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ОЙТОЛҒАҚ«АЛАТАУ» ГАЗЕТІНЕ 

Ќ¦РМЕТІМ ШЕКСІЗ!

Жетісу өңірінің тумасы ретінде менің «Алатау»  
газетіне деген құрметім шексіз. Баспасөз – адамның бір 
серігіне айналу керек деп ойлаймын. Мен жастайым-
нан өлеңді серік еткен жанмын. Туған елден жырақта 
болғандықтан ел жаққа көп елеңдейміз. Биылғы жылы 
осы басылымның біраз топтамаларын сұратып алдым. 

Бұрын облыс тұрғындары мендей ақын қыздары бар 
екенін білмейтін. Осы «Алатау» газетіне биылғы жылы 
туған елде өткен «Қаройдан қанат қаққан жыр» атты 
кешімнің өтуіне байланысты Балқаш аудандық білім 
бөлімі әдіскері Жетпісбай Қойшығұлов ағамыздың 
«Өлеңмен өрілген өмір» атты мақаласы арқылы мені 
таныта бастады. Облыстық  «Алатау»  газетіне жарқ 
етіп шыққан көлемді мақала мені қатты толқытты. 
Менің де елім,  құрметтейтін халқым, мақтанатын 
осындай басылым барына қатты қуандым. Газеттер 
қолыма тиісімен оқып шықтым. 

«Алатауда»  әлеуметтік мәселелердің барлығы 
қамтылған. Соңғы беттегі «Көкжиек» қосымшасынан 
қызықты деректер мен тағылымы мол тәмсілдерді 
оқуға болады. Мұғалім, дәрігер, сот саласының 
қызметкерлерінің мақаласы жариялау өзге баслым-
дарда ақылы. «Алатау» газетінде мұндай мүмкіндіктің 
тегін екендігі көңіл қуантады. Өнер адамдары тура-
лы деректерді, ақын-жазушылардың шығармаларын, 
тарихи материалдарды ортаңғы беттен оқи аласыз. 
Айтыстарды да жиі жариялап тұрады. Газетке 25% 
жеңілдікпен жазылып, наурыз мерекесі қарсаңында 
өткізілетін лотерея ойынына қатысып, қомақты 
жүлдеге иеленуге мүмкіндік беріп отыр. 

Жерлестерді «Алатау» газетіне жазылуға 
шақырамын. Газетті қаламдас замандасым Айтақын 
ағаның басшылыққа алып отырғаны үшін де қуандым. 
Қазір дамыған заман. Бүгінгі басылымдардың кез кел-
ген нөмірі сайтта интернет желісінде сақтаулы тұрады. 
Алайда, газетті қолмен парақтап оқығанға ештеңе 
жетпейді. Әр апта сайын «Алатаумен» қауышайық, 
ағайын!

Сәнді АҚЫЛАЙ, ақын.

Оқырмандар жүрегіне жол тапқан басылымды одан әрі насихаттау әрі көпшіліктің қызығушылығын тудыру 
мақсатында оқырмандарға арнап ұтыс ұйымдастырып отырмыз. Ұтыс ойынын «Қазпошта» АҚ-мен бірлесе оты-
рып наурыз айының соңында қорытындылайтын боламыз. Оқырмандар қаңтар айынан бастап жазылса, газет 
келесі айдан бастап қолына тиеді.

Жазыл да, ¦ТЫП АЛ!
Газетке жазылуға байланысты жеке тұлғаларға арнап Instagram парақшасы ашылады. Ұтыс иелерін анықтау жариялы түрде 

жүргізіледі, яғни Instagram әлеуметтік парақшасында тікелей эфирде өтетін болады. Жеңімпаздар туралы ақпаратты наурыз айын-
да газетке де жариялайтын боламыз. Жазылуға атсалысқан байланыс бөлімшелері де сыйлыққа ұсынылады. Сондықтан газетке 
жазылғандар түбіртек көшірмесін 24-наурызға дейін редакцияға жолдауы міндет. ЕНДЕШЕ, ІСКЕ СӘТ, ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!

І орын
Смартфон 
Samsung
Galaxy A6                          

ІІ орын
Шаңсорғыш
Bosch 
BGS05A220                       

ІІІ орын
Мультиварка 
REDMOND 
RMC-M252            

ІV орын
Қысқатолқынды пеш 
Elenberg MS-2011M                  

V орын
Блендер Elenberg 

HAT-9601E                                           
VІ орын

Миксер Elenberg SW-601                                             

Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 

айтқандай, адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай керек. 

Қазір елімізде мемлекеттік мерзімді баспасөздерге жазылу аяқталды. Десек те, біздің 

«Алатау» газетіміз халықтың сұрауы бойынша, бағасы 25% жеңілдікпен «Өз сүйікті 

газетіңе жазыл» акциясын бастайды. Сіздің енді кез келген «Қазпошта» бөлімшесінде 

еш кедергісіз  «Алатауға» жыл соңына дейін жазылып, ұтысқа ие болу мүмкіндігіңіз бар.

25% жеңілдікпен жазыл!
«АЛАТАУ» - ХАЛЫЌЌА ЕЊ ЖАЌЫН БАСЫЛЫМ

Индексі: 16534

ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

РЕДАКЦИЯ АРҚЫЛЫ
1 жылға –  2400 теңге.

ОБЛЫСТЫҚ БАҒЫНЫСТАҒЫ 
ҚАЛАЛАР ҮШІН

1 жылға – 3434, 52  теңге.
АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА

1 жылға – 3657, 96 теңге.

ЦЕНА ПОДПИСКИ:

С РЕДАКЦИИ
1 год –  2400  тенге.

ДЛЯ ГОРОДА 
НЕОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1 год – 3434, 52  тенге.
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

1 год – 3657, 96тенге.

Түбіртектің түпнұсқасын өзіңізде қалдырып, көшіремесін «Қазпошта» арқылы Талдықорған қаласы Қабанбай батыр көшесі, 32-үй 
2-қабат мекенжайына жолдаңыз. Индекс: 040000. Немесе түбіртекті сканерден өткізіп, басылымның alatau_offset@mail.ru  поштасына 
жіберуге болады. Сонымен қатар 87028817110 ұялы телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдауға мүмкіндігіңіз бар. Қосымша ақпарат: 
87714037399 нөмірінен ала аласыздар.

ҚазАқпараттың хабарлауынша, Парламент Сенатының жал-
пы отырысында Премьер-Министр Бақытжан Сағынтаевтың 
атына жолдаған депутаттық сауалда сенатор Әли Бектаев 
Аграрлық секторда 2500-ден астам маман жетіспейтіндігін мәлім 
етті. Депутат сөзіне қарағанда, ауылшаруашылығы саласындағы 
мамандардың орта жасы  50-ден асқан, ал мал дәрігерлері 58-60 жас 
аралығын құрайды. Осы тұрғыда «Аграрлы салада көш бастап 
тұрған Алматы облысының қал-ахуалы қалай? Кадр санының 
жетіспеушілігі өңірде аталған саланың  одан әрі жандана түсуіне 
кері ықпал етпей ме?» деген сынды көкейдегі бірқатар  сұрақтың 
жауабын тапқымыз келгені рас. Әрі сол арқылы биік мінбердегі се-
натор айтқан мәселенің анық-қанығына көз жеткізгенді жөн көрдік.

АГРАРЛЫ САЛАДА 

КАДР ТАПШЫ

Халықты азық-түлікпен 
қамтамасыз ету  аграрлы салаға тиесілі 
міндет болса, аграрлы сектордың 
ел экономикасы мен әлеуетіне де 
айтарлықтай үлесі зор. Өткен жылдың 
соңында облыс әкімі Амандық Баталов  
ауылшаруашылығы қызметкерлері 
күніне арналған салтанатты жиында 
«Облыс экономикасының драйвері 
агроөнеркәсіп кешені болып табыла-
ды» деген болатын. Өңір басшысы 
егістікті әртараптандыру шеңберінде 
қант қызылшасы  2000 гектарға,  
жүгері 1453 гектарға,  жем-шөп 
дақылдары  1215 гектарға, көкөніс 707 
гектарға алқаптары ұлғайтылғандығын 
жеткізген еді.

Десе де, жыл сайынғы қар астында 
қалатын қант қызылшасы мен жүгері, 
соя сынды дақылдардың шығыны 
шаш етектен. Шаруалардың айтуын-
ша арнайы несиемен алынатын жаңа 
техникаға қойылатын кепілдеменің 
құны техника бағасына жетпейтіндігін 
алға тартып, шарасыздық танытады. 

Республика көлеміндегі ауылшаруашылығы 
өндірісінің кең ауқымда дамыту мүмкін болмай 
тұрғандығының себебі де осы. Аграрлы сала-
ны жетілдіруге арналған банк несиелеріне қол 
жеткізу күрделі мәселеге айналды. Осылайша 

еліміздегі ауылшаруашылығына несие және 
инвестиция тартумен қамтамасыз ету – бүгінгі 
күннің өзекті тақырыбы.



2 АЌПАРАТ АFЫМЫ

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
№3 (902) 25.01.2019

Әлем жаңалықтары
•	 Малайзия	 тарихында	 он	 а

лтыншы	 король	 сайланды.
	 	 Сұлтанның	 есімі		

–	 Риайятуддин	 Әл-Мустаф
а	 Биллах	 Абдулла.	 Жаңа	 корольді	 сайлау	 шара

сы	

бейсенбіде	ел	астанасы	Ку
ала-Лумпурда	өтті.	Малайз

ия	 королі	 конституция	бо-

йынша	әр	бес	жыл	сайын	м
ұра	болып	қалыптасқан	дәс

түрге	сай	тоғыз	сұлтан	ара-

сында	тағайындалады.	Ола
р	елдегі	тоғыз	штатты	биле

йді.	

•	 Францияда	 сәбилерге	 арна
лған	 кейбір	 жөргектердің	 іш

інен	 улы	 заттар	

табылды.	Мамандардың	 ж
үргізген	 сараптама	 қорыты

ндысы	 бойынша,	 жөргекте	

гербицид,	 глифосат,	 соным
ен	 қатар	 косметикалық	 өні

мде	 қолданылатын	 кейбір	

хош	иісті	көмірсутектер	кез
дескен.	Жергілікті	тұрғындар	да	бұған

	алаңдаушылық	

білдіріп	отыр.	Билік	мәселен
і	шешу	үшін	өндіруші	компан

ияларға	екі	аптадай	уақыт	

берді.	

