай-Лесная сказка» тау 
шаңғы демалыс базасы ауданның 
іргелі туристік нысандарының бірі. База 
басшылығы нысанның іргесін кеңейтіп, 
«Апорт Ақ-Тас» тау курорттық кешенін 
салуды қолға алмақ. Жоспарға сәйкес 
жоба 2025 жылға дейін аяқталуы тиіс. 
Дегенмен оған қажетті жол, электр 
энергиясы, су таратқыш сияқты 
инфрақұрылымдармен қамтуға көмек 
сұрады. Қанат Бозымбаев тау туризмін 
дамыту жөнінде арнайы мастер-жоспар 
әзірленетінін айтты.

– Тау курорттық кешенін салу  
– бұл үздік туристік жоба. Жоба 
іске асырылса, қанша жұмыс орны 
ашылады, қанша салық түседі, 
туристер легі қаншаға артады, 
соның бәрін зерделейміз. Және осы 
мастер-жоспарда облыстағы туризм 
саласының туындаған мәселелерінің 
барлығы, соның ішінде сіздер көтерген 
мәселелер де қамтылатын болады,  –  
деді Қанат Бозымбаев.

«АлАТАу-АқПАРАТ»

мерациясы аясында жол инфрақұрылымын 
жақсарту бағытында атқарылған істерге тоқталды. 

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Алматы агломерациясын дамыту-
дағы тапсырмаларының бірі – транспорттық 
модель құру және көлік инфрақұрылымын 

жақсарту. Осы міндеттерге сәйкес бүгін эста-
када арқылы көлік қозғалысы ашылып отыр. Бұл 
өз кезегінде мегаполис-тен шығатын көлік жо-
лын барынша босатуға мүмкіндік береді. Жоба 
шеңберінде жолдың жүру бөлігіне 8-10 қозғалыс 
жолағына дейін кеңейту жүргізілді. Бұрылу 
эстакадалары және ұзындығы 600 метр бола-
тын негізгі магистралдық эстакада салынды. 
Сондай-ақ, үш жерүсті жаяу жүргінші өткелі бой 
көтерді,  – деген облыс басшысы  тұрғындардың 
«Алтын орда» сауда орталығына қатынау жолын 

тиісті құжаттарын дайындап, жұмыс 
жүргізілетін болады.

Өз сөзінде облыс әкімі денсаулық 
сақтау саласында, соның ішінде 
індетке қарсы вакцинация жасаумен 
жүйелі айналысу керектігін,  халықты 
жұмыспен қамтуға, әлеуметтік әлжуаз 
топтарға, көп балалы отбасыларға 
жағдай жасауға, тұрғындарды баспа-
намен қамтамасыз етуге ерекше назар 
аударуды, шағын және орта бизнес-
ке, жаңа инвестициялық жобаларға 
қолдау көрсету де басымдық болуы 
тиіс екендігін қадап айтты. «Бұлардың 
барлығы – Президенттің  алдымызға 
қойған маңызды міндеттері. Бұл  
бағытта біз бірігіп жұмыс істейтін 
боламыз»,  – деді. Қ. Бозымбаев.  

* * *
Талғар ауданына  сапары бары-

сында Алматы облысының әкімі Қанат 
Бозымбаев аймақтағы коммуналдық 
шаруашылық саласының өзекті 
мәселелерін шешуге назар аударып, 
әлеуметтік нысандарды аралады,  

Қанат Бозымбаев құрылысы 
аяқталуға шақ қалған 1200 орындық 
мектепке барды. Сонымен қатар  
«Нұрлы жер» бағдарламасымен са-
лынатын «Жаңа» шағын ауданның 
құрылысы жобасымен танысты.  
«Баймене» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде  болды. Серіктестік 
басшысы Евгений Қамбаровтың айту-
ынша, кәсіпорынның 70 га интенсивті 
алма бағы бар және ол жемісті ұзақ 
уақыт сақтаумен және өңдеумен айна-
лысады. Калибрлеуге арналған іріктеу 
және алманы қаптау желісі, табиғи 
алма шырыны мен езбесін дайындау  
өндірісі бар. Сол сияқты 5100 тонна 
өнім сиятын жеміс сақтау қоймасы 
бар. Заманауи құрал-жабдықтардың 
арқасында кәсіпорын 1 кг алмадан 
65-70% таза шырын шығарады, ал 
екі мәрте пастерлеудің нәтижесінде 
шырында консерванттар қоспай-ақ 
алманың барлық пайдалы қасиеттері 
сақталады. Алма мен шырын Алма-
ты нарығында, ірі сауда желілерінде 
«Alem Alma» брендімен саудаланады. 
Болашақта алма шырынының шарабы, 
джем, алма сірке суы, газды сусын-
дар және басқа да өнім шығару, бақ 
аумағын 40 гектарға ұлғайту жоспарда 
бар. Жоба толық іске қосылғанда тар-
тылатын инвестиция көлемі 6,1 млрд. 
теңгеге жетеді.

Талғар ауданына сапарында облыс 
басшысы аудан активімен кездесіп,   



06.05 «Қазақтың жігіттері» 
Ернар Айдардың концерті
08.00 «Үйде жалғыз 
қалғанда-2» 
10.10, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00 Концерт «Ән мен 
әнші. Жаңа жыл»
14.45 «Күлшеқыз-2»
16.00 М/ф «Мұз Дәуірі-2»
17.30 Роза Бағланованың 
100 жылдығына арналған 
арнайы жоба
20.00 «Астана кеші 
көңілді»
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.05 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
01.50 Т/х «1001 Түн»
05.00«Kaznet»
05.30 «Q Travel»

ХАБАР

05.00 «Жаңа жылдық 
кездесу»
07.30, 09.00, 11.00 «Кино»
13.00, 14.30 Телехикая 
18.00, 20.00 Мегахит 
22.00 Концерт

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
09.20, 22.00 Т/х 
«Қарындасым 
қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.20, 23.50 «Жауынгер»
14.00, 02.30 «Жап-жаңа 
жыл!»
16.30 Т/х «Ханзада Ли 
Сон»
18.00 «Фазилет  ханым»
20.00 «Астан кеші көңілді»
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.05 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан»
01.50 «1001 түн»
05.00 «Kaznet»
05.30 «Q travel»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел Сыры»
06.45 «Той Заказ»
07.15 «П@утина»
08.05 «Золушка»
09.30 «Принцесса Лебедь: 
Королевская Сказка»
10.55 «Ну Погоди! Кани-
кулы»
11.30 «Лучше всех»
13.00 «Новогодний Ре-
монт»
14.30 «Qoslike»
18.30 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 Сериал «На Кры-
льях»
20.00 «Главные новости»
20.40 Сериал «Знахарь»
00.30Сериал «Казанова»
02.00 «Угадай меодию 
1991-2021»
02.40 «Басты 
жаңалықтар»
03.10 «П@утина»
03.55 «Әйел Сыры...»

КТК

07.05 «Мерекелік кон-
церт»
08.10 «Ән мен Әнші»
10.00 «Когда Папа Дед 
Мороз»
13.20 «Три Желания»
15.00 «Гудбай, Мой Бай-2»
16.40 «Алдараспан»
19.30 «Ән мен әнші» Ар-
ман асуы.
21.00 «Любовь на милли-
он»
22.30 «Путь Сквозь Сне-
га»
00.20 «Дом Культуры и 
Смеха»
02.20 «Ән мен Әнші» 
Қайталау

Дүйсенбі - Понедельник, 3 қаңтар Сейсенбі - Вторник,  4 қаңтар

03.40-04.30 «Мерекелік 
Концерт»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Жүрек сөзі» 
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Қазақ үні»  
12.35 «Полицейская служ-
ба»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Олжа» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Зейнеп апа 
әңгімелері» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей 
эфир/ 
17.45 «Әсем әуен» 
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен» 
18.35 «Жанашыр» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Қазақ тілі»  
20.00 «Әдебиет пен адам-
зат» 
20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Ән тыңдайық» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Бүгінгі дін»
22.30  «Әсем әуен» 
23.10 Новости 
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
07.00, 01.20 31 әзіл
07.50 Кино «Приключения 
Элоизы»
09.30 М/с «Три кота»
10.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
10.30 «Ералаш»
11.20 «Двухсотлетний Че-
ловек»
13.40 «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник»
15.10 «Три богатыря и Ша-
маханская царица»
16.35 «Притяжение»
18.55 Кино «Легенда о 
Коловрате»
21.00 «Ұшқан Ұя»
21.50 Сериал «Ханшайым»
23.00 Кино «Достать Ножи»
02.30  Кел, татуласайық!
04.30 WhatsUpp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00,05.10 «Қуырдақ»
07.00 М/с «Болашақ тобы»
08.00 «Япыр-ай»
09.00, 23.40 «Ерке мұң»
10.00 «С Новым годом, 
мамы!»
11.30 «Фемида видит»
12.40 Сериал «Балабол- 5»
14.25 Концерт «Шымкент-
шоу»
16.30 Большой новый кон-
церт Максима Галкина
19.00 «Хоббит. Нежданное 
Путешествие»
22.00, 04.00 «Бастық Бола-
мын»
22.50, 03.10 
«Ағайындылар»
00.30 «Сәлем, Жаңа жыл»
02.30 «Q-Елі»
04.40 «Келесі кім?»

06.05«Көңіл Толқыны»
07.15 «Қанатты барыс 
туралы аңыз» «Қазқатың 
мақтанышы»
08.15 «Үйде жалғыз 
қалғанда-3»
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00 «Әзіл Әлемі-2022»
14.00 М/ф «Мұз дәуірі-2»
15.30 М/ф «Батыл жүрек»
17.00 «Ұлы дала баласы»
20.00 Дисней ұсынады: 
«Малефисента»
21.30, 00.30 Концерт «Ән 
мен әнші. Жаңа жыл»
22.30 «Өмір ызғары»
23.30 Т/х «Күйеу бала»
02.05 «Киелі Qazaqstan»
02.30 «Ауылдастар»

ХАБАР

05.00, 16.00 Телесериал
07.00, 22.00 Концерт
09.00 Кино
11.00, 18.00, 20.00 Мегахит
13.00, 14.30 Телехикая
00.00 Әсем әуен. Жаңа 
жылдық топтама

АСТАНА

06.00«Белгісіз жан»
07.00 М/с«Маша и мед-
ведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым 
қарлығашым»
11.10«Қызым»
12.20, 23.50 «Жауынгер»
14.00 «Елдің баласы 
Әбдіжаппар Әлқожа» 
Концерт
16.30 «Ханзада Ли Сон»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00 «Астана кеші көңілді»
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.05Т/х «Сүлеймен сул-
тан»
01.50«1001 түн»
02.30 Елдің баласы 
Әбдіжаппар Әлқожа» 
Концерт
05.00 «KazNet»
05.30 «Qtravel»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел сыры»
06.45 «Той Заказ»
07.15 «Паутина»
08.10 «Марья-Исскусница»
09.30 «Принцесса Лебедь: 
Королевское прикрытие»
10.55 «Чебурашка», «умка» 
И другие...
11.30 «Новогодний кон-
церт»
13.00 «Колье для снежной 
бабы»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 Сериал «На кры-
льях»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.40 Сериал«Знахарь»
00.15 Сериал «Казанова»
02.00 «Угадай мелодию 
1991-2021»
02.40 «Басты жаңалықтар»
03.10 «Паутина»
03.55 «Әйел сыры»

КТК

07.05 «Мерекелік концерт» 
08.00 «Ән мен әнші»
09.20 «Любовь на милли-
он»
10.50 «Путь Сквозь Снега»
12.40 «Время уходить, 
время возвращаться»
16.10 «Шымкент Шоу»
19.00 «Ән мен әнші»
21.00 Комедия. «Жаным, 
ты не поваеришь»

06.05, 02.15 «Ауылдастар»
06.30, 02.45  «Көңіл 
толқыны»
07.25 «Біздің сүйікті 
дәрігер»
09.00 «Аңқау қасқыр», 
«Ертегілер еліне саяхат»
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00 Дисней ұсынады: 
«Малефисента»
13.30 «Qazaqstan дауысы»
14.10 «Qyzyq Eken»
15.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Aqparat
15.10, 00.30 «Тұлға»
15.40 Әбдіжаппар 
Әлқожаның концерті
17.15 «Qyzyq Eken»
20.35 Т/х «Домалақ Ана»
22.30 «Өмір ызғары»
23.30 Т/х «Күйеу бала»
01.35 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»

ХАБАР

05.00, 16.00 Телесериал
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит
12.00, 00.30 Әсем әуен
13.00, 21.30 Телехикая
14.30 Кино
19.00 Д/ф «Олимпбет»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 Сборник 
«Пәленшеевтер»
21.00  Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! «Дала 
battle-2»
22.30 Тұсаукесер! «Түңгі 
хабар» 

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым 
қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.20, 23.50 Т/х «Жауын-
гер» 
14.00 «Үздік әндер. Сәкен 
Майғазиев»
15.00 «Қош келдіңіз»
15.50 «Той жыры. Сәкен 
Майғазиев»
16.30 «Ханзада Ли Сон»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 02.30 «Astana times»
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.05 «Сүлеймен Сұлтан»
01.50 «1001 түн»
03.25 «Үздік әзілдер»
04.00 «Қош келдіңіз!»
04.40 «Той жыры»
05.00 «KazNet»
05.30 «Q travel»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел сыры» 
06.45 «Той Заказ»
07.30 «Паутина»
08.25 «Монстры на канику-
лах-3: Море зовет»
10.00 «Тайна темной ком-
наты»
11.25 «Новогодний маска-
рад»
13.00 «Кушать подано, или 
осторожно, любовь!»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 Сериал «На крыльях» 
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Знахарь»
00.15 Сериал «Казанова»
02.00 «Угадай мелодию 
1991-2021»
02.40 «Басты жаңалықтар»
03.10 «Паутина»
03.55 «Әйел сыры...»

КТК

07.05 «Мерекелік концерт»
08.00 «Ән мен әнші»
10.20 «Гудбай, мой бай-2!»
12.00 «Жаным, ты не по-
веришь»
13.30 «Золотая невеста»
15.20 «Мертвые лилии»
18.10 «Әкеміздің жаңа 
жылы»
19.30 Кешкі жаңалықтар

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА
АСТАНА

   ХАБАР

22.30 «Золотая невеста»
00.30 «Время уходить, вре-
мя возвращаться»
03.30-04.30 «Ән мен әнші»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Қазақ тілі»   
11.00 «Жанашыр»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Әдебиет пен адам-
зат» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
15.00 «Зерде» 
15.30 «Бүгінгі дін» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей 
эфир/ 
17.45 «Әсем әуен» 
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен» 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/  
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Әсем әуен» 
21.30 Итоговые новости
22.00  «Армансыз күнім 
болмайды» концерті
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
07.00, 00.55 «31 Әзіл»
07.50 Кино «Элоиза-2: Рож-
дество»
09.30 М/с «Три кота»
10.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
11.50, 21.50 Сериал «Хан-
шайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан 
Ұя»
13.50  М/с «Тимон и Пумба»
14.40 Ералаш
15.50 «Три богатыря и Ша-
маханская царица»
17.15 «Легенда о Коловра-
те»
19.20 Кино «Путь домой»
23.00 Худ/ф «Скалолаз»
02.30 «Кел, татуласайық!»
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 М/с «Болашақ тобы»
08.00 «Япырай»
09.00, 23.40 Т/х «Ерке мұң»
10.00 М/ф «Нико-2»
11.20 «Брат или Брак-2»
14.50, 00.30 Әбдіжаппар 
Әлқожаның концерті
16.00 «Хоббит. Пустошь 
Смауга»
21.50, 02.00 «Q-Елі»
22.00, 04.00 «Бастық бола-
мын»
22.50, 03.10 «Ағайындылар»
04.40 Келесі кім?

   7 КАНАЛКТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 5 қаңтар

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Никогда не сдавайся»
23.30 «Боец. Рождение 
Легенды»
01.10 «Мертвые лилии»
02.00 «Астарлы ақиқат» 
02.45 «Мәссаған»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00  «Полицейская служба» 
10.30 «Сегодня»   
11.00 «Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
14.57 «Жүрек сөзі» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Әсем әуен» 
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен» 
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/  
20.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»
20.15 «Алматы облысы - 20 
жыл (20 тұлға)
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Әсем әуен» (дәстүрлі 
әндер)  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Зейнеп апа 
әңгімелері»
22.35  «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.40 Информбюро
07.50 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 01.00  31 әзіл 
10.00  М/с «Маша и медведь»
11.50, 21.50 Сериал «Хан-
шайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан 
ұя»
13.50 М/с «Тимон и пумба»
14.40 Ералаш
15.20 Кино «Путь домой»
17.00 Худ/ф «Скалолаз»
19.05 Сериал «Кухня»
20.00 Информбюро
23.00 Худ/ф «Сеть»
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 Whats upр?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 М/с «Болашақ тобы»
08.00 «Япырай»
09.00, 23.40 Т/х «Ерке мұң»
10.00 М/ф «Руслан и Людми-
ла. Перезагрузка»
11.30 «Праздник взаперти»
13.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.25 Сәкен Майғазиевтің 
концерті
16.10 «Хоббит. Битва пяти 
воинств»
21.30, 02.10 «Q-Елі»
22.00, 04.00 «Бастық бола-
мын»
22.50, 03.10 Т/х 
«Ағайындылар»
00.30 Худ/ф «Брат или Брак»
04.40 Келесі Кім?