•	 Америкалық	 киноакадемия
	 «Оскар»	 премиясының	

ең	 үздік	 фильмі	

жүлдесіне	 8	 үміткерді	 таңд
ады.	Олар:	 «Қара	пантера»

,	 «Қара	 тайпадан	шыққан	

адам»,	 «Жасыл	 кітап»,	 «Богем	 рапсо
диясы»,	 «Жұлдыз	 өмірге	 келді»,	 «Бил

ік»,	

«Сүйікті»	және	«Рома»	фил
ьмдері.	Айтпақшы,	осы	«Ро

ма»	фильмі	–	Netflix	компа-

ниясынан	«Оскарға»	ұсыны
лған	алғашқы	картина.	Соңғ

ы	дауыс	беру	19	ақпан	күні	

аяқталады.	Ал	салтанатты	м
арапатттау	рәсімі	24	ақпан	к

үні	Лос-Анджелесте	өтеді.

•	 Киевте	өткен	съезде	«Батьк
ивщина»	партиясының	көшб

асшысы	Юлия	Ти-

мошенко	президенттікке	үм
іткер	ретінде	ұсынылды.	Ос

ылайша	саясаткер	үшінші	

мәрте	Украина	басшысының
	орнына	дәмелі.	Жалпы	осы	жолы	үміткерлерд

ің	саны	

оннан	асқан.	Жүргізілген	әлеуметтік	сауалн
ама	бойынша	Тимошенко	к

өш	бастап	

тұр.	 Үміткер	 «Ұлы	Украина
	 –	менің	мақсатым»	 атты	 ұ

ранмен	 халыққа	 еңбекақы	

мен	 зейнетақыны	3,5	 есеге
	 ұлғайтамын	деп	 уәде	етуд

е.	Сонымен	 қатар	әр	жас	

отбасының	баспанамен	қам
тылуына	мүмкіндік	беріп,	де

нсаулық	сақтау	реформа-

сы	ұсынылады	деп	сендіруд
е.

•	 Чилиде	6,7	магнитудалық	ж
ер	сілкінісі	орын	алып,	сал

дарынан	екі	адам	

ажал	құшты.	Тағы	жүз	мың
нан	астам	тұрғын	жарықсы

з	қалған.	Жер	асты	дүмпуі	

Кокимбо	 қаласының	 оңтүст
ік-батысына	 қарай	 16	шақы

рым	жерде	 тіркелді.	Жер	

сілкінуінің	соңы	таулы	елді	м
екендерде	көшкінге	ұласқан

.	Ал	билік	өкілдері	цунами	

орын	алуы	мүмкін	деген	қау
іппен	жағалаудағы	отбасыл

арды	қауіпсіз	жерге	эвакуа-

циялады.	Ал	қаза	тапқан	ек
і	тұрғын	–	егде	жастағы	азам

аттар.
24.kz

Мәжілістің	 пленарлық	 отырысының	 депутат	
сауалы	 кезінде	 премьер-министр	 Бақытжан	
Сағынтаевқа	 «Ақ	 жол»	 партиясы	 тарапынан	
«Қазақстан»	атауының	орнына	елімізге	рес-
ми	«Қазақ	Республикасы»	атауын	қайтару	
мәселесін	 қарастыруды	 ұсынамыз»	 де-
ген	ой	айтылды.

«Құрметті	 Бақытжан	 Әбдірұлы,	
келесі	 жылы	 КРСО	 құрамындағы		
Қазақ	 республикасының	 құрылғанына	
100	 жыл	 толады.	 Бұл	 тәуелсіз	
Қазақстанның	 қалыптасуына	 негіз	
болған	 мемлекет»,	 –	 деді	 Перуашев	
премьер-министрге.

Сондай-ақ,	 «Ақ	 жол»	 партиясы	
Қазақ	 республикасының	 100	жылдығына	
мемлекеттік	 деңгейде	 көңіл	 бөліп,	 атап	
өтуді	 ұсыныс	 етті.	 Мемлекет	 басшысының	
«Мәңгілік	ел»	идеясын	алға	 тартқан	партия	

өкілдері	 «Қазақ»	деген	 ұғымды	таныту	арқылы	
тарихи	 әділеттілікті	 орнатып,	 халықтың	 бірлігі	 мен	

ынтымақтастығы	нығаятынына	сенім	білдірді.

АТАУЫН ҚАЙТАРУДЫ ҰСЫНДЫ

Азат ПЕРУАШЕВ

Қ

«Қ
АЗ

А РЕСПУБЛИКАСЫ» 

Талдықорғанда	 науқас	 дәрігерлер	 қателігінен	 көз	 жұмды.	 Облыстық	
аурухананың	 дәрігерлері	 гемоглобині	 50	 болып	 тұрған	 әйелге	 4	 мәрте	 басқа	
топтағы	 қан	 құйған	 соң,	 жағдайы	 нашарлай	 түскен.	 Осы	 уақытқа	 дейін	 IV	
топтағы	қан	құйған,	ал	науқастың	қан	тобы	ІІІ	болып	шықты.	«Екі	рет	құйғанда	екі	
бүйрегі	 істен	шыққан,	 пневмония	болған»,	–	 	 дейді	марқұмның	 қызы	Қарлығаш	
Қайыпбекова.

Алматы	облыстық	аурухананың	бас	дәрігері	Мұрат	Рахметовтың	айтуынша,	
үшінші,	төртінші	рет	құйылғаннан	кейін	ауруды	үдетіп	жіберген	көрінеді.		Марқұм	
Анархан	 Қырғызбаеваның	 балалары	 ендігі	 істі	 еліміздің	 Бас	 прокуратурасы		
бақылауына	алса	дейді.

Дерекетер 31.kz сайтынан алынды

ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ 
ҚАТЕЛІГІНЕН КӨЗ ЖҰМДЫ

ЧЕЛАХҚА  ҚАТЫСТЫ  ҮКІМ 
ӨЗГЕРІССІЗ ҚАЛДЫ
Informburо.kz	 сайтының	 мәліметіне	 сүйенсек,Қазақстан	

Республикасының	 Жоғарғы	 соты	 «Арқанкерген»	 оқиғасына	
қатысты	 істі	 қайта	 қарау	 туралы	 өтінішті	 талқылады.	Жоғарғы	 сот	

кассациялық	сатыда	оны	өмір	бойы	бас	бостандығынан	айыру	жазасына	
қатысты	үкімді	қайта	қарауға	кірісіп	кеткен	болатын.
Естеріңізге	 сала	 кетсек,	 осы	 жылдың	 18	 қаңтарында	 өмір	 бойына	 бас	

бостандығынан	айырылған	Владислав	Челах	ҚР	Жоғарғы	Сотына	өз	ісін	қайта	
қарауға	 өтініш	 берген	 еді.
Прокурор	 Марат	 Нурмуха-
медов	 Челахқа	 тағылған	
айып	 пен	 шығарылған	 үкім	
толықтай	 заңға	 сай	 	 екенін	
айтты.	 Төрағалық	 етуші	
судья	 Рахметуллин	 сот	
алқасының	 ұйғарымын	
оқыды.	 Онда	 Вла-
дислав	 Челахтың	
үкімін	 өзгеріссіз	

қ а л а т ы н ы	
айтылған.

ПЕРЗЕНТХАНАДАҒЫ  
ҚАЙҒЫЛЫ  ЖАҒДАЙ

«Пациент	15	күн	бойы	интенсивті	терапия	бөлімінде	ем	қабылдаған.	Жағдайы	тұрақты	
болып,	жақсарып	келе	жатқанымен		босанғанда	қан	кетіп,	күрделі	операция	жасауға	тура	
келді.	Сол	операция	барысында	әйелдің	жүрегі	кенеттен	тоқтап	қалған.	Дәрігерлер	оның	
өмірін	сақтап	қала	алмады.	Жасаған	әрекеттер	нәтиже	бермеді.	Өлім	тромбоэмболияның	
қауіпті	 асқынуынан	 орын	 алуы	 мүмкін»,	 –	 деп	 мәлім	 етті	 облыстық	 Денсаулық	 сақтау	
басқармасының	баспасөз	қызметі.	Қазіргі	уақытта	аталған	оқиғаға	байланысты	қызметтік	
тексерістер	жүргізілуде.

Айта	кететін	жағдай,	29	жастағы	жас	ананың	артында	4	баласы	қалды.

Гүлназ ЕРДАУЛЕТОВА.

Талдықорған қаласында облыстық перинаталдық 
орталықта егіз сәбиді дүниеге әкелген жас ана көз жұмды. 
Оқиға 19 қаңтарда болған.

КҮЙІНІШ
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ПАРТИЙЦЫ  ПРОВЕЛИ РЕЙД 

ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

МОЖНО В 22 РАЙОННЫХ ЦОН

По недавнему докладу ЮНЕ-
СКО, эксперты пришли к мнению, что 
каждый третий школьник в мире хоть 
раз становится жертвой травли и из-
девательств на школьной скамье. 
Данные о травле детей были собра-
ны со 144 стран мира. В Северной 

Америке и странах Западной Европы 
школьники используют психологиче-
ское давление. Например, в классе 
появляется изгой или группа учени-
ков, которые постоянно становятся 
жертвами психологического давле-
ния со стороны других. Эксперты 
отмечают, что в других государствах 
на первом месте физические изде-
вательства. Зачастую жертвами фи-
зической травли становятся мальчи-
ки, а девочки больше подвергаются 
психологическому давлению. Также 
участилась травля в киберпростран-

стве, посредством смартфонов 
и социальных сетей. Издева-
тельства в киберпространстве 
– это новый вид травли детей. 
Психологическое насилие пред-
стает в виде шантажа. Не редко 
школьники публикуют фото или 

видеоматериалы, кото-
рые омрачают репу-
тацию жертвы травли 
в учебном заведении. 
Несформированные 
детские умы порой 
заходят слишком да-
леко, и последствия 
издевательств имеют 
смертельный исход. 
Причинами травли де-
тей могут послужить 
внешние данные, ра-
совая принадлежность, 
национальность, соци-
альный статус и отли-

чие от большинства. 
Несмотря на трудности для 

предотвращения травли в школе, 
эксперты отмечают улучшения в 
некоторых государствах. Из 144 
стран, где проводился опрос, в 
71 число случаев издевательств 
и физического насилия сократи-
лось почти наполовину. Учебные 
заведения создали программу по 
проверке и поддержке учителей и 
пострадавших учеников, и расши-
рили права и возможности детей. 