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК
КТК



7
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

К¤ЗЌАРАС№52 (1055) 31.12.2021

БАЙҚАУ  АЯСЫНДА  

ОБлЫСтАғЫ АУЫлДАғЫ мәДеНиет үЙлері,  кітАпхАНА-
лАр меН мУзеЙлерДің үзДіктері  АНЫҚтАлДЫ. ДәСтүрлі  
түрДе  жЫл САЙЫН өткізілетіН «АУЫлЫм – АлтЫН БеСігім» 
БАЙҚАУЫ өз мәреСіНе жетті. АлмАтЫ ОБлЫСЫ әкім-
Дігі, ОБлЫСтЫҚ мәДеНиет, Архивтер жәНе ҚұжАттАмА 
БАСҚАрмАСЫ, ОБлЫСтЫҚ хАлЫҚ шЫғАрмАшЫлЫғЫ 
ОртАлЫғЫНЫң ұЙЫмДАСтЫрУЫмеН БАЙҚАУДЫң мАрА-
пАттАУ рәСімі өтті. 

БАСпАСөз мәСлихАтЫ  

ҮЗДІКТЕР 
МАРАПАТТАЛДЫ

СЕРТИФИКАТЫ ЖОЌ ТАУАР ТАСУШЫЛАР  

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар, рухани жаңғыру» мақаласын 
басшылыққа ала отырып халықтың ру-
хани және эстетикалық сұранысын 
қанағаттандыру жолында облысымыздың 
барлық ауданында, елді мекендерінде 
қолдау тауып,  ауылдық мәдениет үйлері 
мен клубтардың, ауылдық кітапханалар 
мен музейлердің жұмысын жандандыру 
мақсатында Алматы облысындағы үздік 
мәдениет нысандарды анықтауға арналған 
байқау – қазан айында онлайн формат-
та басталған. Оған өңірдегі 47 мекеме 
қатысты.  Әділқазы алқалары әрбірінің ма-
териалдық-техникалық жағдайына баса 
мән берді. Көркемөнер ұжымдары мен 
үйірмелердің толыққанды жұмыс істеуі 

тұрғылықты халықтың мәдени шараларға 
тартылуы зерделенген. Нәтижесінде 
үздік нысандар анықталып,  І.Жансүгіров 
атындағы Мәдениет сарайында арнайы 
сый-құрметке  марапатталды. 

Жаңа форматта бастау алған байқауда 
көзделген мәселе: ауыл тұрғындарының 
бос уақытын тиімді пайдалану, мемлекет-
тік саясатты жүзеге асыру, Қазақстан 
халқының мәдениеттік деңгейін көтеріп, 
ауыл жастарының ұлттық және әлемдік 
мәдениет құндылықтарымен таныстыру. 
Сондай-ақ  рухани тәрбиелеу бағытындағы 
жұмыстарды бағалау. 

Сонымен қатар  шарада ел тәуелсіздігі-
нің 30 жылдығы қарсаңында еңбегімен 
танылған сала белсенділері марапаттал-

«техникалық рет-
теу туралы» Қр заңы 

2021 жылғы 1 шілдеде 
күшіне енді, осыған 
сәйкес, техникалық 

реттеу саласындағы 
мемлекеттік бақылау 
мен қадағалау сына-

малар алу мақсатында 
жоспардан тыс тексеру 
және профилактикалық 
бақылау мен қадағалау 

нысанында жүзеге 
асырылады. Бұл ту-
ралы «Jetisy Media» 

алаңында өткен баспасөз 
мәслихатында айтылды.

 «Техникалық реттеу туралы» жаңа 
заңның белгілі бір жаңалықтары 
бар, атап айтқанда, бұл тех-
никалық реттеу саласындағы 
заңнама талаптарын бұзғаны 
үшін жауапкершілікті күшейту; 
техникалық регламенттердің та-
лаптарына сәйкес келмейтін 
өнімнің қадағалануын қамтамасыз 
ету; импорттаушылардың «шарт-
ты шығару» рәсімі бойынша 
міндеттемелерді орындауын қада-
ғалау тетігін пысықтайды.
Әлемдік практикаға сәйкес және 
интеграциялық бірлестік шең-
берінде ЕАЭС әріптес елдерінің 
тәжірибесіне сүйене отырып, 
техникалық реттеу жүйесі нарықты 
қауіпсіз емес, сапасыз өнімнен 
қорғаудың басты құралдарының 
бірі болып табылады. Бұл рет-

айыппұл арқалады
те барлық әкелінетін өнім межелі 
елдің қауіпсіздігі мен сапасының 
талаптарына сәйкес келуге және 
оның айналысқа шыққанға дейін 
қауіпсіздікті растайтын құжаттары 
болуға, яғни кедендік аумаққа 
әкелінген кезге дейін тексерілуге 
тиіс.
Техникалық реттеу және метро-
логия комитетінің Алматы об-
лысы бойынша департаменті 
басшысының м.а Бибігүл 
Омарованың сөзінше,  2021 жылы 
сыртқы экономикалық қызмет-
тің 11 қатысушысы жалпы сома-

сы, 1 378 282 теңгеге әкім-шілік 
жауапкершілікке тартылған.  
«Техникалық реттеу туралы» ҚР 
Заңын іске асыру бойынша 57 
субъектіде профилактикалық ба-
қылау  жүргізіліп, нәтижесінде,  10 
субъектіде  техникалық  регламент-
тердің талаптарын бұзушылықтар 
анықталған. Сондай-ақ, Алматы 
облысының прокуратурасымен 
бірлесіп 16 тексеру жүргізілсе,  
оның ішінде 16 жағдайда «Өлшем 
бірлігін қамтамасыз ету тура-
лы» ҚР Заңының талаптарын 
бұзушылықтар анықталғандығын 

айтты департамент басшысының 
м. а, Б. Омарова. 
 Айта кетейік,  Алматы облысы-
ның мемлекеттік кірістер департа-
ментінің деректері бойынша 
бағалы металдар мен асыл та-
стардан жасалған бұйымдарды 
өткізу қызметімен 80 субъ-
ект айналысады. 2021 жылы   
профилактикалық бақылаумен 
41 субъект қамтылған,  бұл,  
сатушылардың жалпы санының 
51 пайызын құрайды.

«АлАтАУ-АҚпАрАт» 

«Дарындар іске» об-
лыстық байқауы қоры-
тындыланды. мүмкіндігі 
шектеулі жандар арасын-
да ұйымдастырылған шара 
облыс әкімдігінің қолдауы-
мен өтті.  Бұл  сайысқа 17 
аудан мен 3 қаладан 57 
өнерпаз қатысты. 

Байқаудың қорытынды 
сынына  21 үміткер жолдама 
алып, өнер мен қолөнер бой-
ынша сынға түсті. 18 бен 45 жас 
аралығындағы мүмкіндіктері 
шектеулі қатысушылар  байқау-
да қоғамның белсенді мүшесі 
екендіктерін танытып, өздерінің 
бойындағы шеберліктерін көр-
сетуге талпынды. 

Конкурс қорытындысы бой-
ынша жеңімпаздар жүлделі 
орынға ие болды. Қатысушы-
ларға арнайы диплом мен 
сыйлықтар табысталды.

Арайлым  НұржАпАр

ды. Мұнымен қоса,  47 көркемөнерпаздар 
ұжымдарына «Халықтық», «Үлгілі» деген  
атақ берілді. Жалпы, бұл байқау өңірде 
мәдениет мекемелерінің жұмысын жан-
дандыру мақсатында жыл сайын өткізіледі. 
Биыл  фестивальге бюджеттен 28 млн. 889 
мың теңге қаражат бөлінген.  20 мәдениет 
үйі мен клубтар,  20 ауылдық  кітапхана,  7 
ауылдық музей  қатысып,  үздіктерге  20 ды-
быс аппаратурасы,  10 компьютер берілді.

Байқау талаптарына сай 20 ауыл-
дық мәдениет үйі мен клубтар белсене 
қатысқаны үшін дыбыс аппаратуралар 
берілді.  Атап айтсақ,  Ақсу ауданының  Ақсу 
ауылдық мәдениет үйі,  Алакөл ауданының  
Ынталы ауылдық мәдениет үйі, Балқаш 
ауданының Ақжар ауылдық клубы, Жам-
был ауданының  Балғабек  Қыдырбекұлы  
атындағы  ауылдық мәдениет үйі, Кербұлақ 
ауданының  Шилісу ауылдық мәдениет үйі, 
Панфилов ауданының  Нағарашы ауылдық 
мәдениет үйі және Талдықорған қаласына 
қарасты Өтенай ауылдық мәдениет үйі 
бар. Сонымен қатар үздік деп танылған 

кітапханалардың ішінен  5 ауылдық кітап-
хана мен 5 ауылдық музейге  компьютер 
сыйға тартылды.  

Іс-шара барысында  Алматы 
облысының мәдениет архивтер және 
құжаттама басқарма  басшысының орын-
басары Әлия Жақыпбекова сөз алып, 
жылы лебізін білдірді. 

–  Алматы облысы әкімінің қолдауымен 
өткізіліп отырған  «Ауылым – Алтын 
Бесігім» байқауы бір жағынан сайыс 
болса, бір жағынан ауылдағы мәдениет 
мекемелеріне үлкен қолдау. Әділқазы 
алқаларының шешім шығаруы өте қиынға 
соқты. Өйткені, барлық мекеме үздік бо-
лып көрінді. Барлығы өздерінің күш-жігерін 
салды, ауыл ақсақалдары, ел аналары, 
ауыл жастары болып  атсалысып, үлкен 
ұлттық құндылықтарымызды насихат-
тайтын салт-дәстүрлерін,   мәдениет 
жұмысының бағыт-бағдарын барынша 
көрсетуге тырысты. Бұл байқауды тек   
біздің мәдениет мекемелері ғана емес, 
бүкіл ауыл жұрты күтеді,  – деді ол.  
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Әңгіме

ЄДЕБИЕТ АЙДЫНЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

ЖЕТІСУДА!

«АЛТЫН  ТҰҒЫР» – 

ЖАЗУШЫ  ЕСБОЛАТ АЙДАБОСЫН  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «АУЫ-
ЛЫМ – АЛТЫН ТҰҒЫРЫМ» БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ  БОЛЫП, 
«АЛТЫН ТҰҒЫРДЫҢ» ИЕГЕРІ АТАНДЫ.  ПРОЗА АТАЛЫМЫНА 
«СОҢҒЫ НАМАЗ» АТТЫ ШЫҒАРМАСЫН ҰСЫНҒАН ЖЕҢІМПАЗ  
БҰҒАН  ДЕЙІН «АЛТЫН ҚАЛАМ», «АЛТЫН ТОБЫЛҒЫ» ӘДЕБИ 
СЫЙЛЫҚТАРЫНЫҢ ИЕГЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА 
ЕСБОЛАТ АЙДАБОСЫН  «ЖЕТІСУ» РАДИОСЫНЫҢ ЖЕТЕКШІСІ 
БОЛЫП ҚЫЗМЕТ АТҚАРАДЫ.  ӘҢГІМЕ-ХИКАЯТТАРЫ МЕРЗІМДІ 
БАСЫЛЫМДАР МЕН ӘДЕБИ ПОРТАЛДАРДА ЖИІ ЖАРИЯЛАНА-
ДЫ.  БҮГІНГЕ ДЕЙІН  ЖАЗУШЫНЫҢ «СҮЛІКҚАРА», «ҚЫЗЫЛ САҚА», 
«ТИБЕТ АРУЫ» КІТАПТАРЫ  ЖАРЫҚ КӨРДІ.  КЕШЕГІ БЕЙІМБЕТ, 
САЙЫН,  ШЕРХАН АҒАЛАРДЫҢ ІЗІН ЖАЛҒАҒАН  ҚАЛАМГЕРДІҢ 
ЖҮЛДЕСІ  ҚҰТТЫ БОЛСЫН, ЖАЗҒАНЫНАН ЖАЗАРЫ КӨП БОЛҒАЙ! 

ЌАРА ЌАРFА
Шығармадағы оқиғалар

 мен кейіпкерлер өмірде болған. 

Шынар апа қайтыс болды. Тұп тура 99 
жыл, 9 ай өмір сүріпті. Күллі ауыл күңіренді. 
Бірақ ешкім «жүзге келді-ау жарықтық, 
арты той ғой»- демеді.

* * *
Қаралы хабар ауылға қою қараңғылықпен 

қолтықтаса кірген. Көшенің сыртынан 
шыққан ойбайлаған әйел дауысын ести 
сала ел-жұрт: «құдай рақым етсін»,– деп 
ерін жыбырлатып, бет сипады. Артынша 
сүріне-қабына сыртқа жүгірді.

– Қараң қалғыр тағы кімнің басын жұтты 
екен,–деді бірі. 

– Қара басыңа көрінгірдің дауысының 
аштысын-ай тегі,–деп екіншісі қоштады.

– Бәрімізді жалмайтын болды-ау, е 
құдай, ер-азаматымды сақтай көр! – деп 
тілек қылды бәрі.

«Ойбай бауырымдаған» дауыс бірте-
бірте айқын естіліп, ауылға жақындай түсті.
Ол жақындаған сайын елдің дегбірі қашты.

Әдеттегідей ауыл кеңесіне тартқан. 
Иттер шуылдап, жамырай ұлыды, кем-
сеңдеп кемпірлер ілесті, кебісін сүйретіп 
шал-шауқан қосылды. Өзінен бұрын 
сөзі жүретін қатын-қалаш та қарғанып-
сіленгенін доғарып, дауыс салып, салпақтап 
келеді. Кеңсенің алдына бір сыпыра адам 
жиналыпты,қоршау шетіндегі қарақшыдай 
қалқиып, состиып-состиып жолын тосып 
тұр. Жақындай бергенде ойбайын үдетіп, 
жеделдете басты. Сол екпінмен келіп 
алғашқы көріскен төртпақ кісіге төрт 
бұрышты хатты ұстата салған. Жұрт хатты 
оқу үшін жапа-тармағай жарыққа қарай 
ұмтылғанда, шетке сытылып шықты да 
иығына ілген қапшығын ақтарды. Бұл жолы 
саусағына төрт бұрышты емес түйілген 
тұмардай үш бұрышты хат ілікті.

– Шүкір-шүкір, тәубе-тәубе, – деді күбір-
леп. Жас толған көзі мезетте жайнап кетті, 
қабағына қатқан қырау еріп түсіп, езуіне 
күлкі боп тамды. 

Өзгелер  шейіт болған боздақты жоқтап, 
қаралы үйге тобымен аттанғанда, ол көше-
нің сыртына ширақ басып шықты да келесі 
ауылға бет түзеді.

* * *
Жарықтықтың бітімі бөлек, сүйегі 

асыл еді. Бойы бір тұтам, қимылы ширақ. 
Қатарластары таяққа сүйеніп екі бүктеліп 

жүргенде аласа кеудесін асқақ ұстайтын, 
мәсі, галошын ешкімнің көмегінсіз, 
ештемеге сүйенбей-ақ өзі киіп-шешетін. 
Буырыл шашы орамалға сыймай, бураның 
шудасындай болып самай тұстан дудырап 
тұратын. Үстінен көнетоз камзолы мен 
қара көйлегін тастамады. Қыстыгүні 
жасыл пүліш шапанын киіп, беліне сары 
орамалын белбеуше тартатын. Өңірін 
өмірі жапқан емес, қақаған қыста да 
жаурамайды.

– Суық тиіп қалмасын, – дегендерге: – 
«Біздің кеуде көрікше жайнайды, көжедей 
қайнайды, жарығым»,– дейтін әзілдеп.

– Киім жаңартпайсыз ба, апа-ау, – десең
– «Жалмауыз Шынар қашанғы шыдар, 
Бір күні әзірейіл келіп жанын сұрар.
Көзім кеткенде сүйегіме түскендер 

алсын деп,
Қу кемпір, барлығын сандыққа тығар»,–

дейтін тақпақтап. Онысын айттыру 
үшін қайта-қайта сұрайтынбыз, әрбір 
жауабына ырзалық танытып күлетінбіз.

* * *
Екі ауылдың арасы үш шақырымдай жер. 

Үш бұрышты хатты ұстаған күйі құстай 
ұшып келеді. Сыртында айдақ-сайдақ 

жазуы бар. Кімнен келгеніне қараған жоқ. 
Қарағанмен қара танып, оқи да алмайды. 

Әйтеуір төрт бұрышты емес, соның өзі 
дәтке қуат. 

– Қағынған қатындарды қуантып шәйін 
ішейін, тыққан-пыққанын тартып жейінші 
бүгін, – деді шаттанып. Өткен аптада 
ғана төрт бұрышты хат әкеліп,алпыс үйлі 
осы ауылды азан-қазан қылып, ұлардай 
шулатқан. Жалғыз ұлынан айырылған 
Күләйша кемпірдің наласы әлі құлағында 
тұр.

– Өспегір, өнбегір неме, кеше түсіме 
кіріп едің сумаңдап,–деген ашынған ана 
бүкіл запыранын төгіп. 

– О баланың не жазығы бар, Күләйша, 
сабыр сақта, – деп басу айтпақ болған 
Төленді шалдың өзіне атырылды. Әппақ 
қудай шашының өрімін тарқатып жіберіп, 
бетіне қос қолдың он тырнағын қатар 
салған. Шерменде кемпірдің сай-сүйектен 
өтер сұңқылын естігісі келмей, құлағын 
басқан күйі ауылдан ұзады.

– Жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз 
қарғыс иесін табады, – деген былай шыға 
бере, қазір де сол сөзді қайталады. Ауылға 
жақындап қалыпты. Қарауытқан талдар, 
ағарған тамдар, сығырайған шамдар анық 

көрінді. Жұрт әлі жата қоймаған секілді.
– «Сүйінші, үшбу хат келді, хат келді! 