М. КЕНЕСОВА.

КИБЕРПРОСТРАНСТВО - 
НОВЫЙ СПОСОБ ТРАВЛИ ДЕТЕЙ

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕТЕВОГО ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТИИ «НҰР ОТАН» 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК» - «БУДУЩЕЕ 
БЕЗ БАРЬЕРОВ» БЫЛ ПРОВЕДЕН РЕЙД В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННО-ПАРТИЙНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕ-
СТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИД-
НОСТЬЮ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН. 

На рейде принимали участие руко-
водство Талдыкорганского городского 
филиала,  представители граждан-
ского сектора, общественных объеди-
нении инвалидов города, сотрудники 
отдела контроля пассажирского транс-
порта и полиции, консультанты област-
ного филиала партии. 

«В ходе рейда комиссия провери-
ла доступность общественного транс-
порта по направлениям №8 Восточный 
мкр., 5 район обл.больницы, 23 дача 
«Уйтас» принадлежащие транспорт-
ным компаниям ТОО «Транстал» и 
ТОО «Жан Ел».

В 12 светофорах города установ-
лены специальные сигнальные опове-
щатели для людей с слабым зрением: 

Для того, чтобы заменить 
водительское удостоверение 
жителям 22 районов Казах-
стана необязательно ехать 
в специализированный ЦОН. 
Сдать документы на замену 
«прав» они могут в обычном 
ЦОНе.После внедрения в Аста-
не и Алматыэтот проектра-
спространился на 11 областей 
Казахстана, включая 19 район-
ных и 3 городских ЦОНа.Напом-
ним, это стало возможным 
благодаря тому, что в данных 
ЦОНах были размещенысо-
трудники регистрационно-
экзаменационных пунктов 
административной полиции.

Осуществить замену води-
тельского удостоверения в обыч-
ных ЦОНах можно в 2-х случаях: 
при замене водительского удо-
стоверения, срок которого на мо-
мент сдачи документов не истек, 
и при его утере. Проект позволя-
етснизить нагрузку на действую-

Как сообщил директор фи-
лиала Уйгурского района Палаты 
предпринимателей Алматинской 
области Муслим Амангельдиев, 
бизнес-сообществом подняты вопро-
сы стихийных свалок мусора, сти-
хийной застройки территорий и са-
мовольного бурения скважин. Также 
предприниматели заявляют о необхо-
димости разработки предупреждаю-
щих знаков и других мер безопасно-
сти при купании.

Рабочая встреча прошла с учас-
тием заместителя акима района 
Алимжана Хусурова, эксперта Пала-
ты предпринимателей Алматинской 
области Саната Тусипова, руководи-
телей отделов акимата, представи-

Жалуются на отсутствие 

мусорного полигона

телей Балхаш-Алакольской инспекции, 
отдела ЧС, УГД.

Одной из главных тем обсуждения 
стал вопрос борьбы со стихийной свал-
кой, организации специального поли-
гона и переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО). 

 Руководитель районного от-
дела ЖКХ Талгат Сайдахметов отве-
тил, что уже  определен участок для 
вывоза ТБО, а также имеется пред-
приятие, изъявившее желание поста-
вить их переработку. Будут взяты под 
контроль правила вывоза мусора.

Внимание предпринимателей 
обострили на профилактике пожаров. 

«Как вам известно, на террито-
рии зон отдыха, не раз происходили 

пожары, на которые выезжали наши 
сотрудники. А также необходимо на 
территории зон отдыха установить 
информационные таблички, видеока-
меры для контроля за безопасностью 
посетителей и их детей при купании», 
- обратился к бизнесменам руководи-
тель отдела по ЧС по Уйгурскому райо-
ну Габит Бегалин.

По данным районного отдела го-
сударственных доходов, в районе 42 
мест размещения туристов. Всего за 
2018 год обслужено 73 374 человек, 
объем услуг составил 355,6 млн тен-
ге. Несмотря на продолжительность 
туристского сезона (более 120 дней в 
году) Уйгурский район по количеству 

посещаемости в 10 раз уступает озеру 
Алаколь. 

Как сообщил замакима района 
Алимжан Хусуров, уполномоченными 
органами в сфере развития туризма 
разработаны маршруты посещения па-
мятников природы. Для дальнейшего 
развития будет разработан генераль-
ный план участка Карадала. Плани-
руется проведение газификации, про-
тяженностью в 65 км с возможностью 
подключения соседних поселков.

Вместе с тем, местный исполни-
тельный орган обращает внимание на 
факты стихийной застройки террито-
рий и самовольного бурения скважин, 
отсутствия сопутствующих документов 
для осуществления деятельности (раз-

решение на спецводопользование, 
акт ввода в эксплуатацию) предпри-
нимателями. 

Нередко представители бизнеса 
не согласовывают строительство и 
застройку территорий, а также не осу-
ществляют налоговые выплаты.

Эксперт Палаты предпринимате-
лей Саната Тусипов разъяснил при-
менение контрольно-кассовых машин 
с функцией передачи данных, вы-
писки электронных счет-фактур. Как 
оказалось, из-за сбоев сети интернет 
предприниматели не в полной мере 
могут осуществлять работу на онлайн 
кассовых аппаратах.

Ш. ХАМИТОВ. 

ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, В УЙГУР-
СКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ТУ-
РИСТСКОЙ ОТРАСЛИ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА УЧАСТКЕ КАРАДАЛА.

Ракишева – Алдабергенова, Тауелсиз-
дик – Балпык би, Тауелсиздик – Рустем-
бекова,  Акын Сара - Кабанбай батыр, 
возле торгового дома «Даулет». Также 
задействованы службы «Инватакси»  
общественного обьединения «Берен» 
при ТОО «Ерлик» и корпоративном 
фонде «Жетісу». На использование 
автотранспортных средств в 2018 году 
выделено 37,5 млн.тенге. В текущем 
году более 227 маломобильных людей 
пользуются услугой инватакси», - го-
ворит первый заместитель городского 
филиала партии Аманжол Жазыкбаев. 

О ситуации с общественным транс-
портом города разъяснил  заведующий 
сектором городского отдела  пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-

рог Нурбакыт Алтынбеков. 
«В настоящее время маршрутная 

сеть, общей протяженностью  более 
300 километров состоит из 26 марш-
рутов, количеством 190 автобусов, из 
них 14 автобусов имеют возможность 
в перевозках людей с ограниченными 
физическими возможностями, вклю-
чая пользователей инвалидных коля-
сок, так как оборудованы с низкополь-
ной задней площадкой для инвалидов. 

Для лиц с нарушениями зрения 
автобусы обрудованы звуковыми авто-
информаторами для автоматического 
объявления автобусных остановок.

Ежегодно проводятся ряд меро-
приятий по поддержке лиц с ограни-
ченными возможностями. В частности, 

предоставление льготных проездных 
билетов на общественном транспор-
те, к примеру в 2019 году за счет соб-
ственных  средств перевозчиков для 
инвалидов выделены 430 проездных 
билетов», - докладывает Нурбакыт Ку-
дайбергенович.

Справочно: по городу Талдыкорган  
зарегистрированы 4752 инвалидов, 
среди них инвалиды 1,2 группы – 2219, 
3 группы – 1776, 757 детства.

Ш. БАТЫРХАН.

щие спецЦОНы в областных цен-
трах, а также дает возможность 
автолюбителям менять водитель-
ские удостоверения, не выезжая 
за пределы своего района или го-
рода. Всего за 2018 год в данных 
ЦОНах выдано около 12 тысяч во-
дительских удостоверений.

Прием заявлений на замену 
водительских удостоверений про-
исходит с понедельника по суббо-
ту, с 9.00 до 18.00 часов, без пере-
рыва на обед. Выдача - согласно 
графику работы: с понедельника 
по субботу, с 9.00 до 20.00 часов, 
без перерыва на обед.

Напомним, что в настоящее 

время услуга по замене водитель-
ских удостоверений реализована 
также на портале электронного 
правительства. В случае оформ-
ления водительского удостове-

рения на портале, гражданин 
может сам выбрать ЦОН, где 
желает получить готовые права, 
из списка предложенныхна пор-
тале.

Список районов, где можно 
заменить водительские

 удостоверения
1. Алматинская область: Ен-

бекшиказахский район;
2. Акмолинская область: 

Есильский район, Аккольский 
район, г. Степногорск;

3. Жамбылская область: Са-
рысуский район, Таласский рай-
он;

4. Восточно-Казахстанская 
область: Жарминский район;

5. Западно-Казахстанская 
область: Казталовский район, 
Бурлинский район;

6. Карагандинская область: 
Каркаралинский район, Осака-
ровский район;

7. Кызылординская область: 
Казалинский район, Жалагаш-
ский район, Аральский район, 
Жанакорганский район, Кармак-
шинский район, Шиелийский 
район;

8. Павлодарская  область:  
г.Аксу;

9. Северо-Казахстанская об-
ласть: Тайыншынский район;

10. Мангистауская область: 
Бейнеуский район;

11. Туркестанская область: 
г.Туркестан, Сайрамский район.
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Шынар ЖЕҢІСҚЫЗЫ.

Қызылша ауруы қазіргі таңда 
әлем елдерін біршама абдыратып 
отыр. Әдетте қараша мен наурыз 
айларының аралығында өршейтін бұл 
ауру соңғы жылы күрт көбейіп кетті. 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
мәліметінше, аурудың өршуіне Еу-
ропа өңірінде, оның ішінде елімізбен 
шекаралас елдердегі қоздырғыш 
циркуляциясының өсуі себеп екен. 
Солардан жеткен инфекция дәл қазір 
бізге қауіп тудырып тұр. 