Ай-хай-ай!.. Естимісіңдер, хат келді»,–деп 
бар даусымен айқайлады. Өткен аптада 
өзі жылатып кеткен бейшараларды бүгін 
қуантуға асыққандай алақайлап, даланы 
басына көтерді. Көйлегінің етегін шалбарлап 
алып, далақтап жүгірді.

* * *
Шынар апа таңмен таласып тұра-

тын. Шал-шауқандар құмғанын алып, 
қақырынып-түкірініп қора айналғанда 
ол тауға тартатын. Бір қарасаң ауыл 
сыртындағы қара жолда жаулығы аға-
раңдап көрінсе, енді бір көз салғанда қара 
жондағы зиратқа кіріп бара жатады. 
Ал сәскенің кезінде бөктерлей жортып, 
Талдыбұлақтың төбесінен түседі. Қатар 
жатқан Ырғайты, Талдыбұлақ, Арқарлы 
ауылдарын түгел аралап, мал өрістен 
қайтар қызыл іңірде тоқал тамына жетіп 
құлайтын. Шаңырағында қазан көтеріп, 
ас қамдаған емес, ырзығы ел арасына 
шашылған. Мұнысын жастар жағы жалғыз 
басты кемпірдің еріккені, әңгіме, өсек іздеп 
зеріккені деп топшылайды. Ал ескі көздер: 
– «Ә, қыдыру оның қызметі ғой, ауру қалса 
да әдет қалсын ба»,– дейтін де қоятын. 

* * *
Аудан орталығында жүргеніне бүгін 

үшінші күн. Не үш бұрышты, не төрт 
бұрышты хат келмеді. Ел аузындағы жел сөз 
– ақпанның боранындай бағыт алмастырып, 
ұйтқи соғады. Іркіліс ішкеріде болған, 
«пойыз жолы бомбаланыпты, хат-хабар 
тиелген вагон аударылыпты», – деседі.

Әскери комисариаттан алған екі парақ 
қағазды дорбасынан шығарып алдына 
жайды. Бүктелген тұстары қырқылып, жазуы 
өше бастапты. Екі бетте алпыс адамның 
аты-жөні тізілген. Түзелбайы елу үшінші 
болып тұр. Тарамыс саусағын тізімнің 
басынан аяғына қарай баяу жүргізіп, санай 
бастады.

– Бес ондық, бес ондық бір, бес ондық екі, 
бес ондық үш...(Бесондығы елу дегені. Бұл 
ауылда Елубай, Алпысбай, Жетпісбайлар 
көп. Ауыл қатындары елуден асқан соң-ақ 
ат тергейді.)

Елу үшке келгенде қолы дірілдеп кетті. 
«Тузелбай Кожагелдиев» – деген орыс 
жазуын өшіріп алатындай ақырын ғана сұқ 
саусағының ұшымен аялай сипады.

– Жарық дүнием сол, – деді даусы 

тарғылданып. Кірпікке ілінген тамшыны 
сулығымен сылып тастады.

Түзелбай, айына бір хат жазады. 
Соңғы хабар екі апта бұрын келді. 
«Жағдайым жаман емес, аяқтан жараланып 
ауруханаға түстім, бірер аптада құлындай 
ойнақтап шығамын. Командирім мал-
дың арасында өскенімді ескеріп, әскердің 
аттарын бағуға қаласың, – деп отыр.  Енді 
соғысқа бармайтын секілдімін, азық-
түлікті қамдаушы бөлімшемен бірге 
жылжып, жылқы бағамын. Алаңдамаңыз, 
біздің әскер немістерді тырқыратып қуып 
барады,германның жеріне тақап қалдық, біз 
жеңеміз», – депті. Бұл хабарды естігенде 
екі езуі екі құлағына жетіп, балаша 
шаттанған. Мұғалім қызға қайталап оқытты 
да саусағындағы күміс жүзігін суырып 
беріп, алып-ұшып ауылға тартты. Сол 
күнгі кеш, сол күнгі көңіл-күй, адамдардың 
ыстық ықыласы керемет еді. Рас, күндеп, 
күңкілдегендер де болды. Күйеуінен қара 
қағаз келген Қатипа мен Ұлжан ел қуанып 
жатқанда, дәмнен ауыз тиместен босағада 
безеріп отырды. Үш ұлы бірдей соғыста 
өлген Сайрагүл кемпір де сызданып кеткен, 
былай шыға бере-ақ жарылыпты.

– Ауданға барғыштап жүріп, 
бастықтармен әуейі болған ғой бұл қар... 
Сөйтіп баласын жақсы жерге ауыстырған. 
Ал іздеуі жоқ, сұрауы жоқ біздің байқұстарды 
жауған оққа, жанған отқа айдады әнекей,– 
деп өсек таратқан. 

Ол сөз ел арасында жатпастан, қызыл 
іңірде құлағына келіп қонды.Түнімен өкіріп 
шықты. Ертеңіне дорбасын мойнына іліп, 
ауданға тартты. Жол жөнекей еңіреп жылап 
барған еді, қайтарда да жылап келді. 

Сол күні ауылдың екі бірдей азаматынан 
қара қағаз келген.

* * *
Шынар апа, қыз күнінде сөзге шешен, 

жезтаңдай әнші болған деседі. Күйеуі 
Қожагелдімен он бес жасында отау құрады. 
Он үш құрсақ көтеріпті, соның үшеуі 
адам болған, қалғанының жөргегі кебінге 
айналыпты. 37-нің зобалаңында отағасы 
жалалы болып итжеккенге айдалған, содан 
хабарсыз. Үш баланы жалғыз бағып, енді 
жеткіздім бе дегенде соғыс басталады. 
Екі қыздың ортасында бұлғақтап өскен 
Түзелбайы майданға кетеді. Жұрт жаппай 
колхоз жұмысына жегілгенде, жергілікті 
басшылар Шынардың аяқ-қолы жеңіл деп 
пошта қызметіне салады. 

* * *
Тізімге қайта шұқшиды. Қара қағаз 

келгендердің тұсына тырнағымен кертіпіз 
салған. Сол белгілер күн сайын көбейіп 
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келеді. Анажолы санағанда жиырма шақты 
еді, қазір тұп-тура отыз бес болыпты. 

–Ой, сұмдық-ай,–деп жағасын ұстады. 
Қателесіп кетпедім бе деп қайыра санады. 
Жоқ, жаңылмапты. Бұл отыз бестің көбісін 
жыға танымайды. Бірақ барлығының қара 
қағазын жеткізіп, өлгенін естірткен өзі... 
Арасында Түзелбай секілді өрімдей жастар 
да бар еді.

Алғашқы  суық   хабар   Бекбергеннен  
келді. Жігіттің төресі еді марқұм. Жиын-той 
онсыз өтпейтін, домбырамен ән салғанда 
қыз-келіншекті былайқойып, базары тарқаған 
бәйбішелер таңдай қағып, тамсанатын. Өзі 
көкпаршы, палуандығы және бар. Тоқпақта 
өткен бір бәйгеде қырғыздың Қызылай 
деген қызына аңсары ауып, ақыры алып 
қашып, отау құрды. Ашаршылық жылдары 
қайын жұртын сағалап, жілікмайын үзген 
жоқ. Бертінде елге қоңды келген. Айнала 
отырған үш колхозды құруға атсалысып, 
белсенді болып жүрген, соғысқа өзі сұранып 
кетіпті. Жыл өтпей шейіт болды. 

Арыстай азаматтың өлгенін естігенде 
есеңгіреп қалған.Аудан орталығынан ауылға 
баратын соқпақты бойлап жүре беріпті. 
Жүріп келеді, жылап келеді. Жолай арбакеш 
қазақ жолығып, ауыл тұсынан түсіріп кеткен. 
Бекбергеннің үйі шеткеріде болатын. Кешкі 
апақ-сапақта жетіп келген бұған Қызылай 
таңырқай қарады. 

– Әй қатын, немене босағада тұрсың, 
төрлет,–деген қуырған бидайын кепсермен 
көсеп. Қызылай көрікті ғана емес жайдары, 
қалжыңбас еді. Сол мінезімен күллі 
ағайынға жаққан, біреу келіп қырғызсың 
деп бетіне басқан емес. Қолы епті, әрі  
шаруақор. Күйеуі соғысқа барған кейбір 
әйелдер қожырап кетеді, ал бұл күтім-күйін 
тайдырмапты, үйдің іші тап-тұйнақтай. Екі 
ұлы төрде асығын шашып, ханталапай 
ойнап отыр, Бекберген кетерде туған 
кенже қызы бесікте былдырлап жатыр. 
Дүние әлемді жайлаған соғыстың  салқын 
лебі бұл үйге кірмегендей... Бейқам, 
бейбіт те берекелі шаңырақ. Тап қазір 
соның быт-шыты шығады, бұл әкелген 
хабар найзағайдай жарқылдап бейбітшілік 
аспанында бұлт қайнатады,мына бір жайсаң 
жанның жүрегін жаралайды, ана бір бейкүнә 
балақандардың көзіне мұң салады, бесікте 
жатқан нәрестенің тыныштығын бұзады. Не 
істемек керек?!

– Әй, сенің басыңнан құс айналып 
кеткеннен сау ма? Түзде көп жүресің 
тыртаңдап,–деп Қызылай қайыра сөзбен 
қаға бергенде төрт бұрышты хатты ұстата 
қойды.

– Бұл не?
–...
Жауап қатпады. Бекберген белсенді 

кезінде Қызылайды да қызыл үйге бе-
ріп, оқытып алған, әжептеуір хат таниды. 
Бастапқыда соғыстағы күйеуінен келген 
кезекті хабар шығар деп қуанып қалған. 
Жалма-жан ашып жіберіп,көз жүгіртті де 
біреу сойылмен ұрғандайсылқ етіп отыра 
кетті. Түрі бір қошқылданды, бір қуарды. 
Әлден уақытта «аһ» деп күрсініп, қисая 
берген... Талып қалыпты.  Жалма-жан су 
бүркіп, тұрғызды да қолтықтап далаға алып 
шықты. Көрші-қолаңда қайдан естігенін 
кім білсін, екі-үш адам үрпиісіп жиналып 
қалған екен. Қызылай, бірден дауыс салып 
жылаған жоқ. Көңіл айтқан кісілермен үнсіз 
көрісті де ауыл сыртына бет алды. Соңынан 
қос келіншек ілесті. Әлден уақытта алыстан 
аңырап-боздаған әйел дауысы естілген. 
Қызылай,  балаларды шошытпайын деп 
аулаққа барып шер тарқатқанын жұрт түсінді. 
Зарланып салған жоқтауы талып естіледі, 
оның даусын естіген ел-жұрт танауын 
қорс-қорс тартып,қосыла егіледі. Ет пісірім 
уақыттан соң ғана екі әйел Қызылайды 
қолтықтап алып келді. Жылай-жылай әбден 
қалжырапты. Көзінің жасы таусылғандай, 
әйтсе де іштегі шері тарқамаған, кеудесін 
селкілдетіп өкси береді. Тарқатылған қос 
бұрымын келіншектің бірі жинап, екіншісі 
жаулығын тартып, үйіне сүйемелдеп кіргізді. 
Қызылайды содан екі ай өткен соң бір-ақ 
көрген. Көңілсіз амандасты. Бетіне әжім 
түсіп, едәуір шөгіп кетіпті. 

– Тағы кімді өлтіріп келе жатсың?–деп 
қағытып өте шықты. 

* * *
Шынар апаны, соғыс жылдары ауыл 

қатындары «қара қарға» атапты. 
Әкелетіні қара қағаз, естіртетіні ер-
азаматтың қазасы ... Шашын жұлған 
жесірді, аңыраған ананы, шырқыраған 
баланы сан мәрте көрді. Мұң мен наланың, 
шер мен қарғыстың сан түрін естіді. Үш 
бұрышты хат келсе қуанып қайтады, 
төрт бұрыштыны көргеннен ботадай 
боздап, жоқтау айтады. Кей күндері 
орталықтан құр қол оралады.Ондай 

Әңгіме
кездері үш ауылдың тұрғындары кезекпен 
кісі салып, елегізіп, тыпыршиды.

– «Хабар-ошар жоқ па екен, ауданға 
тағы бір барып келсең қайтеді?»,–деп 
қолқалайды.

Қара жұмыс қажытқан, қайғы-мұң 
еңсесін езген жаны жаралы жұрттың сөзін 
жерге тастамай, буынып-түйініп жолға 
қамданады. Ары-бері отыз шақырым 
жүріп, соңғы ақпарды алып қайтады. 
Кейде кештеу шығып, қараңғыда қалып 
кететін. Ондайда жапан даланы басына 
көтеріп ән салатын. Бұл бір жағы ит-құсқа 
сес, екіншіден өзіне демеу... Әннен қуат 
алып, шер тарқатады. Ерте айрылған 
жолдасының құсасы, бейкүнә шағында 
шетінеген сәбилердің зары, қан майданға 
кеткен жалғызының уайымы, жұртқа 
жексұрын болған өзінің шарасыз хәлі, бәрі, 
бәрі, бәрі де көмейінен ащы зар болып 
төгіліп, көкірегін қайғыдан тазалайды. 

* * *
Бекбергеннің қазасын естірткен күннің 

түнінде дөңбекшіп ұйықтай алмай шықты. 
Күйеуі Қожагелді түсіне кіріпті, қасында 
өзінен аумайтын өрімдей қыз-жігіттер бар. 
Барлығы әлденеге алаңдаулы күй танытады. 
Сөзге тартып еді, тіл қатпастан тұрды 
да құбыланы бетке алып, батқан күннің  
қызыл арайына сіңіп кетті. Ертеңіне иіс 
шығарып, жеті шелпек пісірген. Қожагелдінің 
қасындағы жастар – жөргегінде шетінеген 
ұл-қыздарым шығар деп топшылады, бірақ 
олардың қылығын неге жорырын білмеді. 
Ауыр ойдың құрсауынан құтылмаған күйі 
колхоз төрағасына барды.

–Жұмысым көңіліме жақпай жүр, 
босатыңыз! Шөпшілерге қосылайын,–деп 
өтініш айтқан. Бірақ көнбеді. Алдап-сулап, 
арқасынан қағып шығарып салған. 

–Тек, бұдан былай қазаны беталды 
естіртуші болма! Дауыс шығарып кеңсенің 
алдына кел, өзім хабарлаймын,–деген 
маңғазданып. – Әрі күндіз келіп елдің 
жұмысына бөгет қылма, мал қораланған 
соң жет! Бізге әрбір адам қымбат әрине... 
Дегенмен әрбір минутымыз жауға қарсы 
атылған оқ екенін де ұмытпауымыз керек, 
–деп шегеледі. 

Тізімдегі адамдарды тағы бір түгендемек 
болды. Басынан аяғына қарай ежіктеп 
санай бастағаны сол еді, әлдебір салт 
аттытасырлатып шауып өтті. 

–Көшенің шаңын аспанға шығарған 
бұл қай әпербақан, – деп артынан сөзбен 
бірге көзін жүгіртті. Әлгі адам қамшысын 
бұлғап, әлдене деп орысша айқайлады 
да аудан ұлықтары отыратын бас кеңсеге 
кіріп кетті. Осы кезде орталық алаңдағы  
үлкен радиоқабылдағышқа тіл біткен. Үнемі 
осылай өкпесі сыр берген адамша қақалып-
шашалып, ғыжылдап барып сөз бастайды. 
Көбіне қоңыр дауысты еркек әлденені 
орысша самбырлап, хабарлап жататын, 
кейде жанға жайлы ән шырқалады. Хат-
хабар күтіп отырып оны да талай мәрте 
тыңдаған. Хабаршының сөзінен ештеме 
ұқпаса да, мұңлы әуендер жанына жағатын.

Радиоқабылдағыш баптанып болам 
дегенше отыз қаралы адам жиналып 
қалды. Орысша ұқпаса де бірдемеден құр 
қалатындай ентелей жетті. Әдеттегі дауыс 
сөйлеп кеп берген. «Москва», «совет», 
«армия» дегендерін ғана түсінді. Бір кезде 
жиылған жұрт араның ұясындай гүжілдеп 
тұрды да, алақайлап шулап кеткен.

–Е, не деді? Не айтты?–деп бір-бірінен 
сұраған ауыл қазақтары алақ-жұлақ етіп 
әркімнің аузына қарайды.

–Победа,–деп айтты. Ура! Жеңіс! Біз 
жеңдік!–деп әскери киімді балдақ таянған 
қазақ айқай салды.

–Не дейді көтек?!
–Жеңіш жеңеше, жеңіш! – деп басын 

дәкемен таңып алған сақау жігіт қапсыра 
құшақтап, бетінен сүйіп-сүйіп алды. Жұрт 
«жеңіс», «жеңіс» – деп айқайлап жан-жаққа 
жаппай  жүгіре бастағанда ол да қозғалған. 
Бес жыл бойы өзі тоздырған ескі соқпақпен 
аяқ-аяғына тимей безіп келеді. Екі көзден 
аққан жас та екі аяқпен жарысқа түскендей, 
ағыл-тегіл ақтарылып жатыр. Ара-тұра 
«жеңіс, жеңіс»,–деп  қояды да жеңімен 
көзін сүртеді.  Жыра, жоталарға келгенде 
айналмаға түспей төтелей тартып, жол 
қысқартты. Жолсызда өскен тікен, шөптер 
көйлегінің етегіне жармасып, жырымдап 
жыртып тәбәрік алып қалды, жаулығы да бір 
бұтақтың қолында кетті. Ешбіріне қараған 
жоқ. Үсті-басы жырым-жырым,шашы дода-
дода болып жүгіріп келеді. Сол кейпімен, сол 
екпінмен ауылға кіргенде «Шынар бейшара 
жынданыпты»,– деп жұрт жағасын ұстады. 
Алқынып тұрып айтқан сөзін де бастапқыда 
ешкім ұқпаған. 

– Жеңіс, жеңіс, – деген екі ауыз сөзді екі 

иіннен дем алып тұрып жеткізгенде жұрт 
түсінбей:

– Не дейсің әкем-ау? – деп қайыра 
сұрады.

– Соғыс аяқталды. Біз жеңдік, – деп сылқ 
етіп құлап түскен. 

* * *
Шынар апаның соғыстан кейінгі 

өмірі көз алдымызда өтті. Жалғыз ұлы 
Түзелбай майданнан аман-есен оралып, 
үйленіп, шаңырақ көтерді. Ауылдағытері 
комбинатының сол кездегі «автобазасы» 
– «конный дворға» бастық болып, жорға 
мініп, жоғары қызметтер атқарды. Екі қыз 
да өсіп-жетілді. Бірақ, сол бір бақытты 
дәурен келте қайырылған.  Алдымен 
үлкен қызы Жанымхан 29 жасында 
қайтыс болды. Артынша келіні, соңынан 
41 жасында  Түзелбай көз жұмды. Араға 
жылдар салып кенжесі Бүбіхан да алпысқа 
қараған шағында ауыр сырқаттан жарық 
дүниемен қош айтысты.

– «Мен не деген жалмауыз едім, бір 
баламнан бір уыс топырақ бұйырмады»,–
деп зарлаған апаны күллі ауыл жұбата 
алмады.

* * *
Бөктердегі ауылды бұрынғыдай боз-

торғай шырылы, тауық-қораздың шуылы 
оятпайды. Құзғын сәріден таңның атқанын 
азаншы хабарлайды. Бес уақыт парызын 
өтемесе де таң намазына қатысушағын 
мешіт салынғалы дағдыға кірді. Намаз 
оқып болған соң бойы сергіп, ойы жеңілдеп 
қалатыны бар, әрі көкейдегі арман-тілегінің 
бәрін намаздан соңғы дұғада ұзағынан 
толғайды. Содан әрі әдет бойынша тау 
етегіне қатар қонған үш елді-мекенді 
адақтап шығады.

Бүгін де құманға су жылытып, дәретін 
алды да далаға шықты. Күннен хабаршы 
келгенмен түн жамбасын жерден алмай 
қырсығып жатыр. Көзге түртсе көргісіз 
қараңғы. Ауада аздап дымқыл бар, тұман 
түскен секілді. Көшенің бас жағынан жалғыз 
жарық сығыраяды.«Түнімен қыдыратын 
қағынған шешектер»,–шығар деді ішінен. 
Есіне немерелері мен тентек жиендері 
түскен. Кеше ғана келіп кеткен, әлден сағына 
бастапты. Өткен күндерге ой жүгіртті. 

Қарап отырса өмірі мұң мен зарға 
толы болыпты, жылаған күндері көп, 
қуанған кездері аз... Жанының жалауын 
жығып, Жанымхан дүние салды әуелі. 
Шаңырақтағы алғашқы қаза қабырғасын 
қайыстырса да құдайдың салғанына 
мойынсұнды. Түзелбайым аман болса, кем-
кетігім түзелер, кеткенім келер, барыма 
құдай береке берер,– деп үміттенген. Бірақ 
көп ұзамай Түзелбай да қайтпас сапарға 
аттанып кете барғанда жанын қоярға жер 
таппаған. Жанары  суалып, етегі жасқа 
толғанша жылаған, даусы қарлығып, сөзден 
қалғанша жоқтау айтқан. Ақырында оған 
да көнген. Артында қалған жалғыз қарасы 
бар, сол көзге қуаныш, көңілге жұбаныш 
деп өзін-өзі алдаусыратты. Құлақ етін жеп 
жүріп, ол немерені де ерте үйлендірді. 
Қаланың тікбақай қызын болашақ келініңіз 
деп жетектеп келгенде қушиған рәңін 
жаратпап еді, айтқанындай-ақ жалғыз 
құрсақ көтерген соң дәрігерлер екінші рет 
тууға рұқсат бермепті. «Бұ қалай болды?»,–
деп көп ойланатын. Түзелбай атадан 
жалғыз еді, одан туған жалғыз тұяқтан да 
жалғыз ұрпақ өрбіді. Он бала тапсаң біреуі 
ғана адам болатын біздің заман өтті, қазір 
дүние оңалды ғой, неге қамданбайды, неге 
емделмейді?! Тіпті болмаса екінші әйел 
алсын! Арғы аталары үш қатын алған болыс 
емес пе еді?! Кіші қызы Бүбіханмен оңаша 
бір сырласқанда осыны айтқан.

– Ой, мама, жастардың арасына килікпе, 
өздері біледі. Әрі-беріден соң біздің мұндай 
күңкілімізді жақтырмайды, келінің естісе 
ренжиді. Ендігәрі ондай сөз айтпа! Жал-
ғыз немереңмен араластырмай тастаса 
қайтесің, – деп басып тастады. Сөйткен 
Бүбіш те пайғамбар жасына жетпей көз 
жұмды. Оның артында үш қыз қалды, бірақ 
жиен ел болмайды, желке ас болмайды. 
Қанша бауыр тартсаң да Түзелбайдың 
шаңырағын тігіп, түтінін түтеткен жалғыз 
ұлдың жөні бөлек!

Бүбіш қайтқанда апта бойы азалап 
жатты.

– «Ей, Құдай, не жаздым саған? Құз-
ғындай ұзақ жасауды сұрадым ба? Үш 
баласын жұтқан жалмауыз атанғанша осы 
қазір жанымды алшы», – деп жаратқанға 
наз айтып, шамырқанды. Төсектен тұрмаған 
күйі жөнеліп кетсем деп іштей бекініп, 
өлім сұраған. Бірақ біреудің бауырындағы 
баласын алып аңыратып, біреудің анасын 
жалмап шырқыратып жүрген әзірейіл 
маңайлай қоймаған. Оның үстіне асты-үстіне 
түсіп, зыр жүгіріп жүрген жиен, немерелерін 

көз қимады. Солардың еркелеген қылығы 
– еңсесін тіктеді. Ол кезде барлығы мектеп 
жасында болатын. Қазір ұлы ержетіп отау 
құрды, қызы бойжетіп, өріс ұзартты. Барған 
жерлері жақсы, тұрмыстары да жаман емес.

– «Айтпақшы солар не деп кетті кеше?»–
деп күбірледі. – «Қыркүйекте тойыңды 
жасаймыз, жүзге жеткен бар, жетпеген 
бар»,– деді емес пе?! – Апыр-ай бұ қалай 
болар екен? – деп тап қазір айналасында 
жұрт қарап тұрғандай тоқтай қалып, 
төңірегін көзбен сүзді. – Қай бетіммен 
той тойлаймын. Ел не дейді? Үш баласын 
бірдей жұтқан мына құзғын несіне қуанады 
десе, біттім ғой, біттім... Тірідей өлтіргенше, 
ала салсаңшы жанымды жаратқан ием!

Аспанда құдай қарап тұрғандай басын 
көтеріп, көзін көкке қадады. Қалың тұман 
тұмшалап, ештеме көрсетпеді. Алыстан 
мешіттің сәуле шашқан мұнарасы көрінді. 
Қараңғы көшеде соны темірқазық қылып 
тура тартты. – Неге мен өлмеймін осы?–деп 
өзінен-өзі сұрады. Бұл сұрақты ауданнан 
келген дәрігерге де қойған. 

– Денсаулығыңыз қырықтағы келіншек-
тей, апа! – деген ол іш-құрылысы мен қол-
аяғын түгел тексеріп болған соң... – Отырып 
алып өсек айтатын апашкалар сізден үлгі 
алса ғой, көбірек қимылдау керек десең 
де құлақ аспайды-ау солар. Сіз өлімді 
ойламаңыз, жүрісті тоқтатпаңыз, әлі шөбере, 
шөпшек сүйесіз, – деп сөз соңын қалжыңға 
жеңдірген. Көзілдірікті дәрігердің сөзіне 
күлген де қойған. Баяғыда шал-кемпірлер: 
«көп жаса, көтен аса» – деп бата беріп 
жататын, бәлкім солардың тілеуі қабыл 
болды ма екен деп өзінше кесіп-пішетін 
кей кездері...Ана бір сыған қатынға да 
сенбеп еді, ол албасты да дәл айтыпты-ау.
Апақ-сапақта Ырғайты мен Талдыбұлақтың 
арасында жолыға кеткен жалмаңдап. 

– Болашағыңды болжаймын, – деп жата 
кеп жабысты. Амалсыз алақанын ұстатты. 

– « Әй, дебышка, ұзақ жасайсың, долго-
о-о-о будешь жить»,– деген алақанын ұстап 
отырып, екі иығынан асыра екі рет түкірді. 
– Но балаларың... Осыны айтқанда сыған 
қатынның түрі өзгеріп кеткен. 

– Балаларыма не болыпты?–деп бұл 
шап еткен.

– Балаларыңа бал аштыру үшін тағы 
ақша ұстат,– деп сайқалдана қалды.

– Тә, жоғал әрі, – деп қолын жұлып алып 
жайына кете барды. Бірақ балалар туралы 
не айтқысы келді деген ой көпке дейін 
мазалап жүрді. Ал «өзің ұзақ жасайсың» 
дегеніне ол кезде шынымен қуанып қалған. 

– «Бекер-ақ қуанған екенмін», – деді. 
Кебісі аяғынан түсіп қалған екен, түртпектеп 
жүріп әзер тапты. Қайта кимек болып еңкейіп 
жатып–«ел қатарлы жетпіс-сексенімде 
кете берсем, бүгінде селкілдеп жүрмес ем, 
осындай қайғыны көрмес ем»,–деді өзіне өзі 
сөйлеп... Есіне жастық шағы түскен. Соғыс 
кезіндегі ауыл адамдарының келбеті көз 
алдына келді. Бәрінің жүзі жайдары.

– Әй, неменеге жетісіп жүрсіңдер, түге?–
деді ұрысқысы келгендей. – Қара қарға, –  деп 
жан таптырмаушы едіңдер, әдірам қалғыр 
пәшісті мен туғандай...Құлағынагүжілдеген 
әлдебір дыбыс жетті. Жақыннан, тура 
қасынан естілді.Күбірлеген күйі кебісіне 
байпағын сұғып, басын көтергендеөзіне 
төніп келген жалғыз көздікөрді. 

– Ә, пәшіс, келдің бе? – деп көзін 
көлегейлей берген. Гүрс еткен дыбыс 
шықты да дүние төңкеріліп кетті. 

* * *
Өмір бойы тыным көрмеген құй-

тақандай кемпірдің кәрі жүрегі аурухана 
төсегінде мәңгілікке дамылдады. Дәрі-
герлер қарияның жүрек соғысы жақсы, 
жанын арашалауға болар еді дейді, тек өзі 
өлімге мойынсұныпты. 

– «Инадо, инадо», – деп ем-домға 
келіспей, ешбір дәріні ішпей тістеніп 
жатып алған. Бақұлдаса барған 
немерелеріне: –«шопырдың жазығы жоқ, 
кешірім беріңдер»,–деп аманаттапты.  
Күздің көңілсіз бір түнінде Шынар апа 
қайтыс болды. Тұп тура 99 жыл, 9 ай 
өмір сүріпті. Күллі ауыл күңіренді. Бірақ 
ешкім «жүзге келді жарықтық, арты той 
ғой», – демеді.Араға екі-үш жыл салып 
Шынар апаның Алматыдағы немересі 
мен шөбересі қайтыс болды деген хабар 
жетті ауылға. Түзелбайдан қалған 
шаңырақтың ошағы құлап, оты сөнгенін 
бейшара кемпірдің көрмегені жақсы болды 
десті көпшілік.
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Независимость - 
бесцеННое богатство Нашей страНы

в этом году народ Казахстана отмечает 30-летие 
независимости.  это бесценное богатство нашей 
страны, знаменательная веха, знаменующая со-
бой возрождение КазахсКой государственности и 
обретение свободы, мечты о Которой лелеяли мно-
гие поКоления наших предКов. по мерКам истории 
30 лет – всего лишь мгновение. однаКо для многих 
народов этот период вместил в себя целую эпоху, 
наполненную трудностями и победами, Кризисами 
и достижениями.

формирование правового и демократи-
ческого государства.

С первых дней Независимости осо-
бое внимание уделено формированию 
профессионального государственного 
аппарата, для которого служение на-
роду и государству превыше всего. 
Создание высокоэффективной госу-
дарственной службы необходимое 
условие социально-экономического 
развития страны и является залогом 
ее процветания. Становление государ-
ственной службы в нашей республике 
можно разделить на три этапа, каждый 
из которых имеет свою значимость. 
Все они были напрямую связаны с про-
цессами трансформации государства 
и становления системы государствен-
ного управления. Первый этап. В 1992 
году принята «Стратегия становления 
и развития Казахстана как суверенно-
го государства», определившая цели 
и задачи становления государствен-
ности в условиях перехода к рыноч-
ной системе отношений. С принятием 
в 1995 году Конституции, заложены 
правовые и институциональные осно-
вы, устанавливающие равный доступ 
к государственной службе и недопусти-
мость дискриминации при реализации 
кадровой политики. С утверждением в 
том же году Указа Президента, имею-
щего силу Закона, «О государственной 
службе», обеспечена профессионали-
зация государственной службы и выде-
ление ее из области общего трудового 
права.  На данном этапе государствен-
ная служба достигла следующих пре-
образований: 

— для обеспечения автономности 
государственного аппарата исключена 
возможность создания в государствен-
ных органах организаций политических 
партий, конституционно запрещено 
членство в политических партиях воен-
нослужащих, работников органов на-
циональной безопасности, правоохра-
нительных органов и судей;

— для повышения эффективно-
сти управленческого состава создана 
образовательная инфраструктура для 
подготовки государственных менедже-
ров;

— для профессионализации госу-
дарственного аппарата установлены 
социальные гарантии и внедрены эти-
ческие требования.

Введенные механизмы создали не-
обходимый институциональный каркас 
для последующего совершенствова-
ния системы государственной службы.

Вторым этапом можно выделить 
1997-2012 года. В 1997 году Президент 
провозгласил долгосрочную программу 
Стратегия «Казахстан – 2030», которая 
ознаменовала следующий этап ре-
форм в системе государственной служ-
бы нашей страны. В ней в качестве 
одного из долгосрочных приоритетов 
было объявлено создание эффектив-
ного и современного корпуса государ-
ственных служащих, преданных делу и 
способных выступать представителя-
ми народа в достижении приоритетных 
целей.

На данном этапе достигнуто сле-
дующее:

— для установления принципов 
меритократии создано Агентство, вве-
дены конкурсные процедуры отбора, 
централизовано тестирование, вне-
дрены квалификационные требования 
к должностям;

внедрен принцип бессрочности работы 
на государственной службе.

Третий этап с 2012 года по настоя-
щее время. В 2012 году Президент в 
Послании народу «Стратегия «Казах-
стан – 2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» поставил 
задачу сформировать профессиональ-
ный государственный аппарат, для ко-
торого служение народу и государству 
превыше всего.

Концепцией новой модели госу-
дарственной службы предусмотрена 
модернизация самого понятия «госу-
дарственной службы» как синонима 
«служения нации». 

На данном этапе приняты следую-
щие меры, которые усилили кадровый 
потенциал государственного аппарата 
и способствовали профессионализа-
ции системы государственной службы:

— для обеспечения принципа ме-
ритократии предусмотрено замещение 
должностей исключительно на конкурс-
ной основе, которая отличается про-
зрачностью и объективностью;

– для обеспечения автономности 
государственного аппарата разделены 
полномочия политической и админи-
стративной служб, исключив влияние 
политических процессов на деятель-
ность государственных служащих;

— для повышения эффективности 
управленческого состава создан ин-
ститут корпуса «А», обеспечивающий 
стабильность и преемственность го-
сударственного аппарата, а также эф-
фективную реализацию политических 
решений;

— для профессионализации го-
сударственного аппарата усовершен-
ствованы стандарты обучения, преду-
смотрена оплата труда по результатам, 
приняты меры по профилактике нару-
шений норм этики.

Государственная служба, развива-
ясь поэтапно с момента обретения Не-
зависимости и по сегодняшний день, 
сформировалась в современный про-
фессиональный государственный ап-
парат.

На сегодняшний день на террито-
рии Алматинской области функциони-
руют 776 государственных органов, в 
которых штатная численность состав-
ляет 7649 единиц, 51% состава госслу-
жащих состоит из женщин.  Средний 
возраст государственных служащих – 
40,2 года, средний стаж государствен-
ной службы 10,5 лет.  На протяжении 
последних лет наблюдается стабиль-
ный показатель уровня образования 
государственных служащих. Так, 92% 
служащих области имеют высшее об-
разование, стипендиатов программы 
«Болашак» - 5, выпускников Академии 
государственного управления при Пре-
зиденте – 17. Неотъемлемой частью 
профессионализации служащих оста-
ется система подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
служащих на базе Академии государ-
ственного управления при Президенте 
и ее филиалов. Ежегодно 30% от об-
щего числа государственных служащих 
области повышают квалификацию. 

С внедрением в 2016 году карьер-
ной модели наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения количества 
служащих, получивших повышение по 
принципу меритократии. Так, за 9 ме-
сяцев текущего года из 174-х госслу-
жащих МИО области, назначенных на 

вышестоящие должности – 130, или 
74,7% получили повышение в долж-
ности. 

Наблюдается и снижение показате-
ля оттока кадров, что свидетельствует 
о стабильности государственной служ-
бы.