Ең қорқыныштысы, қызыл-
шамен ауру қаупі еліміздің 
барлық аймақтарында асқынуда. 
Мамандардың өзі аурудың беті қашан 
қайтатынын айта алмауда.  Тіпті ме-
дицина қызметкерлері науқастарға 
ем-дом жасап жүріп, осы індетті 
жұқтырыпты.

Еліміз бойынша соңғы үш айда 
бұл аурумен 770-ке жуық адам 
ауырған. Бұл турасында «Толығымен 
ем жүргізу үшін вакцина бар. Тағы  
100 мың вакцина сатып аламыз» – 
дейді Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитетінің төрағасы Жандарбек Бек-
шин. 

АЙҒАЙ – ҚАТТЫ, НӘТИЖЕ – СЫЛБЫР

АСЫРFАННЫЊ

АРАСЫ АСЌЫНАДЫЖ
Еліміздегі дәрі-дәрмек тапшылығы мен медициналық препараттардың 

ай сайын қымбаттап, тұрғындардың қалтасын қағуы күн тәртібінен 
түспейтін өзекті мәселеге айналды. Дәрі-дәрмектің нарықтағы құнын 

сараптаған Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанды дәрі-
дәрмегі аса қымбат елдердің қатарына қосқан болатын. Өйткені, 

отанымыздағы дәрі-дәрмектің бағасы басқа мемлекеттермен, мысалы, 
Шығыс Еуропа және ЕАЭО елдерімен салыстырғанда әлдеқайда қымбат 

болып шыққан.

Жыл сайын дәрі бағасы 
қымбаттамайды деп уәдені 
үйіп-төгіп беріп, халықты 
алдартқандай болатын билік 
өкілдері жұмыстарынан әлі де оң 
нәтиже байқалар емес. Отандық 
дәрі-дәрмек үлесін арттыру 
мәселесі талай рет күн тәртібіне 
қойылғанымен, «баяғы жартас 
– сол жартас». Соның салдары-
нан емханаға аяқ баспайтындар 
саны көбейді деп айтуға болады. 
Неге дейсіз? Себебі, тексерілу 
мен емделудің түбі біраз қаржыға 
келіп тірелетіндіктен енді дертіне 
дауа іздегендер емхана мен 
дәріхананың табалдырығын 
аттауға жүрексінетін болғаны да 
өтірік емес.

Аяз қысып, күн суытқалы дәрі-
дәрмек бағасы тағы да өршуде. 
Әй дейтін әже, қой дейтін қожа 
жоқ болған соң ба, дәріхана 
қожайындары бағаны өздері 
көтеріп алуда. Бұл өзі жыл сайын 
үрдіске айналып барады. Қалай 
десек те, дәрі бағасы бұдан былай 
қымбаттамаса, төмен түспейтін 
сыңайлы.

Бүгінгі таңда елімізде 10 мың 
дәріхана, сегіз мың атаулы 
дәрі-дәрмек түрлері тіркелген. 
Оның ішінде көбі Германия, 
Франция, Ресейден жеткізіледі 
екен. Негізі дәріхана сөресіндегі 
өнімдердің 90 пайызы шет ел-
ден әкелінеді және доллармен 
сатып алынады. 

Емдік тауардың ба-
сым бөлігі шетелден 
тасымалданатындықтан, дол-
лар қымбаттағалы дәрі құны 
тіпті аспандап тұр. Дәрі бағасы 
шарықтады. Ал қарапайым 
халықтың жағдайы ше? 
Қалтасы жұқа қараша жұрттың 
дәрі бағасының шаңына да 
ілесе алмайды.

Бағасы халыққа жет-
кенше бірнеше есеге дейін 
қымбаттайтын дәрі-дәрмек 
әсіресе қыс басталып, тұмаудың 
түр-түрі жүретін шақта қараша 
қауым үшін әдеттегідей 
жығылғанға жұдырық болуда. 
Демек, екінші себебі, дәрі бағасы 
күннен-күнге шарықтауына 
алыпсатарлардың да үлес 
мол. Басы ауырып, балты-
ры сыздағанның бәрі дәрігер 
жазып берген дәрілерге мұқтаж. 
Сондықтан дәрі іздеп, қай 
дәріханада арзандау деп сабылып 
жүрген халықты көресің. 

Айналып келгенде, «өлгің 
келмесе өзің үшін аласың» де-
ген дәріханадағыларға бақылау 
жасап, бір жүйеге түспегендігі 
қараша қауымды ашындырып 
отыр. Себебі, биліктегілер өткен 
жылы Оңтүстіктен шығатын дәрі 
жыл соңына дейін қымбаттамайды 
дегенімен, дәріханадағы баға 
әрқалай болды. Біріндегі төмен 
бағадағы дәрі енді бірінде қымбат, 
немесе керісінше.

«Дәрі-дәрмек бағасы жөнінде 
қарапайым тұтынушылар не 
дейді? Ал денсаулығын оңалтуға 
тырысқан науқас қымбаттаған дәрі-
дәрмекке қалай қол жеткізбек?» 
деген сұрақтарға жауап іздеп 
көрдік. Сонымен... 

Дәрі-дәрмектердің бүгінгі 
бағасы аспандағы қол жетпейтін 
аймен бірдей. Ал дәріге мұқтаж 
адамдардың басым бөлігі – зейнет-
керлер мен қиын дертке тап болған 
жандар. «Аурудың жақсысы жоқ, 
дәрінің тәттісі жоқ» демекші, дәрісіз 
жүре алмайтын емделушілермен 
де пікірлестік.

Бейбіт есімді зейнеткер: 
«Дәріханаға бара қалсақ, қалтамыз 
айтарлықтай жұқарып қалады. 
Зейнетақы мен жәрдемақы аз-
дап қана көтерілсе, азық-түлік 
пен дәрі-дәрмек бағасы еселеп 
өсуде. Сатушылар ойындағы 
құнын белгілеп отыр. Сонда бұны 
реттеп, қадағаласа болмай ма? 
Қарапайым халық дертіне шипа бо-
лар емді қайдан табады? Бұл – өте 
қиын әрі ұят жағдай», – дейді. 

Бүгінде жүріп жатқан тұмаумен 
көбіне бүлдіршіндер ауруда. Емха-
нада баласын сүйретіп жүрген ата-

аналар көп. Солардың бірімен 
пікірлескенімізде: «Жасыра-
тыны жоқ, дәріханалардағы 
бағаның құбылмалылығына 
тұрғындардың еті үйренді. 
Бір ай бұрын алған дәрінің 
келесі айда қымбат болуы 
таң қаларлық жайт емес. 
Суық тию мен тұмау аурула-
ры белең алатын бұл кезеңде 
препараттардың бағасы 
тіпті шарықтап тұр. Алысқа 
бармай-ақ, тұтынушылар жиі 
қолданатын тұмауға қарсы 
дәрілерді алайықшы. Бәрі 
де қымбаттаған. Мысалы, 
кеше қызыма алған аз дәрінің 
бағасының өзі төрт мың теңге 
болды», – деп жауап берді.

Сонымен бірге соңғы жыл-
дары бағасы былай тұрсын, 
бірқатар медициналық пре-
парат адамның денсаулығын 
жақсартудың орнына кері әсерін 
тигізіп жатқаны да бар екен. 
Айталық, бірнеше жылдан бері 
сапасыз вакциналардың салда-
рынан келеңсіз жағдайлардың 
орын алуы ата-аналардың 

жаппай екпеден бас тартуына 
алып келген-ді. Бұл да – күні бүгін 
медицинадағы мәселенің бірі. 

Әрі мемлекет тарапынан 
тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 
етілуі тиіс науқастардың кейбірі 
дәрісіз қалып, ал сатып алуға 
қаражат мәселесі қинайтындардың 
жағдайы да – уақыт күттірмей 
шешімін табуы тиіс іс.

Аурухана  маңына барғаны-
мызда аурухана мен үй ортасында 
сабылып жүрген халықтың өкпесі 
қара қазандай екенін байқадық. 
Олардың көбі «Қазір ауруханаға 
талонсыз кіргізбейді. Ал талон алу 
үшін хабарлассақ қабылдау бөлімі 
телефонын көтермейді. Мың рет 
хабарластық деп айту аз болар. 
«Бірің өліп, бірің қалдың» күйін 
кешуіміз керек пе сонда?» деп 
шағымданды. 

Уақыт – жүйрік десек те, 
өткен көктемдегі менингококк 
инфекциясының өршіген шағын 
ешкім де ұмытпаған болар. Сол 
уақыттағы екпенің қымбаттығына  

халық тағы бір дүрлікті. Тіпті, үрейі 
ұшқан халық масканы алатында-
рын біліп, сатушылар бағаны 40-50 
теңгеге өсіргенде де бақылау бол-
мап еді...

«Жасырғанның жара-
сы асқынады» демекші, 
дәріханалардағы ащы шындық 
осы.

ТҮЙІН:
Медициналық мақсаттағы 

бұйымдардың бағасын ұстап тұру 
туралы арнайы меморандумға 
қол қойылған. Десе де, жоспар 
мен жұмыстың айғайы қатты да, 
нәтижесі – сылбыр. Бұдан туын-
дайтын сұрақ: емделушілерге 
қымбат дәрі-дәрмектерді сатып 
алуға итермелейтін дәрігер ме, 
бюджеттік қаржыны үнемдеп 
қалуды көздейтін мемлекеттік са-
тып алулар ма, әлде адамның 
денсаулығы есебінен баюды 
көздейтін фармацевтикалық ком-
паниялар ма? Қазір «Ең дұрыс жол 
– ауырмау. Аурудың алдын алып, 
күтіну керек. Басқа амал жоқ...» 
деп отыратын заман емес. Дами-
мыз, 30 елдің қатарына кіреміз де-
ген халқымыздың басты байлығы 
– денсаулығына көңіл бөлінбесе, 
басқасына не қайыр...

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауында: «Халықтың өмір 
сүру ұзақтығының өсуіне және 
медициналық технологиялардың 
дамуына байланысты 
медициналық қызмет көрсетуге 
деген сұраныс көлемі арта түсетін 
болады.