Агентством РК по делам государ-
ственной службы на системной осно-
ве проводится работа по реализации 
стратегических документов и положе-
ний ежегодных посланий Главы госу-
дарства. Приоритетом в работе Агент-
ства остается работа по дальнейшей 
профессионализации государственно-
го аппарата путем создания дополни-
тельных условий для повышения каче-
ственного состава.

Не остается в стороне вопрос со-
циальной защиты государственных 
служащих, как основной инструмент 
мотивации государственных служащих 
на построение долгосрочной карьеры. 
На сегодняшний день действующим 
Законом предусмотрено такие виды 
социальной защиты как представление 
жилья, бесплатного земельного участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства, медицинское обслужи-
вание государственных служащих и 
членов их семей.  Однако, основной 
мотивацией государственных служа-
щих является заработная плата. 

Заработная плата государствен-
ного служащего до внесения измене-
ний зависела исключительно от ста-
жа работы и категории занимаемой 
должности, при этом не учитывалась 
сложность выполняемой работы и эф-
фективность работника.

С июля текущего года подписа-
но Постановление Правительства о 
новой системе оплаты труда государ-
ственных служащих. На основании 
Постановления утверждена Методика 
по распределению административных 
государственных должностей корпуса 
«Б» по функциональным блокам, со-
гласно которой должности распределя-
ются на три блока: «А», «В», «С». 

К блоку «А» относятся должности 
связанные с непосредвенной реализа-
цией миссией, задач государственного 
органа. К блоку «В»  относены долж-
ности, которые напрямую не связаны 
с реализацией миссии, стратегических 
целей и задач госоргана, они носят со-
действующий характер. К блоку «С» 
отнесены должности связанные с тех-
ническим обслуживанием и обеспече-
нием функционирования государствен-
ного органа.

Заработная плата государствен-
ных служащих после повышения за-
работной платы выросла в два раза. 
Например, заработная плата главного 
специалиста сельского округа до повы-
шения в зависимости от стажа состав-
ляла от 90 962 тенге до 122 463 тенге, 
то после повышения заработной пла-
ты в блоке «А» составило от 226837 
до 260564  тенге. Также,  в целях со-
циальной защиты государственных 
служащих с июля 2020 года внедре-
на программа «С дипломом село». В 
рамках данной программы желающим 
работать на государственной службе 
в сельской местности выплачиваются 
подьемные средства в размере 100 
МРП (291 700 т.), для улучшения жи-
лищных условий выдается кредит с 
минимальными процентами на сумму 
1500 МРП (4 375 500т.). С момента вне-

дрения данной программы по области 
5 человек получили кредиты на сумму 
21 877 500 тенге, подъемные получили 
10 человек на общую сумму 2 917 000 
тенге.

В целях повышения мотивации го-
сударственных служащих, повышения 
имиджа госслужбы, Агентством на по-
стоянной основе проводятся конкурсы 
и мероприятия, награждаются лучшие 
в своей сфере. 

Так, в 2020 году в республиканском 
конкурсе «Лучший государственный 
служащий года» приняли участие 761 
госслужащих, и госслужащий нашей 
области - главный специалист отде-
ла образования г.Капшагай Калиева 
Ажар Сембаевна, стала одним из 10 
победителей и обладательницей на-
грудного знака «Лучший государствен-
ный служащий года». Также, в 2020 
году Агентством в  рамках реализа-
ции программы «Рухани жаңғыру» и 
целях формирования слышащего го-
сударства, обозначенной в Послании 
Президента Республики Казахстан, 
организован республиканский конкурс 
«Үздік ауыл әкімі». По итогам конкур-
са аким п.Боралдай Илийского района 
Конурбаев Данияр Толеуханович заняв 
первое место, стал «Лучшим сельским 
акимом» в республике. В текущем году 
аким Айдарлинского сельского округа 
Панфиловского района Исаев Айдар 
Муратулы занял 3-е место.

Достижения служащих нашей об-
ласти на республиканских конкурсах 
являются также победой всей нашей 
области, и указывают, что у нас трудят-
ся талантливые специалисты с креа-
тивным мышлением, профессионалы 
своего дела. Глава государства Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев в своем По-
слании народу Казахстана 2020 года 
заявил о необходимости внедрения 
прямых выборов сельских акимов. До 
сегодняшнего дня в Республике Казах-
стан выборы акимов городов районно-
го значения, сел, поселков, сельских 
округов проводились косвенным мето-
дом депутатами маслихата района. С 
июля 2021 года по Алматинской обла-
сти назначены акимы в 80-ти сельских 
округах области. До конца года выборы 
состоятся еще в 2-х сельских округах. 

Современный государственный 
служащий должен иметь высокий уро-
вень владения компьютером и на по-
стоянной основе повышать свои зна-
ния по использованию необходимых 
в работе программ. Также обладать 
такими компетенциями как стрес-
соустойчивость, инициативность, от-
ветственность, добропорядочность, 
оперативность т.е. быть конкурентно-
способыми как на государственной 
службе и квазигоссекторе. 

Глава государства Токаев Касым-
Жомарт Кемелевич в своем Посла-
нии народу Казахстана отметил, что 
реализация концепции «Слышащее 
государство», которое оперативно и 
эффективно рассматривает все кон-
структивные обращения граждан, яв-
ляется общей задачей для всех нас.

Как всем известно, введенные ка-
рантийные меры в связи с  пандемией 
потребовали новых подходов в работе 
государственного аппарата, которая 
коснулась все сферы. 

Пандемия и ее последствия лиш-
ний раз продемонстрировали, насколь-
ко важна работа по цифровизации. 

мате, в рамках «года Волонтеров» по 
инициативе Департамента Агентства 
РК по делам государственной службы 
по Алматинской области при поддерж-
ке управления молодежной политики, 
акимата  области и Филиала Госкорпо-
рации впервые в Республике был запу-
щен проект «Egov жаршысы».  

Основной целью проекта является 
повышение цифровой грамотности на-
селения по получению государствен-
ных услуг в электронном формате, 
это напрямую влияет на уровень удо-
влетворенности граждан получаемыми 
услугами, в свою очередь укрепляется 
доверие населения к деятельности 
государственных органов. Более 500 
подготовленных волонтеров на по-
стоянной основе проводили адресные 
разъяснительные мероприятия с охва-
том более  600 тыс. жителей области, в 
том числе в сельских населенных пун-
ктах.  Вместе с этим, в целях обеспе-
чения доступности электронных услуг 
по всей области открыто 2113 уголков 
самообслуживания, из них 1 860 распо-
ложены в районных центрах и 253 в се-
лах. В мировой практике определение 
уровня удовлетворенности граждан 
получаемыми государственными услу-
гами проводится посредством социо-
логического исследования. Ежегодно 
проводятся исследования и на уровне 
республики. Алматинская область за 
последние 3 года показывает положи-
тельную динамику по результатам об-
щественного мониторинга оценки каче-
ства оказания государственных услуг 
2017 год – 36,6%, 2018 год 56,5%, 2019 
год – 69,3 % (динамика роста 2017-
2018 гг. – 19,9%, 2018-2019 гг.-18,8%, 
2017-2019 гг. – 32,7%). Так, если сред-
ний уровень удовлетворенности в раз-
резе республики составляет - 75,1%, 
то показатель по Алматинской области 
выше среднего значения по стране и 
составляет 76,6%, при этом всего за 3 
года область с   17 места перешла на 8 
позицию в общереспубликанском рей-
тинге. Немаловажную роль в уровне 
удовлетворении качества услуг зани-
мает вопрос цифровизации гос. услуг, и 
нужно отметить, что в области сократи-
лось количество предоставляемых гос. 
услуг в бумажном виде на  5 позиций 
за 2021 год, что является позитивным 
индикатором в сфере цифровизации.

Формирование современного, 
профессионального и автономного го-
сударственного аппарата и его посто-
янное совершенствование является 
одним из решающих факторов даль-
нейшего стабильного и поступатель-
ного развития Казахстана, а также его 
ответом на глобальные вызовы. 16 де-
кабря 1991 года стал одним из самых 
важных, радостных дней для казахско-
го народа. За годы Независимости под 
руководством Первого Президента Ка-
захстана – Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева наша страна превра-
тилась в стабильное и авторитетное в 
мире государство. Новые инициативы 
нашего президента Касым-Жомарт Ке-
мелевича Токаева подарили Казахста-
ну новый импульс. 

ляззат бейсеКулова, 
руководитель департамента 

агентства республики Казахстан по 
делам государственной

 службы по алматинской 
области.

Многовековая мечта казахского 
народа осуществилась в этот истори-
ческий день, 16 декабря 1991 года, ког-
да был принят конституционный закон 
«О государственной независимости 
Республики Казахстан». По историче-
ским меркам за короткий срок народ 
Казахстана под руководством Первого 
Президента Республики Казахстан – 
Елбасы Нурсултана Абишевича Назар-
баева добился колоссальных успехов 
во всех сферах деятельности – пере-
ход от плановой к рыночной экономике, 
повышение уровня жизни населения, 

— для обеспечения автономности 
государственного аппарата государ-
ственные должности законодательно 
разделены на политические и админи-
стративные;

— для повышения эффективно-
сти управленческого состава введена 
должность ответственного секретаря, 
определен круг его ответственности;

— для профессионализации госу-
дарственного аппарата создана Акаде-
мия государственного управления при 
Президенте, приняты системные меры 
по минимизации фактов нарушения 
этики, усилены социальные гарантии, 

«Следует перевести весь документоо-
борот полностью в электронный фор-
мат… Бумажные версии должны быть 
запрещены» - отметил Президент РК 
К.К. Токаев, на совещании по реали-
зации государственной программы 
«Цифровой Казахстан». Предоставле-
ние государственных услуг услугодате-
лем является мостом диалога между 
государством и населением. На сегод-
няшний день настало время перевести 
процесс общения государственных 
органов и населения в электронный 
формат.

В связи с этим, в целях создания 
безбарьерной связи с населением, в 
том числе реализации принципов про-
зрачности и подотчетности в сфере 
оказания государственных услуг, по 
инициативе Департамента Агентства 
РК по делам государственной службы 
по Алматинской области впервые реа-
лизуется проект «QYZMET LIVE».

Цель проекта-установление кон-
структивного общественного диалога 
между государством и населением. За 
9 месяцев 2021 года на страницах со-
циальных сетей  (фейсбук, инстаграм) 
аппаратов акима районов/городов про-
ведено 408 прямых эфиров с охватом 
267 тысяч подписчиков. В ходе пря-
мого эфира на интересующие 1990 
вопросов услугополучателей даны 
соответствующие ответы. Более того, 
в целях повышения уровня удовлетво-
ренности граждан и обеспечения по-
лучения госуслуг в электронном фор-



 

06.05, 02.35 «Ауылдастар» 
06.30 «Сағындырған әндер-
ай»
07.30 «Көңіл толқыны»
08.00AQSAYYТ
08.20 «Мұңлық-Зарлық»
09.20 «Талпын»
10.00, 18.00 «Дениз»
12.00  «Жарылқа, Жаңа жыл» 
14.10 «Кездейсоқ әке»
15.40 «Бабалар үні»
17.20, 02.30 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері» 
20.00, 00.30 «Әйел әлемі» 
20.40 «КТА»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
23.30 «Көңілашар»
01.10 «Сәлем, Қазақстан!»
02.10 «Сырлы сахна»

Хабар

05.00,06.00, 16.00 Российский 
сериал

Бейсенбі - Четверг,  6 қаңтар Сенбі - Суббота,  8 қаңтар

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,   9 қаңтар

06.05. 03.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 01.30 AQPARAT
07.00 TANSHOLPAN
10.10, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00, 13.10 Т/х «Қаныш. 
Қазына»
14.05 «Qyzyq eken»
15.15 «Жан жылуы»
15.35 «Тәуелсіздік тарланда-
ры»
16.10 «Көңіл толқыны»
17.15 «Qyzyq eken...»
20.35, 23.30 «Жап-жақсы 
Жаңа жыл»
22.30 «Өмір ызғары»
00.30 «Көңілашар»
02.05 «Тәуелсіздік тарланда-
ры»
02.40 «Жан жылуы»

ХАБАР

05.00 Российский сериал 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит
11.45, 23.15 Кино
13.15 «Шайқалған шаңырақ»
15.00 «Большая неделя»
16.00 Российский телесериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Мәжіліс.кз»
21.00 Итоги дня
21.30 «Дала battle- 2»

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/с «Маша и медведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым 
қарлығашым»
11.10 «Қызым»
12.30, 23.50 «Жауынгер»
14.00 «Айтарым бар»
15.30, 03.25 «Uly dala jana 
jyly»
16.30 «Ханзада Ли Сон»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 02.30 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры-2»
01.05 «Сулеймен султан»
01.50 «1001 түн»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.20 «Пусть говорят»
10.30 «Зимний круиз»
12.25 «Женская версия. Мы-
шеловка»
13.15 «На самом деле»
14.15 «112» 
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «КӨREMIZ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «Поле чудес»
22.10 «Гаражный папа»
00.15 «Марафон желаний»
01.55 «112»
02.10 «Басты жаңалықтар»
02.35 «Қарлығаш ұя 
салғанда»

КТК

07.05 «КТК» қоржынынан
07.30 Кешкі жаңалықтар
08.00 «Фархат пен Шырын»
10.00 «НОВОСТИ»
10.40  «Семьянин»
12.10  «Ёлка на миллион»
16.00 «Клевер желаний»
17.40 «My love is Aisulu»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05, 02.35 «Ауылдастар»
06.30, 11.00 Концерт
08.00 «Талпын»
08.30 «Үйде жалғыз 
қалғанда-5»
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
13.10 Мультфильм
15.00 «Титаник»
20.00 «Кездейсоқ әке»
21.20 «Көңіл толқыны»
22.30 «Өмір ызғары»
23.30  «Әзіл әлемі»
01.05 «Сәлем, Қазақстан!»
02.05 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»

Хабар

05.00, 16.00, 17.00 Россий-
ский сериал
07.00, 11.00,21.00,23.00Кино
07.15 «Противостояние»
09.30 «Әсем әуен»
10.00  ХХІ ғасыр көшбасшысы
13.00 Телехикая
18.00 Мегахит
20.00 «Байланыс аясынан 
тыс жерде»

Астана  

06.00 Белгісіз жан
07.00 М/ф «Маша и медведь»
09.2022.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.20, 23.50 Т/х «Жауынгер» 
14.00Т/х «Шіман апа»
15.00 «Қош келдіңіз! Шіман 
апа»
16.00 «Замуж в 30»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00 «Астана кеші көңілді»
21.00 Т/х «Әйел тағдыры-2»
01.05Т/х «Сүлеймен сұлтан»,
01.50 «1001 түн»
02.30 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
04.00 «Сырты бүтін»
05.00 «Q travel»

Евразия

06.00, 03.00 Т/х «Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.30, 02.15 «П@утина+»
08.15 «Невеста»
09.35 «Зимний сон»
11.25 «Фабрика грез» 
11.55 «Старые песни о глав-
ном-2»
13.45 «Самые счастливые»
15.20 Х/ф «Серебряные 
коньки»
17.55 Концерт А.Пугачева
20.00 «Лучше всех»
21.50 «Огонь»
00.25  «Что? Где? Когда?» 
01.30 «Угадай мелодю 1991-
2021»

КТК

07.05, 03.40 «Құдалар-2»
08.00 «КТК –да Қабатов»
09.10 Новости
09.50, 01.30 «Смеяться раз-
решается»
11.40 «За пять минут до 
января»
15.30, 03.00 «Аталар сөзі»
17.20  «Сестра по наслед-
ству»

21.00 «Нарисуй мне маму»
00.40 «Мертвие лилли» 1-4 
серии

Жетісу 

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Агроlife» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»  
13.15 «Спасая жизни» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
15.00 «Сыралғы» 
15.45 «Әкелер әңгімесі»  
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Зерде»
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Бір бала»  
19.20 «Әсем әуен» 
19.30 «Безбен» 
20.05 «Сильные духом» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Единый народ»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қазақстанда 
жасалған»
22.50 «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00, 03.00 Әзіл студио
07.00,02.00 «Тамаша live»
07.50, 13.00 Мультфильм
10.00 «Ералаш»
11.20 М/с «Аладдин»
12.10 М/с «Лило и Стич»
11.00 «Снежная королева: 
зазеркалье»
15.35  Х/ф «Маска»
18.05  «Легенда Зорро»
20.25 «Гренландия»
22.30 Концерт Ә.Әлқожа
00.30 «31 әзіл»
04.00 Уатцап
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.20«Қуырдақ»
07.00 «Айна-online»
08.00 «Япырай»
09.00 «Ерке мұң»
10.00, 05.00 «Жұлдыздың 
жары»
10.30 «Все сначала»
14.15«Мамы-3»
16.00 «Бауырым»
18.10, 02.40«Зың-зың 
Күлпаш»
20.30 «Q-елі»
21.00  «Остров проклятых»
00.40 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

07.00, 11.00, 21.00,23.00 Кино
09.00 Концерт
13.00 Телехикая
18.00 Мегахит
20.00 «Байланыс аясынан тыс 
жерде»

Астана 
 
06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.10 «Қызым»
12.20,23.50 «Жауынгер» 
13.10, 23.30 Т/х «Жауынгер»
14.00 «Шіман апа»
15.00 «Клянусь тобой, люби-
мая»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00«Астана кеші көңілді»
20.45 «Аялы алақан»
21.00 Т/х «Әйел тағдыры-2»
01.25 «Сүлеймен сұлтан»
02.10 «1001 түн»
02.30 «Қарлығаш күзет»