Қазіргі денсаулық сақтау ісі 
қымбатқа түсетін стационарлық 
емге емес, негізінен аурудың ал-
дын алуға бағытталуға тиіс.

Осы және басқа да шара-
ларды іске асыру үшін «Халық 
денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» кодекстің 
жаңа редакциясын әзірлеу қажет», 
– деді. Президентіміздің осы жол-
дауын негізге ала отырып, елдегі 
денсаулық саласына күрделі 
өзгерістер енгізу аса қажет. Соның 
бір тармағы дәрі-дәрмек мәселесін 
бақылау күшеймесе, күйі қашқаны 
– қашқан. Әйтпесе, халықтың 
денсаулығының артында тұтас бір 
ұлттың тағдыры жатыр.

Бүгінде қант диабеті ауруының 
қарқынды өсуі  әлемдік денсаулық 
сақтау ұйымдарының жаһандық 
проблемаларының біріне айналып 
отыр. Әлемнің 422 миллион тұрғыны 
осы аурудың құрығына іліккен. Тіпті, 
бұл дерек екі есеге өсуі мүмкін деген 
қауіп те бар. Біздің елдегі жағдай да 
мәз емес. Еліміз бойынша бұл дертпен 
ауыратын адамдар саны 300 мыңнан 
жығып артылады. Бұл – ресми есеп. 
Ал қаралмаған, білмейтін тұрғындар 
көрсеткішін қоссақ не болмақ? 

Мамандардың пікірінше, бұл дерт-
ке шалдығу қаупі дәл қазір мейлінше 
арта түскен. Бұған басты себеп – 
адамдардың аз қимылдауы, шектен 
тыс салмақ қосуы, ұн өнімдерін көп 
пайдалану, майлы және қуырылған 
тамақтарға көбірек құмарлық, т.б.

Бүкіл әлемде әрбір 10 секунд са-
йын қант диабетіне қатысты себептер-
мен 1 адам, ал жылына бұл аурудан 4 
миллион адам қайтыс болады екен.

Сондықтан қант диабеті ауруымен 
мемлекет болып күресу қажет. Оның 
барлығы соңында дәрі мен қаражатқа 
келіп тіреледі...
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БАЛАБАЌША БАFАСЫНА 

БАЙЛАМ БОЛМАЙ Т¦Р

Еліміздің мегаполисі саналатын Астана 
мен Алматы қалаларының бағасы өз алды-
на. Мемлекеттік балабақшалар саны өте аз. 
Онда кезекте бірнеше жылдап тұруға тура 
келеді. Ал, заман талабына сай етіп салынған 
жекенің меншігіндегі балабақшалардың 
бағасы күн көзіне қарап құбылған күнбағыстай 
құбылуда. Оны кез келген ата-ананың 
қалтасы көтере бермейді. Астана мен Алма-
тыда жекеменшік балабақшалардың бағасы 
бір балаға айына 40 мыңнан бастап, 120 мың 
теңгеге дейін барса, Талдықорған қаласының 
өзінде мемлекеттік балабақша кезегін сары-
лып күтуден жалыққан ата-аналар сәбилерін 
жекеменшік балабақшаларға сүйрелеуде. 

Алысқа бармай-ақ өз басымнан мы-
сал келтірсем де болады. Тұңғышым өмір 
босағасын аттай салысымен мемлекеттік 
балабақшаның кезегіне тұрдық. Екі жас-тан 
асқанда әлі 69-кезекте болып шықтық. Түйенің 
толғағындай ұзаққа созылған кезектен 
шаршадық. Жас отбасы болған соң, жұмысқа 
шығуға тура келіп, қалтаның жағдайына 
қарай, жекеменшік балабақшаларды сүзгіден 
өткізіп таңдадық. Біріне көңіліміз толды, енді 
бірінің антисанитарлық жағдайы көңілімізге 
қонбай, қолжетімді дегеніне таңдау жасап, ба-
ламызды бердік. Бір емес бірінің артынан бірі 
өмірге келген екі балапанымызды апарамыз. 

Сол жекеменшік балабақшаның 
қолжетімдісінің өзіне баласын апаруға 
жағдайы жетпей отырған көптеген әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған отбасылар  қаншама. 
Алдайда, жекеменшік балабақшалар 
туралы арнайы заң жоқ екен. Оның 
құрылтайшысының  ішкі ісіне жоғарыдағы 
білім бөлімі мен бағаны реттеп отыратын 

антимонополия комитетінің құзыры жүрмейді. 
Өздері солай деп жауап беріп отыр. Енді 
сәл жекеменшік балабақшалардың ұстанған 
бағытына зер салсақ. Олар бірінші орынға ба-
лаларды емес, өз пайдасын қоятыны ащы да 
болса ақиқат. Жекеменшік түгіл, қазіргі таңда 
мемлекеттік балабақшалар жайының өзі 
көпшілікті қатты алаңдатуда. Екі салада да, 
кейбір балабақшаларда санитарлық тазалық 
жайлы аз дабыл қағылып жатқан жоқ.

Балабақшаның өз жайы былай тұрсын, 
ондағы тәрбиешілер жайлы небір сұмдықты 
интернет желілері мен көксандықтың көгілдір 
экраны, ақпарат құралдары жазып та, көрсетіп 
те жүр. Мәселен, Қарағанды облысының 
Теміртау қаласындағы балабақшада, сәбиді 
жастықпен тұншықтырып, бозторғайдай 
шырылдатып ұйықтатпақ болғаны бүкіл 
әлемге тарады. Одан бөлек сәбилерге қол 
көтерген бала күтушілер туралы интер-
нетте түрлі видеоларды көруге болады.  
Жекеменшік балабақшаларда тәрбиешілерді 
жұмысқа қабылдау кезінде, аса мән 
бермейтінін жасырып-жабуға болмас. Сон-
да, болашақтың тұтқасын ұстайтын ұрпақты 
кімнің қолына сеніп тапсырдық дей аламыз?! 
Балабақшадағы баланың амандығы ғана 
емес, сол балабақшадан тәлім алып өсетін 
өркендердің де сана сезімдері үйдегі бала-
лардан анағұрлым жоғары болуы керек-ті.

Біз бірді айтып, екінші бағытқа ауып кет-
пей тұрып, әуелі балабақшалардың бағасы 
туралы ойымызды өрбітсек. Талдықорған 
қалалық Білім басқармасы мамандарынан 
балабақшаның бағасы туралы жауап алу 

мүмкін болмады. Дегенмен осы айдың 25-інен 
бастап жекеменшік кейбір балабақшалардың 
бағасы өсетіні белгілі болды.  Қала бойынша 
ең жақсы, барлық талаптарға сай деп сана-
латын «Ален» балабақшасы 1 балаға айына 
20 мыңнан 23 мыңға өсіру мүмкін екендерін 
айтты. Балабақша меңгерушісі Ақжан 
Ботаханқызының айтуынша, 2015 жылдан 
бері 20 мыңдық  төлемді өсірмей ұстаған ме-
кеме, барлығы қымбаттап жатқанда өсірмеске 
болмапты. «Біздің балабақша барлық 
талаптарға сай. Ата-аналарға артық 
ештеңе сатып алғызбаймыз. Бәрі өзімізден. 
Ағылшын, логопед, психология барлығына 
біз өзіміз ақша шығарамыз. Мемлекеттен 
бізге бөлінетен қаржы тәрбиешілердің 
жалақысы, кейбір шығындарымызды 
ғана өтеді демесек, көп нәрсені өз 
қаражатымызға жасатамыз. Тіпті, 
тәрбиеші мен бала күтуші жалақылары 
негізінен ең төмені 40 мың деп бекітілген 
болса, біз үстіне қосып 50 мыңнан көбірек 
төлеп отырмыз. Бірнеше жыл тәжірибесі 
бар тәрбиешілерге тіпті көп төлеуге 
мәжбүрміз. Өйткені, бізге жақсы маман ке-
рек. Оларға өз қаражатымыздан қосамыз. 
Өйтпесек мамандар көп тұрақтамайды. Ал, 
тәрбиешінің ауысуы, балалардың психоло-
гиясына жаман әсерін тигізуі мүмкін» – де-
ген балабақша меңгерушісі бағаны барын-
ша өсірмеуге тырысатындарын да жеткізді. 
Бұл – тек балабақша мәселесі. Енді бағаның 
қымбаттауы тек бұл емес, азық-түліктер, 
жол ақысы, киім-кешектер де бұрынғыдан 
айтарлықтай қымбаттаған.

Өзіңіз есептеп көріңіз. 
Талдықорғанда орташа 
жалақы 80 мың деп айтады. 
Бірақ, қолыңызға тиетін нақты 
ақшаны қараңыз. 80 мың бізде 
жақсы еңбекақы. Өйткені, 
мемлекеттік қызметкерлердің 
бас маман лауазымындағылар 
осы сумманы алуы мүмкін. 
Мұғалімдер, медбикелер ала-
ды. Ал, жекеменшіктегі ме-
кемелер қызметкерлері 50-
60 мыңның көлемінде ғана 
еңбекақыларын алуда. Оның 
нақты дәлелі балабақшадағы 
тәрбиешілердің қолдарына 
таза алатын жалақыларынан 
көруге болады. Оны бүгінгі 
нарық  жүйесіндегі бағалармен 
салыстырсаңыз тапқандары 
тамақтарынан артылмайды. 
Оның сыртында коммуналдық 
төлемдерді қосыңыз. Мен еңбек 
ететін жекеменшік мекемеде 
қолымызға тиетіні – 50 мың. 
Жолдасым 80 мың алады. Екі ба-
ламыз 23 мыңнан балабақшаға 
барады делік. Менің айлығым 

тек балабақшамен есеп айырысуға ғана 
жетеді. Олардың киімдері, дәрі-дәрмектері, 
күнделікті жолдарының өзі қаражатқа келіп 
тірелмей ме? Есептеп көрейік:

1 балаға – 1 айға:       
23 мың – балабақшаға;
15 мың – киіміне (ең аз дегенде);
5 мың – жолына.
Шыққан сумманы қанша балаңыз болса, 

сол санға көбейтіңіз.
Жалпы шығын – 1 айға:          
25 мың – азық түлікке (кемінде);
20 мың – коммуналдық төлемдерге;
15 мың – жолына және түскі асқа шағып 

көріңіз. 
Бұл тек қана менің басымдағы жағдай 

емес. Ортаңқол  тірлік кешіп жатқан әр 
отбасыға тиесілі. Демек, балаларын 
балабақшаға бергісі келетін отбасыларға 
бұл оңайға түсіп тұрған жоқ. Мемлекеттік 
балабақшалардың бағасы бақылауда де-
ген білім бөлімінің басшылары, жекеменшік  
балабақшаға бақылау жасай алмайтында-
рын айтады. Сонда «Қайдан құлақ шығарса 
қазаншының өз еркі» дегендей, жекедегі 
балабақшаларға кім бақылау жасайды?! 
Бұған бағаны бақылайтын монополияға 
қарсы мекемеге хабарлассақ олар да оған 
біздің құзыретіміз жүрмейді  дейді. Бір сөзбен 
айтқанда, шаруаларды шатқаяқтатқан дизель 
отынның бағасы шарықтағандай, жекеменшік 
балабақшалардағы бағаға байлам жасар бір 
құзырлы мекемені таппадық.