04.00 «Сырты бүтін»
05.00 «Q» travel

Евразия

06.00, 04.05«Әйел сыры»
07.30, 03.20 «П@ytina+»
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 «Золушка»
10.40«Старые песни о глав-
ном-3»
13.25 «Зимний роман»
15.20 «Огонь»
17.50 «Добрый вечер Казах-
стан!»
18.50 «Лучше всех»
21.50 «Спасите Колю»
21.00 «Простить нельзя рас-
статься»
23.50 «Точь-в-точь»
02.40 «Угадай мелодию»

КТК

07.05 «Бала дауысы»
08.00 «Ән мен әнші»
09.40«Дом культуры и смеха»

12.00 «Нарисуй мне маму»
15.30, 02.10  «Аталар сөзі»
18.00 «Алдараспан»
21.00 «Корзина для счастья» 
00.30 «Мертвие лилли»
03.40 «Бала дауысы»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Әсем әуен» 
10.30 «Безбен»    
11.05 «Бір бала»  
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Зерде»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Сильные духом»  
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Единый народ»
14.30 «Қазақстанда жасалған» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 

хандары)
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 «Жетісу жұмбақтары» 
16.15 «Қазақ тілі» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Қазақ үні» 
17.35 «Полицейская служба» 
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 «Спорт-тайм»  
18.30 «Олжа» 
19.05 «Ұлт құндылығы» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.15 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Сағындырған әндер-
ай» концерті
00.05 «Әсем әуен» 

31 канал

06.00, 03.30  Әзіл студио
06.30 Әзілдер күнделігі
08.00 «Тамаша live»
08.30 «Тәтті шоу»
09.00 «ТелеБинго»

09.30 Ералаш
11.30 М/с «Аладдин»
12.20М/с «Лило и Стич»
13.10 Мультфильм
14.35 Х/ф «Легенда Зорро»
16.55  «Гренландия»
19.00 Х/ф «Обитель зла
22.30 «Концерт»
00.30 «31 әзіл»
01.00 What`s up?
02.00 «Тамаша  live»
 05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00«Қуырдақ»
07.00«Айна-онлайн»
08.00 «Япырай»
09.00 «Ерке мұң»
10.00 «Келесі кім?»
10.30 «Орел и решка»
11.00, 12.30Мультфильм
14.00 К/ф «Аманат»
16.00 Х/ф «Бауырым-2»
18.10, 00.30 «Тақиясыз 
періште»
20.30 «Q елі»
21.00 «Моя идеальная мама»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

21.00 Вечерние новости
21.40 «Новогодний экспересс»
01.10 «Самый лучший муж»
01.50 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
02.35 «Мәссаған»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Парасат» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»  
13.15 «Ән тыңдайық» 
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
15.00 «Спорт-тайм» 
15.30 «Бір бала» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен»  
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/ 
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Парасат»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Әдептен озбайық» 
22.40  «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро(повтор)
07.20 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 01.40 31 әзіл
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30 «Ханшайым»
13.00, 21.00 «Ұшқан ұя»
14.00 М/с «Тимон и Пумба»
15.00  «Кухня»
16.00 «Вертикальный предел»
18.55 «Кухня»
20.00 ИНФОРМБЮРО
22.00 «Назар Аудар»
23.50 «Бункер»
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.20 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Ерке мұң»
10.00,17.50 «Полицейский за 
Рублевки»
11.10, 19.30 «Фемида видит»
12.20, 20.40 «Балабол-5»
13.40, 16.00 «Q-Елі»
14. 00, 04.50 «Айна-online»
16.10 «Руслан и Людмила» 
19.00 «Студия 7»
21.40,04.10 «Бастық бола-
мын»
22.40 «Ағайындылар»
23.40 Праздничная карусель
03.30 «Япырай»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05, 02.30 Д/ф «Ауылдастар»
06.30 Aqparat
07.05 «Көңіл толқыны»
08.30 «Үйде жалғыз 
қалғанда-4»
10.00, 18.00 Телехикая «Де-
низ»
12.00 «Ән мен әнші»
14.15 М/ф «Көліктер»
16.20 «Әзіл әлемі»
19.00Көркем фильм «Титаник»
22.00, 23.30 «Жарылқа,Жаңа 
2022жыл!»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
02.00 «Қазақтар» деректі 
фильмі

Хабар

05.00, 16.00 Сериал 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00, 18.00 Мегахит 
12.00, 13.00, 21.30Телехикая
14.30, 00.00 Концерт
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Пәленшеевтер»
21.00 Итоги дня
22.30  «Түнгі хабар»

Астана  

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и медведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.10 Т/х «Қызым»
12.20, 23.50 «Жауынгер»
14.00«Келинка тоже чело-
век-2»
15.50 «Той жыры»
16.30 Т/х «Ханзада Ли Сон»
18.00 «Шаншар»
21.00 Т/х «Әйел тағдыры-2»
01.05 Х/ф «Шанхайские ры-
цари»
03.00 «Қарлығаш күзет  
Агенттігі» т/х
05.00 «Сырты бүтін»
04.10 «Үздік әзілдер»
05.30 «Qtravei»

Евразия

06.00, 03.15 «Әйел сыры»
07.00, 04.00 «Той заказ»
08.00 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты
09.35 «Старые песни о глав-
ном»
11.20Х/ф «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь»
13.25 «Мама, маған дауыс 
бер!»
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.00«Басты 
жаңалықтар»
19.00 «На крылях»
20.00 «Главные новости»
20.40 «Поле чудес»
21.50 Х/ф «Серебряные 
коньки»
00.15 Концерт А.Пугачева
02.30 «Паутина»

КТК

07.05Мерекелік концерт
07.50 Кешкі жаңалықтар
08.20 Т/х «Жанған үміт»
10.00 Новости
10.40 «Боец. Рождение леген-
ды» 
12.30 «Никогда не сдавайся»

14.20 «Базар жоқ Мексика»
16.00, 01.30 «Мертвые лилии»
18.00 «Тосын сый»
19.30, 04.00 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 «За пять минут до янва-
ря» 1-4 серии
03.00 Мәссаған

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Сегодня»   
11.00«Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Тәуелсіздік тұлғалары» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Әсем әуен» 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен» 
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/  
20.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»
20.15 «Спасая жизни» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Агроlife»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Талқы» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00, 04.00 «Әзіл студио»
06.30«31 әзіл»
07.30 «Маша и медведь» 
09.00 «Ұлы дала жаңа жылы»
14.00 «Ералаш»
15.30Мультфильм
16.45 Х/ф «Маска Зорро»
19.15 Х/ф «Идеальный побег»
23.40 «Ұшқан ұя»
21.50 Сериал «Ханшайым»
23.00 «Өмірімнің көктемі»
01.10 «Кел, татуласайық!»
03.10What`s up?
05.00 «Ризамын»

7 канал 

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Болашақ тобы»
08.00 «Япырай»
09.00, 23.30.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 Мультфильм
11.30 К/ф «Бауырым»
13.45 К/ф «Бауырым-2»
16.00 «Маска»
21.50, 02.10 Скетчком «Q-eli» 
22.00, 04.20 «Бастық боламын»
22.00, 03.10 «Ағайындылар»
00.30 Х/ф «Праздник взаперти»
05.10 «Келесі кім?

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница,  7 қаңтар

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№52 (1055) 31.12.2021

ЌазаЌ  мYддесі жолында 

         кYрескен   

Тәуелсіздікке – 30 жыл 

Биылғы 2021-2022 оқу жылымыз да Тарихи оқиғаларға Толы. ең 
Таңдаулы мерейТой хх ғасыр Басындағы қазақ зиялыларының 

көшБасшысы, ұлТ-азаТТық «алаш» қозғалысының жеТекшісі, 
қазіргі Тәуелсіз қазақсТан респуБликасының негізін жасау-
шы, экономисТ, Тарихшы, эТнограф, журналисТ, қоғам және 

саяси қайраТкер, әдеБиеТТанушы, пуБлицисТ, саяхаТшы, гео-
граф және аудармашы әлихан Бөкейханның да және оның 
ең жақын серікТесі мен досы Болған елімізге Белгілі Тұлға, 

консТиТуциямыздың негізін қалаған саяси қайраТкер, заңгер, 
пуБлицисТ, дәрігер-ғалым, шығысТанушы, аудармашы Б. 

сырТТанұлының Туғандарына 155 жылдығына сәйкес келіп 
оТыр. Байқағанымыздай, әлихан Бөкейханов пен БарлыБек 

сырТТанұлы Бір жылдың Тумалары, яғни 1866 жылы дүниеге кел-
ген  құрдасТар.

Тағы бір қуанышты жаңалығымыз, алдағы жылдың қыркүйек айынан бері 
Талдықорған қаласындағы Сырттанов көшесінің қиылысында орналасқан, 
шәкірттерге білім беріп  жатқан №25 орта мектепке  қоғам қайраткері Барлыбек 
Сырттанұлының есімі берілді. 

«Алда әлі күнді көре білетін ұрпақ келеді! Сол күнді көретін ұрпақ сендерді 
еске алатын болады. Бізді ризашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады! 
Өкінбеңдер! Күрес жолына түскендеріңе өкінбеңдер!»  – деп, Әлихан Бөкейханов 
қазақ елінің тәуелсіздігі жолында өмірлерін арнаған, күні ертең саяси қуғындауға 
ұшырайтынын біле тұра, елі үшін  күрескен Алаш азаматтарына айтқан бір сөзі бар 
еді...  Рас, тәуелсіздік бізге оңай жолмен келген жоқ! Оған тарих куә. Міне, биыл 
сол Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын Республика көлемінде ел болып қарсы алдық.

Сол Тәуелсіздігімізді аңсап кеткен Барлыбек Сырттанұлы мен Әлихан 
Бөкейхановты не байланыстырады деген сұраққа жауап берсек, біріншіден, екеуі 
де қоғамдық-саяси қызметтерінде басты мәселелер, Ресей империясының қол 
астында езіліп отырған қазақ халқының ауыр тағдыры, елдің тұрмысы, халықтың 
мәдениетін, білімін көтеру жолындағы еңбектері және коғамдық жұмыстарға белсе-
не араласуы, екіншіден, патшаның  қылышынан қан тамған  Ресей империясының 

іс-шара 

Туберкулезбен күрес – 
үздіксіз  

соңғы Бес жылда  ТуБеркулезБен сырқаТТанушылар  
саны Біршама азайғанымен,  аурудың Бұл Түрі  
қорқынышТы, қауіпТі,  асимпТомаТикалық Болып қала 
Береді. 

«ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» қоғамдық 
бірлестігінің қызметкерлері, фтизиатр 
дәрігерлер мен СӨС кабинеттерінің маман-
дары бірлесіп  Алматы облысының  жалпы 
білім беру мекемелері  шеңберінде  «Тубер-
кулезбен күрес – әркімнің ісі!» атты іс-шара 
ұйымдастыруда. Мектеп оқушылары мен 
студенттердің қатысумен өтетін шарада  
мамандар туберкулез дерті туралы, ауру-
дан қалай қорғану жайында толық  мәлімет 
береді.  Фтизиатр маманның сөзінше,  егер 
ағзаның қорғаныш күштерін әлсірететін 
факторлардан аулақ болсаңыз: тамақтану, 
еңбек, демалыс режимін сақтау, таза ауада 
көп болу, темекі шекпеу, алкогольді асыра 
пайдаланбау, үй-жайдың тазалығын сақтау, 
жеке ыдыс-аяқты, гигиена құралдарын пай-
далану маңызды. Егер отбасында туберку-

жауапты қызметтерінде жүргенде қолынан келгенше шенеуніктерден, орыс казак-
тарынан жәбір көрген қазақтарды қорғауға көп еңбек сіңіргендігі, үшіншіден кез 
келген мемлекеттік алтын діңгегі болатын оның Конститутциясы десек, алғашқыда 
Алашорда үкіметінің бағдарламасына негіз болған, тәуелсіздік жылдары Қазақстан 
Республикасының Конститутциясы бастау алатын, Барлыбек Сырттанұлы мен 
Әлихан Бөкейхановтың өзара бірлесе отырып жазған «Қазақ елінің Уставы». 
Тарихтан аян, Барлыбек Сырттанұлы 1911 жылы  Әлихан Бөкейхановтың тап-
сырмасымен   патша өкіметінің ішкі колониясынан шығарып, тәуелсіз Республи-
ка мәртебесі бар мемлекет құрудың бас құжаты ретінде «Қазақ елінің Уставын» 
жазып,  астына жазылған уақыты мен орны «13 маусым, 1911 жыл, Петербор 
қаласы» деп көрсетіп, «С.Алашинский» деп қол қойған. Ендеше, қоғам қайраткері 
Барлыбек Сырттанұлының осыдан 110 жыл бұрын жазып кеткен «Қазақ елінің 
Уставының» тарихи маңызы өте зор, өйткені, онда айтылған ойлар қазіргі тәуелсіз 
Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірінен толық орын алған. 

«Өлім – екі түрлі. Бірі – табиғи өлім, екіншісі – рухани өлім. Біздің мақсатымыз 
шын мәніндегі тұлғаларды рухани өлтірмеу», – деп, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор  Манаш Қозыбаев атамыз айтқандай, бүгінгі жас  ұрпақ Барлыбек 
Сырттанұлы мен Әлихан Бөкейханов қазақтың басын бiрiктiрiп, ерiктi ел болуын 
көксеп, сол мақсатқа жету жолына өздерінің  бойындағы бар қасиеттерiн: ақыл-
ойларын,  өнер-бiлiмдерiн,  жiгер-қайраттарын, бар саналы өмiрлерін арнаған 
Алаш қайраткерлері екендігін біліп, қадір тұтып, оны жоғары бағалап, мақтана білуі 
тиіс. Қос қайраткердің  игі істерін насихаттау әрбір азаматтың міндеті деп санай-
мын. Әлихан Бөкейхан тәуелсіз мемлекеттің басты мақсаты – ұлттық мүдделерді 
қорғау мен ұлттық идеяларды іске асыру жолында құрбан болды. Бүгінгі ұрпақ 
өткенді білу және бағалау қажет, себебі халқымыздың өміріндегі ең қасиетті қазына 
– Тәуелсіздік. 

сәулет БаТырханова,   
Барлыбек сырттанұлы   атындағы №25

 орта мектебі тарих пәнінің  мұғалімі.
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

лезбен ауыратын науқастар 
анықталса, дәрігерлердің 
ұсыныстарын мұқият орын-
дау керек.

Шара барысында СӨС 
кабинеттерінің мамандары 
ұсынылған материалды 
өз тәжірибесінен алын-
ған мысалдармен раста-
ды. Әсіресе,  «Түймедақ 
– туберкулезбен күрес 
символы»  атты шеберлік 
сыныбы балалардың ерек-
ше қызығушылығын ту-
дырды. Қатысушылардың 
әрқайсысы профилактика-
лық жұмыс процесіне 
тартылды. Балалардың 
сауалнамасын талдау іс 
- шаралардың бастапқы 

кезеңінде туберкулез проблемасы тура-
лы білім деңгейі 58 пайызды, жобаның 
шығуында 82 пайызды құрайтынын 
көрсетті.

Салауатты  өмір салты – профилак-
тикалық медициналық тексерулерден 
уақытылы өту, ал қажет болған жағдай-
да уақытылы және толыққанды емдеу-
қазіргі заманғы және болашақ ұрпақ  
денсаулығының үздік кепілі болып табы-
лады. Ал,  бұл бағыттағы жұмыстардың 
бәрі Алматы облысы Денсаулық сақтау 
басқармасы ММ қолдауымен Мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысты іске асырудың 
арқасында жүзеге асуда. 

«қос қанаТ жеТісу»  
қоғамдық бірлестігі.  

мекТеБіңде  не жаңалық?

ЖАС ЌАЛАМГЕР 

БАЙЌАУЫ

«Өзге емес, өзім айтам өз жайымды», «Өлең-сөздің патшасы, сөз сара-
сы», «Бір қалам ізімен» атты үш кезеңнен  тұрған  байқауды өткізудегі мақсат   
балалар арасындағы жас қаламгерлердің шеберлігі мен шығармашылық 
қабілеттерін шыңдау және қазақ әдебиетіне деген қызығушылықтарын арт-
тыру. 

Байқауға қатысушылар  өлең шығару, әңгіме жазу қабілеттері бойынша 
бақ сынап,   үздік шыққан жас қаламгерлер  арнайы дипломдармен  мара-
патталды. 

раушан мухамеТшарова,
№2 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.

Талдықорған қаласындағы  «№ 2 орта мектебінде «по-
лиглот» жобасы аясында қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдері  г. жанатова, р. мухаметшарова, м. зейнелханның 
ұйымдастырумен 5-7 сынып оқушылары арасында «жас 
қаламгер» байқауы өткізілді. 



13
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

АсылтАс – 

№52 (1055) 31.12.2021

  ASSYLTAS СТИПЕНДИЯСЫ – 2021

РУХАНИЯТ

Айнұрда!
Жазушы  Есболат Айдабосын  айтқандай, биыл  «Janr» әдеби 
клубының   жылы болды.   Аталмыш клуб мүшесі, ақын Айнұр 
ТӨЛЕУ  «ASSYLTAS»  қорының   жыл қорытындысында 
әдебиет аталымы бойынша  жеңімпаз атанды.   «Бір там-
шы» өлеңімен топты жарған ақын  қызымыз   «Отқарақ»,   
«Бірдеңе» поэзиялық  кітаптарының авторы.
 Әдебиеттен өз кеңістігі мен әлемін тапқан, өзгеше ойлау  
мен өзгеше өмір сүруден қорықпайтын  Айнұр ақынның  жур-
налистика саласындағы алар орны да айрықша. Бүгінде  ол  
«Жетісу» арнасының радио хабар тарату бөлімінің бас ре-
дакторы болып қызмет атқарып келеді. 
 «ASSYLTAS» стипендиясы  иегерін   жеңісімен  
құттықтаймыз. Әдебиет әлеміндегі  орныңыз  аласармай, тек   
жарқырай  беріңіз!   

БІР ТАМШЫ

Бір тамшы барады әйнектен тайғанап,
Тайғанақ тірлікті аймалап.
Әйнекке тамады тағы да бір қонақ,
Бір қонақ барады сырғанап!
Аспанның көзінен асығып мөлт еттің,
Мөлт еттің, ғұмыр-ай мөлтек тым.
Жанымен әйнекке жаншылар
Осылай өледі тамшылар.
Осылай қозғалып бір нүкте,
Бір нүкте келеді тірлікке.
Келте екен бақыттың буы тым
Тамшылар жұтады уақыттың уытын...

БІРДЕҢЕ

Уақыт және Кеңістік…
Кеңістікте ерегістік-керістік!
Біз секілді миллиард дене, мың дене
Кеңістіктен іздеп әлек бірдеңе!
Қайғы да емес, іздейтіні мұң деме,
Махаббатқа ұқсайтын сол бірдеңе.
Табылмаған, жоғалмаған бұл неге?
Атағым кеп тұрса соның шын атын
Тілім де осы қалады екен күрмеле!
Әй, Бірдеңе!
Сені іздеймін бәрібір,
Мен жеткенше, мен кеткенше
Кірлеме!

АПАМА

Ойға шомып отырмысың тағы да,
Перзентімнің құс қонсын деп бағына.
Сендей етіп ешкім бақыт орнатпас,
Гүлді кент пен патшалардың тағы да!
Жаулығың ғой – жақсылықтың жалауы,
Мейірім ғой жүрегімнің қалауы.
Жамалыңда жарты әлемнің назы бар,

Жанарымда жаңа өмірдің алауы.
Сарқылмашы, менің мөлдір бұлағым,
Шөліркетпес ешкім жасыл құрағын.
Бұлағыма жетсе екен деп бұл әнім,
Тәңірімнен таң сәріден сұрадым!

ПЕШЕНЕ

Періштелер жазып отыр мықты өлең.
Мықты өлең де тәмам болар, нүктемен.
Мың нүктелер ой түзеді күтпеген,
Сөз түзеді бітпеген…
Ғажайып па?
Ал ғажайып,

Сенбеген соң, бара жатыр азайып.
Сен екеуміз бәрін қолдан жасайық!
Пешенеге жазылмаған тағдырды,
Періштенің қолынан тартып алып

 жазайық!
Өткен күндер-ымырт шақ!
Ымырт шақты тура қазір ұмытсақ!
Ар көтерген арқамызды дәл бүгін
Күнге тосып жылытсақ…
Кеше толған, қайта бүгін солыпты АЙ,
Өзгереді ол да ешкімнен қорықпай!
Үрейі жоқ, қанаты бар тағдырлас,
Қайда жүрсің маған осы жолықпай?

ҚЫЗЫЛ ІҢІР

Жиекке барып жығылдың.
Жығылдың қалай іңір күн?
Шоп-шолақ сәтін ғұмырдың
Қып-қызыл қылып сімірдің!
Жиекте тұрды күн кетпей,
Бірді түсінбей, бірді ұқтым.
Күйгелек әлем күңк етпей,
Тынысын тартты тірліктің!
Қып-қызыл еді жаным да,
Ұқсайтын саған іңір сәт.
Өзіне ұқсас жалынға
Жүгірді жүрек – ұрыншақ.
Жүгірдім саған іңір күн,
Туыспыз ғой біз енді.
Жиексіз Жерге жығылдым,
Қанатып алдым тіземді…

БӨТЕНДІК

Уақыт қайдан бағаласын құнымды?
Кеміреді кетік етіп ғұмырды.
Жын біткендер жер бетінде ойнап жүр
Аспанша айтқан түсіне алмай тілімді!
Жынды қойшы, атамайық Періні,
Менің басқа, оның бөлек сенімі.
Бір таным мен бір кеңістік үстінде
Жапыспады-ау біздің ойдың желімі
Келіп алып аспан жақтан қаңғырып,
Неге іздейміз жер үстінен Мәңгілік?
Қызығы көп мынау қызыл дұние –
Мәңгіліктен құлап түскен саңғырық!

КӨБЕЛЕК

Биіктіктен осы сенің күшті нең?
Таудай бол деп тілек айта бересің.
Ұшқым келсе, биіктіктің үстімен,
Мені қалай сөгесің?
Бұл мақсатты ұқпа мейлі,
Түсіне ал!
Ренжімеймін, мен саған.
Биіктіктің бітіп қалған ұшы бар,
Ұш дегенді ұқпай қойды керсанам.
Тарыдай ма, әлде сондай алып па?
Мендік сана бағынбайды-ау қалыпқа.
Үлкен-кіші, аласа мен биік жоқ,
Асығамын формасыз бір Жарыққа.
Тау туралы білігіңмен бөлісіп,
Өзіңдегі танымыңа сене бер,
Өліп жатса, әз Жарықпен көрісіп,
Көбелекті жынды дейді, сөгеді ел.

ТОТЫМ-АУ

Бір басыңа жетеді мың тоқырау,
Торда екенін түсінбейтін тотым-ау.
Таусылардай шырылдайсың нәсібің,
Ашып қалсам, тұмша-тордың есігін.
Су ішпепсің, тасқа піскен бұлақтан,
Жалғыздығын айна арқылы жұбатқан.
Өзің осы қандайсың?
Жемсау-тірлік үйреншікті үлесің,
Қиял дейтін шексіздікке қанбайсың,
Тордан биік қалықтай да алмайсың…

СӨЗТҮКПІР

Сөз еді…
Жанымның өзегі!
Ол жайлы сүйкімді естелік
Есімді кезеді.
Өтірік сезімдер,
Көшеде жалған күз.
Сөзі жоқ үн естіп,
Үрпиіп қалғанбыз,
Себебі, біз кеше,
Сөз дейтін тұлпарды
үркітіп алғанбыз.
Жұп-жұмыр жүрегім,
Сөзсіз сан түңілді.
Ол барда сәуле едім,
Күн едім.
Сөз кеше тулады,
Содан соң сүрінді.
Жеткізбек болған ем,
Жетімек сырымды,
Ешкімге керексіз шынымды.
Сөзім жоқ болған соң
Естімей қойды әлем
Меңіреу мұңымды.
Кие сөз көшіпті,
Тұқымы қалмастан.
Біз жақта сөзсіздер,
Ұйықтатып ұятты,
Біреудің сөзінің,
Жалына жармасқан.
Бетімнен шығарып отымды,
Тұлпар – сөз осы деп,
О, неткен қасірет!
Сөзсіздер
Мәстекті мәпелеп отырды!
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Гендер

№52 (1055) 31.12.2021 СОЦИУМ

О гендерной политике в Казахстане

Основными задачами государ-
ственной политики по обеспечению 
равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин являются:

- обеспечение равных прав и 
равных возможностей мужчин и жен-
щин во всех сферах государствен-
ной и общественной жизни;

- совершенствование и разви-
тие законодательства Республики 
Казахстан;

- воспитание и пропаганда 
среди населения страны культуры 
равноправия мужчин и женщин, не-
допущение дискриминации по при-
знаку пола;

- выполнение общепризнанных 
принципов и норм международно-
го права и международных обяза-
тельств;

- повышение уровня правовой 
и политической культуры общества 
для обеспечения равенства полов 
во всех сферах жизнедеятельнос-
ти, включая политику, социально-
трудовые и семейные отношения.

Нормативные правовые акты, 
направленные на ограничение или 
ущемление равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин, 
могут быть оспорены в суде в поряд-

Общественные ОтнОшения в Области Обеспечения ГОсударственных Гарантий равных прав и равных вОзмОж-
нОстей мужчин и женщин реГулируются закОнОм республики казахстан От 8 декабря 2009 ГОда №223-IV «О ГОсудар-
ственных Гарантиях равных прав и равных вОзмОжнОстей мужчин и женщин». данный закОн, кОтОрый ОснОван на 
кОнституции республики казахстан, устанавливает ОснОвные принципы и нОрмы, касающиеся сОздания услОвий 
для ГендернОГО равенства вО всех сферах ГОсударственнОй и ОбщественнОй жизни. 

ке, установленном законами Республи-
ки Казахстан.

Не считаются дискриминационны-
ми по признаку пола меры, направлен-
ные на:

1) защиту материнства, детства и 
отцовства;

2) защиту женщин в связи с бере-
менностью и родами;

3) увеличение продолжительности 
жизни мужчин;

4) защиту женщин в уголовном, 
уголовно-процессуальном и уголовно-
исполнительном законодательстве.

Не являются дискриминацией раз-
личия, исключения, предпочтения и 
ограничения, которые определяются 
свойственными данному виду труда 
требованиями либо обусловлены осо-
бой заботой государства о лицах, нуж-
дающихся в повышенной социальной 
и правовой защите.

Руководители государственных 
органов обязаны обеспечить равный 
доступ мужчин и женщин к государ-
ственной службе в соответствии с их 
опытом, способностями и профессио-
нальной подготовкой.

Государство обеспечивает соблю-
дение равнопартнерских отношений 
мужчин и женщин в законодательной, 

нОвшествО

Когда планируют 
внедрить 

цифровой тенге
О создании своей цифровой валюты заговорили в 
Казахстане еще год назад. На каком этапе находится 
этот проект и когда будет реализован, читайте в 
материале NUR.KZ.

С подробным планом 
действий по внедрению циф-
рового тенге Национальный 
банк Казахстана поделился 
уже в мае этого года.  А се-
годня на его официальном 
сайте был опубликован до-
клад о результатах пилотного 
проекта.

Итак, в ходе проекта 
были реализованы базовые 
сценарии жизненного цикла 
цифрового тенге — от эмиссии и 
распределения до покупок и пере-
водов с использованием цифровой 
валюты. Нацбанк опирался на меж-
дународный опыт других централь-
ных банков.

В докладе была представлена 
модель оценки влияния цифрового 
тенге на экономику, финансовую 
стабильность и денежно-кредитную 
политику, а также возможные под-
ходы к ее регулированию.

Преимущества цифрового 
тенге

Цифровой тенге будет хра-
ниться у пользователя в цифровом 
кошельке в виде единиц учета (то-
кенов) на мобильном устройстве, в 
компьютере или другом носителе, 
что обеспечит полный контроль 
над.

Оплачивать покупки можно 
цифровыми деньгами и при отсут-
ствии доступа к интернету, как у по-
купателя, так и у продавца.

Настраиваемая анонимность 
транзакций, которую можно устано-
вить по отношению ко всем участ-
никам расчетов при обеспечении 
возможности проведения необхо-
димых проверок.

Возможность закладывать 
ограничения на траты и упрощать 
отслеживание использования циф-
ровых денег. Легкое подключение и 
реализация собственных сценари-
ев для банков второго уровня и фи-
нансовых компаний, использующих 
инновационные технологии.

Отметим, что цифровые день-
ги — это те же деньги, хранящиеся 
в специальных программах, циф-
ровых кошельках, которые мы не 
можем увидеть и потрогать (пока не 
снимем). По аналогии с электрон-

ными деньгами, которые хранятся 
на банковских картах.

Только, прежде чем попасть на 
банковские счета, тенге выпускается 
Нацбанком в виде наличных денег. А 
за цифровым тенге будут стоять не 
бумажные купюры, а цифровой ак-
тив в виде токена.

При этом цифровой тенге будет 
также являться валютой централь-
ного банка. Он не заменит наличные 
или безналичные деньги в Казахста-
не, а будет сосуществовать в пла-
тежном обороте вместе с ними.

По информации, опубликован-
ной на сайте по созданию цифрового 
тенге, все виды денег в Казахстане 
будут являться равноценными.

Иными словами, один цифро-
вой тенге будет эквивалентен одно-
му тенге в наличной и безналичной 
форме. Для каждого участника пла-
тежного оборота в любой момент 
будет доступна возможность свобод-
ной конвертации из цифровой в без-
наличную и наличную формы.

Когда будет принято решение о 
внедрении цифрового тенге

Летом 2022 года будет разрабо-
тана модель для принятия решения 
о внедрении цифрового тенге. По 
итогам всестороннего исследования 
с оценкой всех технологических па-
раметров, потребительского поведе-
ния, итогов дизайн-сессий и эксперт-
ных обсуждений, оценки всех рисков 
и выгод будет принято дальнейшее 
решение.

Но основой для принятия того 
или иного заключения будет эффект 
для потребителей платежных услуг. 
И к концу следующего года решение 
о внедрении цифрового тенге долж-
но быть уже вынесено.

нОвый кОдекс

  АППК - униКАльный 
зАКонодАтельный АКт 

Запрет злоупотребления 
формальными требова-
ниями (статья 14 АППК) 
означает, что админи-
стративному органу, 
должностному лицу за-
прещается отказывать 
в реализации, ограничи-
вать, прекращать права 
участника администра-
тивной процедуры, а 
также возлагать на него 
обязанность с целью 
соблюдения требований, 
не установленных зако-
нодательством РК.  Не 
допускается и отказ в 
принятии заявления лишь 
в связи с явными и испра-
вимыми ошибками в них.

В случае  несоответствия об-
ращения требованиям,  установ-
ленным статьей 63 настоящего 
Кодекса, административный ор-
ган, должностное лицо указывают 
заявителю, каким требованиям не 
соответствует обращение,  уста-
навливают разумный срок для при-
ведения его в соответствие с тре-
бованиями (статья 64 АППК).

Презумпция  достоверности  
(статья 15 АППК) заключается в 
том, что материалы, объекты, до-
кументы и сведения, представ-
ленные участником администра-
тивной процедуры, считаются 
достоверными до тех пор, пока 
административный орган, долж-
ностное лицо не установят обрат-
ное. При наличии сомнений  в  их 
подлинности административный 
орган, должностное лицо обязаны 
самостоятельно проверять их на 
предмет достоверности и подлин-
ности.

Принципиально новым явля-
ется предусмотренный статьей 16 
АППК принцип активной роли суда 
(инквизиционный принцип) отли-
чающийся от гражданского про-
цессуального законодательства. 
Не ограничиваясь объяснения-
ми, заявлениями, ходатайствами  
участников административного 
процесса, представленными ими 
доводами, доказательствами и 

иными материалами  администра-
тивного дела, суд  всесторонне,  
полно и объективно исследует все 
фактические обстоятельства, имею-
щие значение для правильного раз-
решения административного дела.

Судья не связан формальными 
требованиями и вправе выразить 
свое предварительное правовое 
мнение  по правовым обоснования-
ми, относящимся к фактическим и 
(или) юридическим сторонам адми-
нистративного дела.  Такая позиция 
судьи  позволит сторонам,  владею-
щим  предварительным мнением су-
дьи, лучше подготовиться,  привести 
какие – то дополнительные сведе-
ния,  чем улучшаются качество про-
цесса и его результаты. 

Кроме того данный принцип и 
предоставленное полномочие по его 
реализации позволяет судье по соб-
ственной инициативе или мотивиро-
ванному ходатайству участников ад-
министративного процесса собирать 
дополнительные материалы и дока-
зательства, а также выполнять иные 
действия по решению задач адми-
нистративного судопроизводства. В 
отличие от правила, закрепленного 
статьей 50 ГПК, обязывающего суд 
рассмотреть и разрешить дело по 
предъявленному  требованию в слу-
чае отказа истца на замену ненад-
лежащего ответчика надлежащим, 
административный суд в аналогич-
ной ситуации может без согласия 
истца привлечь это лицо в качестве 
второго ответчика (части 3,4 статьи 
29 АППК).

Суд обязан оказывать содей-
ствие в устранении формальных 
ошибок, уточнение неясных выраже-
ний, подаче ходатайств по существу 
административного дела, дополне-
нии неполных фактических данных, 
представлении всех письменных 
объяснений, имеющих значение для 
полного определения и объектив-
ной оценки обстоятельств админи-
стративного дела, на всех стадиях 
процесса. Если представленные 
участниками административного 
процесса доказательства являются 
недостаточными, суд собирает их по 
собственной инициативе (статья 130 
АППК). 

АППК предусматривает такой 
принцип как разумный срок адми-
нистративного судопроизводства 
(статья 17 АППК). Административ-
ное судопроизводство, включая 
производство отдельных процессу-
альных действий, осуществляется в 

разумный срок. При этом статьей 
148 АППК закреплено, что админи-
стративное дело рассматривается 
и разрешается в разумные сроки, 
но не более трех месяцев со дня 
предъявления иска.  По админи-
стративным делам особой сложно-
сти этот срок может быть продлен 
мотивированным определением 
суда на разумный срок, но не бо-
лее чем на три месяца. 

Принцип обязательности су-
дебных актов  (статья 18 АППК) 
закрепляет, что вступившие в за-
конную силу судебные акты, а 
также распоряжения, требования, 
поручения, вызовы, запросы и дру-
гие обращения судов и судей при 
отправлении правосудия обяза-
тельны для всех государственных 
органов,  органов местного са-
моуправления,  юридических лиц, 
должностных лиц, физических лиц 
и подлежат исполнению на всей 
территории страны. 

Неисполнение судебных актов, 
о равно требований сюда влечет 
применение мер процессуального 
принуждения. Ответчик обязан ис-
полнить решение суда по админи-
стративному делу в месячный срок 
со дня вступления его в законную 
силу,  о чем он должен известить 
суд (статья 171 АППК). 