Г. ЕРДАУЛЕТОВА.

Жалғасы. Басы 1-бетте

АГРАРЛЫ САЛАДА КАДР ТАПШЫ

Отандық аграрлы сектор са-
ласын әлемдік нарықта бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 
мол.  Соны ескерсек,  бұл са-
лада бағы темірге байланған 
техниканың ғана емес, озық интел-
лект иесі адам ресурсының, соның 
ішінде жас мамандардың күші де 
керек-ақ. Жыл сайын орта есеп-
пен 5000-ға жуық түлек аталған 
мамандықты игергенімен, оның 
жартысы өз мамандығына сай 
келмейтін жұмыстарда жүр. Кейбірі 
тіпті жұмыссыз. «Аграрлық жоғарғы 
оқу орындарындағы студенттердің 
40%-ға жуығы – қалалықтар, ал 
70%-дан астамы – қыз балалар. 
Қала балалары мен қыздардың 
мәртебесін төмендеткіміз келмейді. 
Бірақ ертең олардың басым бөлігі 
егіс алқаптарында жүріп егін егуге, 

қорада жүріп мал баптауға бармай-
тыны айдан анық» – дейді Әли Бек-
таев. Қазақстан халқының басым 
бөлігінің әлеуметтік жағдайы ауыл 
аймақтарымен тығыз байланыста 
екені баршамызға мәлім. Солай бола 
тұра, қалалық жастарды айтпағанда, 
ауылда туып-өскен мамандардың 
өзі аграрлы салаға бет бұруға ын-
тасыз. Сондай-ақ, депутат ауылдық 
өңірлердегі мамандардың жалақысы 
мәз емес екендігін және әлеуметтік 
проблемалары көп екенін де атап 
өткен болатын. Ал, «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасы аясында  
аграрлық оқу орындарынан ауыл-
ды жерлерге соңғы үш жылда тек 
56 маман ғана жіберілген. Осы сау-
ал төңірегінде Алматы облыстық 
ауылшаруашылығы басқармасына 
хабарласып,  әкімшілік бөлімінің 
басшысы Күлімхан Шәкенқызымен 
тілдескен болатынбыз:

  – Кадр тапшылығы мәселесі 

бар. Көбіне комбайншы, слесарь, 
дәнекерлеуші, мал дәрігері сынды 
мамандар жетіспейді. Әсіресе, агро-
ном мен зоотехникке үлкен сұраныс 
туындап отыр. Министрліктен 
алдағы үш жылда қандай маман-
дар қажет етіледі деген сұрау 
келеді. Сол мәселе бойынша әр ау-
даннан ақпарат жинақтап, хаттың 
жауабын дайындау үстіндеміз. 
Ауылшаруашылығы саласында 
білім алу бойынша грант бөлінісі 
дұрыс жолға қойылмаған. Грант 
Білім және ғылым министрлігі тара-
пынан бөлінеді, аграрлы сектордың 
білім грантын Ауылшаруашылығы 
министрлігіне табыстаса жақсы 
болар еді. Басқармада су 
шаруашылығы, мал, егін, тұқым 
шаруашылығы сынды бөлімдер бар. 
Осы секілді қызметтерге де кадр 
тапшылығы байқалып қалады, – 
дейді. 

Мемлекет басшысы былтырғы 

жылғы «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 
сапасын арттыру» атты  халыққа 
Жолдауында ауылшаруашылық 
саласын дамытып, жандандыра 
түсуге басымдық берген болатын. 
Облыс әкімдігінің ресми мәліметіне 
сүйенсек, жергілікті бюджеттен 
соңғы үш жыл ішінде 5,6 млрд 
теңге бөлініп, 26 сервистік орталық 
құрылған. 529 қарымды техника са-
тылып алынып, облыстағы сервистік 
дайындау орталықтарының жалпы 
саны 39-ға жеткен (техниканың саны 
– 942 дана).

Бүгінгі таңда ауыл жастарының 
әлемдік деңгейде алдыңғы қатарлы 
жоғары оқу орындарына кем тарты-
луы мәселеге айналды. Осы орай-
да үздік жобалардың бірі ретінде 
мемлекет басшысының тікелей ба-
стамасымен іске асқан «Болашақ» 
бағдарламасын атауға болады. 
Бағдарлама аясында 25 жылдың 
көлемінде 10400-ден астам жастар 

шетелдегі озық университеттерді 
тәмамдап, түрлі салаларда қызмет 
жасауда. Әрине, бұл мемлекетіміздің 
алтын қоры, болашағы және үлкен 
жетістігі екендігіне шүбә келтірмейміз. 
Алайда, «болашақтықтардың» 
21%-ы ғана – ауыл балалары. Ал 
ауылшаруашылығы мамандықтары 
бойынша 102 түлек қана оқу бітірген, 
соның 16 стипендианты бүгінгі таңда 
білім алуда. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні 
мынау: аграрлық сектор қарқынды 
дамуы үшін әлемдегі озық білімді 
меңгерген жастар бұл салада жұмыс 
істеуі керек. Тура мағынасында да, 
жанама мағынасында да «Екі қолға 
бір күрек ұстар» сәт туды. Сенатор 
Әли Бектаевтың сөзінше айтсақ, 
аграрлы салада еңбек етуге ниетті 
жастарға мүмкіндік жасау – жастар 
жылында атқарылған жұмыстардың 
ең нәтижелісі болар еді.

Д. БЕРЕКЕТ.

Балабақшаның базарлы әрі 
ажарлы үй болғанына не 

жетсін?! Балалық шақтың 
бақыты саналатын осы ме-

кемелерге халықтың өкпесі 
қара қазандай. Себеп, бала 

тәрбиесіне жауапты ме-
кемелерде мемлекеттік 

балабақшадан бөлек, жекеменшік 
балабақшалардың бағасына бай-

лам болмай тұр. Жасыратын 
несі бар, жекеменшік балабақша 
– кәсіптің бір саласы. Ал, оның 

сапасы мен бағасына кепілдік 
жоқ. Тіпті балабақша бағасын 
жекеменшік ұйымдардың өздері 

белгілейді, оны білім бөлімі 
де, бағаны реттеп отыратын 
монополияға қарсы мекеме де: 
«Бақылай алмаймыз» - деген 

уәж айтады.
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ОБЛЫСТЫЊ БАС ПОЛИЦЕЙІ 

ЕСЕП БЕРДІ
ҚОҒАМНЫҢ ТЫНЫШТЫҒЫН КҮЗЕТУДЕ ПОЛИЦИЯНЫҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ ЗОР. БҮГІНГІ 

ҚОҒАМДА СОЛ ПОЛИЦЕЙЛЕРГЕ БҰҚАРАНЫҢ КӨҢІЛІ ТОЛА БЕРМЕЙДІ. ТІПТІ, 
ИНТЕРНЕТ ПЕН ТҮРЛІ САЙТТАРДА, БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА 

«ПОЛИЦЕЙЛЕРГЕ ТОЛЫҚТАЙ РЕФОРМА ҚАЖЕТ» ДЕГЕН ПІКІРДЕН КӨЗ СҮРІНЕДІ. «ХАЛЫҚ 
АЙТСА ҚАЛТ АЙТАЙДЫ». СЕБЕП, КЕЙІНГІ КЕЗДЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН 

АЙНАЛЫСАТЫН АУЫЛДЫҚТАРДЫҢ ҰРЫ-ҚАРЫЛАРДАН КӨРГЕН ЗАРДАБЫ МИЛЛИОНДАҒАН 
ШЫҒЫНМЕН ОРНЫН ТОЛТЫРА АЛМАЙТЫНДАРЫН АЙТУДА. ЕКІ КҮННІҢ БІРІНДЕ КІСІ ӨЛІМІ, 
ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ, ПЕДОФИЛДЕРДІҢ БЕЛЕҢ АЛУЫ ДА ПОЛИЦЕЙЛЕРДІҢ БЕДЕЛІН ӨСІРІП 
ТҰРҒАН ЖОҚ.ӘРИНЕ ПОЛИЦИЯ ДА ҚОЛ ҚУСЫРЫП ҚАРАП ОТЫРҒАН ЖОҚ. ҚЫЛМЫСТЫҢ ЖО-
ЛЫН КЕСУДЕ, ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІ ӘШКЕРЛЕУДЕ, ОЛАРДЫҢ ІЗДЕРІНЕ ТУСУДЕ БҰЛАР ДА ШЫ-

БЫН ЖАНДАРЫН ШҮБЕРЕККЕ ТҮЙІП ЖҮР. 
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНІҢ ҮЛКЕН ЗАЛЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 

БЫЛТЫРҒЫ ЖЕДЕЛ-ҚЫЗМЕТТІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЖЕДЕЛ КЕҢЕС 
ӨТТІ. ОҒАН ҚЫЗЫЛ ЖАҒАЛЫ САҚШЫЛАР МЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ АМАНДЫҚ БА-
ТАЛОВ, ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЛАРЫ, АУДАН ӘКІМДЕРІ, МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ МЕН 

АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ ҚАТЫСТЫ. 

Жедел кеңесте өңірдегі 
қылмыстың, заң бұзушылықтың 
көрсеткіші туралы Алматы облысы 
Полиция департаментінің басшы-
сы, полиция генерал-майоры Мұрат 
Ұрұмханов баяндама жасады.

Қоғам тыныштығын қамтамасыз 
етуде жеткен-жетістіктері мен 
атқарылған жұмыстары барысын-
да құрықталған қылмыскерлер мен 
ашылған қылмыстар жайлы есеп бер-
ген полиция генералының айтуын-
ша, аса ауыр қылмыс деңгейі 13%-ға 
төмендесе, ауыр қылмыс көрсеткіші 
10%-ды құраған. Сондай-ақ, елдің 
зәре-құтын қашырып тұрған зорлық, 
қарақшылық, ұрлық, пәтер тонау, 
бұзақылық сынды қылмыстардың 
да саны азайғанын атап өтті Алай-
да, осы орын алған қылмыстардың 
басым бөлігі былтырғы жылы 
Қарасай, Талғар, Еңбекшіқазақ, Іле 
және Жамбыл аудандарында орын 
алғаны айтылды. Жетісу өңіріндегі 
орын алған қылмыстардың 60%-ы 
осы аудандарға тиесілі болған.

Мәселен, аса ауыр қылмыстың 
ашылу көрсеткіші 92,9%-ға және 
ауыр қылмыстың ашылу деңгейі 
66,4%-ға жеткен. Жамбыл ауданында 
3 адамның  өмірін қиған қылмыскер 
ұсталса, Іле, Еңбекшіқазақ, Көксу 
аудандарында кісі өлтіргендер 
құрықталған. Талдықорған 
қаласының іргесіндегі Қаратал ауда-
нында зейнеткерге қарақшылық ша-
буыл жасаған 3 қылмыскер де торға 
тоғытылған. Қылмыстың ізіне түсіп, 
қылмыскерлерді құрықтауда 3000-ға 
жуық қылмыстың беті ашылып, 2430 
адам қылмыстық жауапкершілікке 
тартылыпты. Түрлі заманауи 
техниканың көмегіне жүгінген 
тергеушілердің пайымынша, адам 
баласынан айла артылмайтынын, 
түрлі амал-тәсілдерге көшетін 
қылмыскерлердің қолға дер кезінде 
түсе қоюы да оңайға соқпайтынын 
білеміз. Алайда, ізкесушілердің 
тегеурінді жұмыстарының 
нәтижесінде, 5333 қылмыстық іс 
сотқа жеткен. Әйткенмен, жымысқы 
қолдардың әрекетімен жасалатын 
пәтер тонау, мал ұрлығы, қалтаға 
қол сұғу сынды қылмыстардың әлі 
бәсеңдемей тұрғанын айтты. 

Қоғамды, қараша қауымды алаң 
көңіл қылған осы жайға байланысты 
ҚР Ішкі істер министрлігі 2018-2020 
жылдарға арналған ведомстволық 
бағдарламаны іске қосып, жедел ша-
ралар өткізуді жүзеге асыруда. Осы 
шаралардың қатарында шаруалар 
мен ауыл тұрғындарын дүрліктірген 
«Мал ұрлығы», «Пәтер», «Мобильді 
телефон» секілді шұғыл-іздестіру 
шаралары қолға алынған. Осы жедел 
шаралардың барысында алты жа-
рым мыңнан астам ұрлық ашылып, 
пәтер тонаумен, мал ұрлығымен, 
қалта үптеумен айналысқан 463 
қылмыстық топ тұтқындалған. Әрі 
іздеуде жүрген 591 қылмыскердің 
383-і ұсталса, олардың 67-сі аса 
ауыр және ауыр қылмыс жасағандар 
екен. Тіпті, ұсталғандардың арасын-
да шетелде жасырынып жүргендер 
де бар болып шықты. Мысалы, 
былтыр Испания полициясының 
көмегімен Канар аралдарында 
тығылып жатқан Ким Дже Хо есімді 
азамат ұсталған. Ал, Еңбекшіқазақ 
аудандық полиция бөлімі іздеу 
жариялаған Азамат Тұрсынов есімді 
Қырғыз Республикасының азаматы 
Бішкек қаласында тұтқындалған. 
Ол 2011 жылы ақпан айында біздің 
елімізде денсаулыққа зор нұқсан 
келтіретін қылмыс жасапты. 

Осындай жұмыстардың 
қатарында елді есінен таңдыратын, 
есірткі таралымының жолын кесу, 
экстремизмнің алдын алу, қоғамдық 

тәртіпті қадағалау, жол-көлік 
оқиғаларын болдырмау сияқты аса 
маңызды бағыттар жайлы баянда-
машы баяндады. Заңсыз айналым-
нан «4 тонна 106 килограмм 711,50 
грамм түрлі препараттар тәркіленсе, 
қызметтік иттердің көмегімен 47 
есірткі қылмысы анықталып, 123 
килограмнан астам есірткі заты, 
соның ішінде 12 килограмм гашиш 
тәркіленген. Жалпы, есірткімен 
заңсыз операция жасағаны үшін 
505 адам ұсталса, оның 10 адамы 
шетелдіктер болған.

Алматы облысын-
да облыс әкімінің тәртіп 
сақшыларына бар 
мүмкіндікті жасап, қажетті 
техникамен қамтамасыз 
етілетінін ерекше атаған 
Мұрат Жәлелұлы Амандық 
Ғаббасұлына полицей-
лер атынан ризашылығын 
білдіріп, учаскелік полиция 
бекеттерін тұрғын үймен 
қамтамасыз етуге қолдау 
көрсетіп отырғанына үлкен 
алғысын айтты. Жетісу 
аймағындағы әрі облыс 
орталығындағы қоғамдық 
тәртіпті қадағалауға 
студенттік «Жалын» от-
ряды көмек беретіндігін, 
Іле ауданының орталығы 
Өтеген батыр кенті мен 
Талдықорған қаласындағы 
мектептерде 5 кадет сы-
ныптары ашылғанын, 
өңірдің барлық аудан-
дары мен қалаларында 
бейнебақылау камера-
лары орнатылып, поли-
ция қызметкерлері соңғы 
үлгідегі планшеттермен 
қамтамасыз етілгенін ерек-
ше атап өтті. Әкімдіктің 
көмегімен облыстың 
аумақтық полиция 
бөлімшелерінің қызметтік 
бөлімшелеріне имиджі бар 
968 бейнебақылау каме-
расы орнатылып, өткен 
жылы олардың көмегімен 
122 қылмыс ашылып, 
20 мыңға жуық құқық-
бұзушылық анықталғанын 
айтты.

Бұдан кейін мінберге 
кезекпен көтерілген 
Талдықорған қалалық По-
лиция басқармасының 
басшысы, полиция 
полковнигі Асқар Нұрсапа 
мен Қапшағай қалалық по-
лиция бөлімінің басшысы, 
полиция подполковнигі 
Эльдар Әбдікенов 
атқарылған жұмыстары 
жайлы баяндады. Же-
дел кеңесте сөз алған 
облыс әкімі Амандық Ба-
талов тәртіпті күшейтіп, 
қ ы л м ы с к е р л е р м е н 
күресуде аянбау керектігін, 
ол үшін полицейлерге бар 
мүмкіндіктің жасалғанын, 
әлі де жасала беретінін 
айтты. 

– Мемлекет бас-
шысы былтырғы 5 
қазанда жариялаған 
«Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: табыс 
пен тұрмыс сапасын арт-
тыру» атты Жолдауын-
да «...құқық қорғау органдарының 
жұмысында терең және сапалы 
өзгерістер қажет...» екендігін атап 
өтіп, «...қоғам тарапынан сенімділік 
деңгейі мен халықтың қауіпсіздікті 
сезінуі полиция жұмысын 
бағалаудың негізгі параметрлері 
болуы тиіс» деп айтты. Осы орай-

да, Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне Президент Әкімшілігімен 
бірлесіп, «Ішкі істер органдарын 
жаңғырту бойынша жол картасын» 
қабылдау тапсырылған болатын, – 
деген облыс әкімі полицейлер тара-
пынан кеткен кемшіліктерді түзету 
керектігін ескертті. 

«Алматы облысы қылмыс 

көрсеткіші бойынша республика 
бойынша үшінші орында тұр. Осы 
көрсеткішті жақсартуды, сыртқы 
келбеті мен түрі сапасыз салынған 
учаскелік полиция бекеттерінің 
құрылысын қабылдамауды, жол-
көлік оқиғаларын болдырмау үшін 
«Крис-П» секілді жылжымалы 
бейнебақылау камераларын қауіпті 

аймақтарға орнатуды және оған 
жауапты мамандар әлеуметтік 
желіге бейнеролик салып, тәртіп 
сақшыларын қаралауды мақсат 
еткен жандарға лайықты жауап 
қайтарып, біліктілігін көрсетуі тиіс. 
Өйткені, қажетті автотранспортпен, 
жаңа технологиямен, бейнекаме-
раларымен жабдықталған өңірдің 
барлық аймақтарындағы поли-
ция қызметкерлері өз міндетіне 
немқұрайлы қарамауы керек. 
Сонда ғана қоғамдық қауіпсіздікті 
қадағалап, түрлі заң бұзушылықтың 
алдын алуға болады. 