Нарушение принципов адми-
нистративных процедур и адми-
нистративного судопроизводства 
в зависимости от его характера и 
существенности влечет признание 
административных актов, дей-
ствий (бездействия) незаконными,  
и отмену вынесенных судебных 
актов. 

Анализ принципов, заложен-
ных в АППК, свидетельствует о 
существенных отличиях от принци-
пов, применяемых в других видах 
судопроизводств, что обусловлено 
спецификой рассмотрения споров. 
Эффективное восстановление 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и интересов участ-
ника административной процеду-
ры становится невозможным без 
учета и надлежащего применения, 
присущих только административ-
ному судопроизводству, указанных 
выше принципов. 

диляра   избаирОва,                                                                                                                                   
судья специализированного 

межрайонного административ-
ного суда алматинской области.

исполнительной и судебной ветвях го-
сударственной власти, органах местно-
го самоуправления.

Нарушение требований, установ-
ленных настоящей статьей, влечет за 
собой отмену незаконных распоряже-
ний (приказов) или результатов конкур-
са на замещение вакантных должно-
стей государственной службы.

Обязанность представления 
конкурсным комиссиям сведений о 
профессиональной подготовке, об 
образовании и опыте работы лиц, уча-
ствующих в конкурсе, а также данных 
о соотношении численности работаю-
щих мужчин и женщин на соответству-
ющих государственных должностях 
государственной службы возлагается 
на кадровые службы государственных 
органов.

Аналогичный учет ведут кадровые 
службы государственных органов при 
решении вопросов аттестации, продви-
жения по службе, увеличения заработ-
ной платы государственных служащих.

Мужчинам и женщинам гарантиру-
ются равные права и равные возмож-
ности в сфере трудовых отношений, в 
том числе: при заключении трудового 
договора; равный доступ к вакантным 
рабочим местам; в вопросах повыше-

ния квалификации, переподготовки и 
продвижения по службе.

Работодатель не вправе требовать 
представления документов, не преду-
смотренных трудовым законодатель-
ством Республики Казахстан.

В генеральные, отраслевые (та-
рифные), региональные соглашения 
и коллективные договора могут быть 
включены положения, обеспечиваю-
щие: равные права и равные возмож-
ности мужчин и женщин на рынке 
труда; равные права и равные возмож-
ности мужчин и женщин по заработной 
плате; меры, направленные на улучше-
ние положения лиц с семейными обя-
занностями; равные условия при ком-
плектовании кадров в организации и ее 
структурных подразделениях.

Лица, считающие, что подверглись 
дискриминации в сфере труда, вправе 
обратиться в органы и организации, 
осуществляющие деятельность в сфе-
ре обеспечения равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин.

Работодатель не вправе создавать 
препятствия работнику, направившему 
компетентным органам жалобу о слу-
чаях дискриминации по признаку пола.

Обеспечение гендерного равен-
ства прав и обязанностей мужчин и 

женщин в брачно-семейных отноше-
ниях и воспитании детей осущест-
вляется путем: повышения престижа 
семьи, укрепления брачно-семейных 
отношений, пропаганды ценностей 
брака и семьи; равного разделения 
ответственности мужчин и женщин 
за воспитание детей; реализации 
социальной политики, направленной 
на поддержку и повышение качества 
жизни семьи.

Государство гарантирует:
1) дальнейшее совершенство-

вание законодательства Республики 
Казахстан и принятие мер по сохра-
нению репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин, снижению смерт-
ности и сокращению разрыва между 
средней продолжительностью жизни 
мужчин и женщин;

2) обеспечение равных условий 
для доступа мужчин и женщин ко 
всем видам переподготовки и повы-
шения квалификации;

3) недопущение преимуществ 
при приеме на учебу, за исключением 
случаев, предусмотренных законами 
Республики Казахстан;

4) недопущение рекламы, содер-
жащей текстовую, зрительную, зву-
ковую информацию, нарушающую 
общепринятые нормы гуманности и 
морали путем употребления оскор-
бительных слов, сравнений, образов 
в отношении пола;

5) гендерное образование в со-
ответствии с реализуемой государ-
ственной политикой по обеспечению 
равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин.

Гульнар бектурГанОва,
судья смас алматинской 

области.
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ТАҒАЙЫНДАУ

ҚАзАҚсТАН РеспУбликАсЫ гРек-Рим, еРкіН жәНе әЙелДеР 
күРесі феДеРАциясЫНЫң (ҚРкф) бАсшЫсЫ ҚЫзмеТіНе Азия 

күРес феДеРАциясЫНЫң пРезиДеНТі, UWW бюРосЫНЫң 
мүшесі ДәУлеТ ТұРлЫхАНов сАЙлАНДЫ.

ЖАЊА ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАНДЫ

Естеріңізге сала кетейік, биыл қазан 
айының басында ҚРКФ кезектен тыс он-
лайн конференциясында грек-рим, еркін 
және әйелдер күресі федерациясының 
жаңа президенті болып бұған дейін 
орынбасарлық қызмет атқарған Ерлан 
Қожасбай сайланған болатын. Ол С. 
Мыңбаевтың орнын басты. Жаңа бас-
шы келе сала федерацияның вице-
президенттері Дәулет Тұрлыханов,  
Гүзель Манюрова,  Сәкен Мұсайбеков 
және Данияр Әбілғазинді қызметінен бо-
сатты.

Жоғарыдағы жағдай көпшілікті қана-

ғаттандырған жоқ. Мәдениет және 
спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
мен Ұлттық Олимпиада комитетінің 
президенті Тимур Құлыбаевтың аты-
на ашық хат жазған аймақтық федера-
ция басшылары сайлау нәтижесімен 
келіспеді. Облыстық ұйым басшыла-
ры сайлау кезінде болған өрескел заң 
бұзушылықтарға тоқталып, қайта сайлау 
өткізуді сұрады. Олардың бұл өтініші 
қанағаттандырылды. Нәтижесінде, даңқ-
ты балуан Дәулет Тұрлыханов күрес 
федерациясының тізгінін ұстады.

Ресейдің Орынбор об-
лысында туып-өскен қа-
зақ спортшысы үшін бұл 
UFC-дегі бесінші бәсекесі 
болмақ. Бұған дейін Да-
мир Аустралияда Алекс 
Горджис, Чехияда Хоэль Альварес, Қытайда Тиагу Мойзес және Америкада 
Рафаэль Алвистен айласын асырды. Осыдан дәл екі ай бұрын қандасымыз 
Біріккен Араб Әмірліктерінің Әбу-Даби қаласындағы жарыста ресейлік Маго-
мед Мұстафаевпен күш сынасуға тиіс еді. Алайда ол артық салмағынан арыла 
алмай, соның салдарынан бұл жекпе-жек өтпей қалды.

Дамир Исмағұловтың қарсыласы жайында айтар болсақ, 26 жастағы Насрат 
Хакпарасттың ата-анасы кезінде Ауғанстаннан Германияға қоныс аударған. 
Спортшының өзі Гамбург қаласында дүниеге келді. Алғашында кикбоксты серік 
еткен ол 2012 жылдан бері аралас жекпе-жекте бақ сынауда. Сол аралықта 17 
рет октагонға шыққан Хакпараст 13 бәсекені өз пайдасына шешті. 9 кездесуді 
мерзімінен бұрын аяқтады.

UFC

АУҒАН  споРТшЫсЫмеН 
АЙҚАсАДЫ
Аралас жекпе-жектен 
әлемдегі ең белді 
ұйым – UFC-де өнер 
көрсетіп жүрген  Да-
мир исмағұлов өзінің 
келесі кездесуін 2022 
жылдың 19 ақпанында 
АҚш-тың лас-вегас 
қаласында өткізеді.

«Жыл серпілісі - үздік спортшы» номинациясымен Чолпон-Атада спринтерлік 
дистанцияда Азия чемпионатының күміс жүлдегері, суперспринттік, спринтерлік 
және стандартты дистанцияларда триатлоннан Қазақстанның абсолютті чемпио-
ны, сондай-ақ Pro санатында TEMIRADAM кубогінің жеңімпазы Екатерина Шаба-
лина марапатталды.

2021 жылғы спринтте Азия чемпионы, ұлттық рейтингтің абсолюттік 
көшбасшысы, Pro санатында TEMIRADAM кубогының жеңімпазы, ұлттық 
құраманың мүшесі Дарын Қонысбаев екінші рет «Жыл спортшысы» атанды.

«Жыл жаттықтырушысы» ретінде Ақмола облысының жас триатлеттерін 
тәрбиелеп отырған Каролина Гидич танылды. Чолпон-Атадағы құрлықтық 
біріншілікте Гидич тәрбиеленушілері бүкіл құрмет подиумын жеңіп алды.

мАРАпАТ

ЖЫЛДЫЊ  YЗДІК  СПОРТШЫЛАРЫ 

Нұр-сұлтанда 
2021 жылдың 

қорытындысы 
бойынша 

Қазақстан триат-
лон федерация-

сының ресми 
марапаттау рәсімі 

өтті, деп хабар-
лайды Egemen.
kz Olympic.kz-ке 

сілтеме жасап.
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АЗИЯ  ЧЕМПИОНАТЫ   
        ӨТЕДІ

Бұл ақпаратты Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитетінің 
ресми сайты таратып отыр. Осылайша, ел астанасында алғаш рет 2022 Asia 
Triathlon Junior and U23 Championships Nur-Sultan атты құрлықтық біріншіліктің 
жалауы желбірегелі отыр. Негізі бұл бәсеке 2021 жылы ұйымдастырылуға тиіс 
еді. Алайда әлемдегі тұрақсыз эпидемиялық жағдайға және бірқатар елдердегі 
шектеулерге байланысты аталған жарыс белгіленген мерзімде өткен жоқ.

Еске сала кетейік,  TEMIRADAM  Кубогының V кезеңі жоспарланған.  Pro және 
Age Group санатындағы сайыскерлер құрлықтық чемпионаттың тарихи дистан-
циясында сынға түсу мүмкіндігіне ие болды.

күНі кеше ҒАНА әлемДік жәНе ҚұРлЫҚТЫҚ ТРиАТлоН фе-
ДеРАциялАРЫ 2022 жЫлДЫң 23–24 мАУсЫм АРАлЫҒЫНДА 
НұР-сұлТАНДА U23 пеН JUniOr сАНАТТАРЫНДАҒЫ споРТ-
шЫлАР АРАсЫНДА Азия чемпиоНАТЫ өТеТіНіН РАсТАДЫ.

Egemen.kz
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ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР

Өткен жылы  Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев  
«Балаларды спорттық 
және шығармашылық 
үйірмелер-мен қамту ту-
ралы» заңға қол қойды. 
Осы бағдарламадан кейін 
Алматы облысы бойынша 
алғашқылардың бірі болып 
«Мейірім» шығармашылық 
орталығы ашылды.   Мау-
сым айында ашылған 
орталықта  бүгінде 300-
ге жуық бала өз өнерлерін 

шыңдап келеді. Әр балада 
қызығушылық әр түрлі бо-
латыны секілді, олардың 
әрқайсысы 2-3 үйірмеге  
жазылған.  Қазіргі уақытта  

орталықта 12 үйірме жұмыс 
істеуде. Атап айтсақ, «Су-
рет», «Графика», «Батик» 
үйірмесі, «Мүсіндеу», «Кесте-
леу», «Оригами», одан бөлек 
«Шешендік өнер»,  «Көркемсөз 
оқу»,  «Актерлік өнер»,  «Дом-
быра» үйірмесі,  «Видеотүсірілім 
және Монтаж»,  «Эстрадалық 
вокал мен Қуыршақ театры» 
үйірмелері бар. Бір-біріне ұқсас 
болғанымен олардың  үйретері  
әр түрлі. 

 Шәкірттерінің әрқайсысына 

бар күш-жігерін салып білім 
беріп жатқан ұстаздардың 
әрқайсысы бір төбе. Әркімнің 
өзіндік орны ерекше. Жақсы ма-
ман – жұмыстың жақсы жүруінің, 

БүГіНДЕ   ТүРлі үйіРмЕ мЕН  ТүРлі оРТАлыҚТАРДың ҚАРАсы кӨп. олАРДың  БәРі  ДЕ-
мЕсЕк ТЕ БАсым БӨліГіНің  БАлА БойыНДАғы ҚАБілЕТ-ҚАРымДы оДАН әРі ДАмыТып, 
ӨНЕРГЕ  ДЕГЕН  ҚызығушылыҚТАРыН  ояТуДАғы үлЕсі зоР-АҚ.   соНДАй БіР кЕРЕмЕТ 
оРТАлыҚТың БіРі  –  «мЕйіРім» шығАРмАшылыҚ оРТАлығы.  

Арайлым НҰРЖАпАР

Балалар мерейін үстем 

еткен «мейірім» 
баланың сапалы білім алуы-
ның кепілдігі. Сондықтан  ең 
бас-ты мақсат жақсы ұстаз 
таңдауда. 

Осы орайда «Мейірімнің» 
шәкірттері қуанып әрі 
мақтанып ұстаздары жай-
лы  айта алатындай-ақ бар. 
Себебі жоғарыда айтқандай,  
тәлімгерлердің әрқайсысы 
бір-бір төбе, өзінше тұлға. 

Сондай жандардың бірі 
– Жұматай Оспанұлы. Ол 
кісі белгілі ақын, әрі актер.   
«Жетісу» газетінің бас 
редакторының орынбасары.  
Қаншама шығармалардың ав-
торы. Күні кеше ғана облыс 
әкімінің «Самғау» жүлдесіне ие 
болып отыр.  Бұдан да бөлек,  
талай марапат, сыйлықтар-
ды иеленген  жан. Орталықта  
«Актерлік шеберлік» үйірмесін 
жүргізеді.

«Шешендік өнер» және 
«Көркем сөз оқу» үйірмесі-
нің жетекшісі Айнұр Төлеудің 
есімі  көпшіліке етене  та-
ныс. Ақын,  журналист әрі 
әдебиеттанушы, «Жетісу» 
арнасының радио хабар та-
рату бөлімінің бас редакто-
ры.  «Отқарақ»,  «Бірдеңе» 
кітаптарының авторы. Ол 
кісі де «ASSYLTAS» қоғамдық 
қорының стипендиясының 
иегері атанды. Одан да басқа 
жүлделері қаншама...

Орталықтағы «Ба-
тик» пен «Мүсіндеуден» 

сабақ беретін  Клара 
Қарғабаеваның бұл салада-
ғы еңбек өтілі отыз жыл. 
Бұл кісінің арқасында 
талай баланың  қолы 
жаттығып,  түрлі әдемі 
дүниелерді  қиялынан ойлап 
тауып,  жасап жүр. Нұргүл  
Нығметжанова  – Алматы 
облысы бойынша өте таны-
мал колөнер шебері.    

«Бейнетүсірілім және мон-
таж»  үйірмесінен   «Жетісу» 
телеканалының мықты видео-
инженерлері,  фильмдерді 
мен  хабарларды монтаждап 
жүрген тәжірибелі мамандар 
– Мирас Әнитов және Руслан 
Темірғалиев сабақ береді. 

«Тектіден текті туа-
ды» демекші, аталмыш 
орталықта   белгілі мүсінші,  

Қазақстан суретшілер одағының 
мүшесі, сәулетші Серікқали 
Мырзатаевтың  қызы Айжан 
Мырзатаева да  сабақ береді.  

Айжан да елімізге  танымал 

суретші.  Оның үйірмесіне үйір 
балалар өте көп. 

 Ал, «Домбыра» үйірмесінен  
мәдениет саласына өз үлесін 
қосып жүрген әнші әрі күйші, 
композитор, мультиаспапшы 
– Айбол Құдайбергенов сабақ 
береді. Қолына добыраны алғаш 
алып отырған балаларға осын-
дай ұстаздан сабақ алу –  үлкен  
мәртебе емей, не дерсің?! 

Шебер ұстаздардан тәлім 
алып келетін   «Мейірімнің» 
балаларының да   жақсы нәтиже 
көрсетпеуі мүмкін емес. Ұстазы 
үлгілі, өнегелі дүние көрсетіп 
тұрған баланың өзі де биік асу-
ларды бағындырары анық.

 Орталықтың алдағы жылға 
қойып отырған жоспарлары 
да  көп. Қайырымдық акцияла-
рын ұйымдастырып, балалар 
шығармашылығынан көрме 
ұйымдастыруды көздеуде.  Со-
нымен қатар сұранысқа ие бо-
лып жатқан үйірмелер ашуды 
жоспарлауда. 

Ашылығалы бері   орталық-
тың оқытушылары   үйірмеге 

келетін әр баланың өнер 
жолында дамуына ерекше 
көңіл бөліп келеді.  Жаңа жыл 
қарсаңында орталықтың 
директоры Гүлмира 
Қуанышқызы  балаларға ар-
нап тамаша мерекелік іс-шара 
ұйымдастырды.  

«Қуанса, бала қуансын» 
демекші, орталықтағы әр 
балаға  жаңа жылдық сый-

сияпат тарту етілді. Ал,   
үйірме ашылғалы бері сабақ-
тан қалмай келіп жүргендердің 
ата-аналары  мен өзін жақсы 
қырынан көрсеткен балалар  
орталықтың Алғыс хатымен 
марапатталды.  

Бүгінде орталық қанатын 
кеңге жайып, Талдықорған 
қаласы маңындағы Өтенай,  
Еңбек,  Мойнақ ауылдарындағы 
мәдениет үйі ғимараттарынан   
өзінің   филиалдарын ашты.   
Жылды жақсы нәтижелермен  
аяқтап отырған «Мейірім» 
орталығы балаларының  ме-
рейі әрдайым үстем болғай!  
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