Одан бөлек, «Мемле-
кет басшысының цифрланды-
ру бағытындағы тапсырмасына 
сәйкес Райымбек, Кеген аудан-
дарына бейнебақылау камерала-
рын орнату қажет» – деді. Жиын 
барысында өңір басшысы: «Ал-
маты – Шелек бағытындағы күре 
жолдың бойындағы ауылдарды 
жарықтандыру мүлде жоқ» – деп 
жауапты мамандарға тапсырма 
берді. Сондай-ақ, облыстық По-
лиция департаментінің басшы-
сына, аудандық, қалалық поли-
ция бөлімдерінің басшыларына, 
учаскелік инспекторларға қылмыс 
санын азайтуға, қылмыстың ал-
дын алуға қатысты шараларды 
жиі өткізіп, қылмыстың ашылу 
деңгейін арттыруды; қоғамда заң 
бұзушылыққа «нөлдік төзімділік» 
ұстанымын түсіндіретін шараларды 
тұрақты өткізуді; ұлтаралық және 
дінаралық қақтығыстарға апаруы 
мүмкін құқық бұзушылықтардың ал-
дын алуды; «Қазавтожол» ҰК» АҚ-
ның филиалымен, ҚР Инвестиция 
және даму министрлігінің автомо-
биль жолдары Комитетіне қарасты 
«Қазавтожол» РМК, облыстық жо-
лаушылар транспорты және автомо-
биль жолдары басқармасымен, ау-
дандар мен қалалардың әкімдерімен 
бірлесіп, жол-көлік оқиғаларының 
деңгейін азайтуды, жол қозғалысына 
қатысушылардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді; облыстық білім 
басқармасы мен аудан, қала 
әкімдерімен бірге ювенальды 
полицияның, мектеп инспекторының 
жұмысын жандандыруды; 
облыстық қылмыстық-атқару жүйесі 
департаментімен, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасымен және аудан, 
қала әкімдерімен бірлесіп жаза-
сын өтеп шыққан азаматтарды 
және пробация есебінде тұрған 
жандардың әлеуметтік бейімделуіне 
қажетті шаралар қабылдауды; 
аудан, қала әкімдерімен және 
мемлекеттік органдармен бірге 
Қазақстан Республикасындағы 
құқықбұзушылық профилактика-
сының 2017 – 2019 жылдарға 
арналған Кешенді жобасын тиімді 
жүзеге асыруды тапсырды.

Жиын қортындысында, өз 
істерінде іскерліктерімен полицей-
лерді облыс әкімінің және облыстық 
Полиция департаменті басшысының 
Алғыс хатымен марапаттады.

Айтақын МҰХАМАДИ.



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.ru7                    №3 (902) 25.01.2019
РОМАН

Қашқын

Басы өткен санда.
Сағидолла келіп түскенде 

үй маңы аткөпір. Түйе шөгерген 
жерлердегі тең-тең жүктер әлі толық 
жиыла қоймапты. Апайы Биғатым 
мен жездесі Қабылжан сол теңдерді 
бір жерге үйіп, үстін киіз үйдің артық-
ауыз жабыншыларымен жауып, 
қымтап жүр екен. Олар алғашында 
келген қонақтың Сағидолла екеніне 
онша мән бере қоймады, өз әлектері 
өздерінде. Оны тек жақындап келіп, 
«Ассалаумағалейкүм» деп дауыстап 
сәлем бергенде ғана бірақ таны-
ды. Олар Сағидолланың бұлайша 
жетіп келерін күтпеген болса керек. 
Алғашында сәл тосылып, таңырқай 
қараған екеу артынша бірінен соң 
бірі келіп бас салып құшақтай алды. 
Қалай дегенмен де, адам баласы 
үшін туған-туыстың орны да, жөні де 
бөлек қой. Сағидолланың тосын келуі 
апайы Биғатымның жанында жатқан 
бір жаралы сезімді селт еткізгендей 
болды. Жездесі Қабылжаннан гөрі 
Сағидолланы құшағына алған бой-
да, сан мәрте құшып сүйіп, бір сәт 
көз жасына ерік берді. Тіпті, іштегі 
шерге толы сағынышын өзгеше бір 
мұңлы әуенмен шұбырта жөнелді.

«Жүрсің бе есен, қарағым, 
Бір келер деп санадым.
Екі көзім төрт болып,
Жолыңа қанша қарадым.

Аман ба, туған ауылым,
Ағайын-туыс, бауырым.
Күндер өтті-ау аялсыз,
Сипатпаған сауырын.

Сарғайып сені күткенде,
Қыс өтті, жаз бен көктем де.
Басқалар неге келмеді,
Ұмытып мені кеткен бе?

Өзіңді жаным іздедім,
Үмітімді үзбедім.
Бір жамандық естідім, 
Жала жапты бізге кім?» – дей 

келіп, өксіп-өксіп бір тыныстағандай 
болды. Биғатымның бұлайша мұң 
шағып жылауының да өзіндік мәні 
бар. Ел құлағы – елу, осыдан біраз 
уақыт бұрын көршілерінің біріне 
келіп қонған бір жолаушы оған 
Сағидолланың аяқастынан қолға 
түсіп, ұзақ жылға сотталып кеткені 
туралы шала-пұшық хабар жеткізген. 
Міне, содан бері күндіз күлкіден, 
түнде ұйқыдан қалған Биғатымның 
көңілі пәс, жүзі де жүдеу. Ауыл алыс, 
жер шалғай, ұшарға  қанаты жоқ. 
Іштен тынып, әр таңын сары уа-
йыммен атырып келген. Олардың 
мынадай егіле жылап, емірене та-
бысуын қағытпа сөзбен қалжыңға 
айналдырған жездесі балдызын 
арқадан қағып, үйге бастады. 
Әлгінде ғана Биғатымның қос жа-
нарынан моншақтай төгіліп, жүзін 
жуған жас тамшылары оны уайым-
нан сейілтіп, тұла бойын бір сергітіп 
тастағандай болды. Осыдан соң-ақ 
оның жабырқау тартқан жанарынан 
шат-шадыман шаттықтың лебі есіп, 
кіреукеленген қабағы шайдай ашыл-
ды. Жүзіне күлкі үйіріліп, дауысы да 
бұрынғыдан жарқын-жарқын шыға 
бастады. 

Сағидолла төрге шығып әбден 
жайғасқан соң апайы мен жездесі 
одан тағы бір мәрте ауыл аймағының 
аман-саулығын сұрады. Бірақ, олар 
бірден тізе бүгіп отыра қойған жоқ. 
Қайта екеуі қатар қозғалып қостан 
шықты да Биғатым жерошақ жаққа 
бұрылып, Қабылжан балаларын 
ертіп көзкөрім жерде жайылып 
жатқан қоралы қойға қарай беттеді. 

Шай қайнатым әредік. Сағидолла 
есік алдындағы үш сирақты темір 
мосыға қара шәугім ілінгелі ішек-
қарны шұрылдап, зорға шыдап 
отыр. Қанша жақыны болса да сыр 
білдірмей сабыр сақтауға тырысады. 
Бірде Биғатым Сағидолланың аяқ 
жақ тұсына бір тізерлеп келіп отыр-
ды да, сыбырлай сөйледі:

– Өткенде біз біреуден сені сот-
талып кетіпті деп естідік. Содан бері  
санам санға, ойым онға бөлініп, 
түн баласы ұйқы көрмейтін бол-
дым. Жатсам-тұрсам бір өзіңді ғана 
ойлаумен басым қатты. Тіпті, соңғы 
кездері көз іле қалсам болды, бір 
түрлі жаман түстер көріп, көз алдым-
ды торлаған қалың тұғиық тұмандай 
уайымнан бір арыла алмай-ақ 
қойғаным. Ақыры жездең екеуміз 
ақылдаса келіп, ел қыстауға қонып, 
бас-аяғымыз жиналған соң, арнайы 
ауылға барып қайтуға бекіген едік. 
Сол жолы Ақбелдеудегі, Толыдағы 
басқа да  туыс-туғандарға аман-
сәлем жасап, сенің де жағдайыңды 
бір біліп қайтайық деп жоспарлап 
қойған болатынбыз. Бүгін міне өзіңді 
көріп көзайым болғаныма  тәубе етіп 
отырмын деді. 

Дәл осы сәтте сырттан дабыр-
дұбыр үн естіліп, жездесі есіктен 
шығырық мүйізді үлкен қызыл 
қойды көлденең тартты. Сағидолла 
басқа ештеңе айтқан жоқ. Күректей 
қос алақанын жайып, бөгде ешкім 
болмаған соң жасы үлкен әпкесіне 
қарап еді, ол да басын изеп, бата 
өзіңнен дегендей ишарат білдірді. 
Сонымен, ақ бата беріліп, мал да 
сойылды. Көп өтпей сырттағы бар 
шаруа тындырылып, үй иелері 
қонағымен бірге тегіс дастарқан 
басына келіп жайғасты. Олар қара 
қоста қаймақталған қытайдың қызыл 
күрең шайын тарта отырып, әлгіндегі 
үзіліп қалған әңгіме желісін қайта 
сабақтады. Бұл жолы сөзді жездесі 
Қабылжан бастады:

– Иә, Сақа, сөз сенде. Қайдан 
келесің жайдақ атпен? Ел іргесі ты-
ныш па әйтеуір?

– Ел-жұрт, туыс-туған өздерің 
көргендей дін аман. Тек қоғамнан 
тыныштық үркулі. Оның үстіне дәл 
қазіргі бұл өкіметтің жүргізіп жатқан 
саясаты, сендерді білмеймін, біздің 
жақтың халқын тым жүйкелетіп 
жіберді. Жалпы, ондағы қазақтың 
беткеұстар азаматтары мен ақын-
жазушыларына қырғидай тию-
де. Тіпті, бір ауыз сөзді аңғармай 
айтып қалғандар мен біз секілді 
шетте туыс-туғандары барлардың 
барлығы бақылауда. Оларды жап-
пай қаралап, қойша көгендеп темір 
торға тоғытып жатыр. Бір өкініштісі, 
ұсталғандардың алды өлім жазасы-
на, арты ең аз болғанда үш-бес жыл-
дан жаза арқалауда.

Сағидолланың бұл айтқандарын 
қостай сөйлеген Қабылжан:

– Бізде де сол, оңып тұрған 
ештеңесі жоқ. Жаз бойы жайлау 
үстінде шолақ белсенділер екі күннің 
бірінде жұртты жинап алып, өткізген 
қылмыстарың болса өздіктеріңнен 
айтыңдар. Шетелде тұратын ет 
жақындарың бар ма? Олармен ха-
бар алысасыңдар ма? Келген хат 
болса жасырмай әкеліп көрсетіңдер, 
мұндайдың ешбірін жасыруға бол-
майды, ол қылмысқа жатады деп жар 
салды. «Жаман сырын айтамын деп, 
шынын айтады» деген, біраз адам-
дар өз аузынан тауып, ұсталып кетті. 
Ал, өз жағдайың қалай? Өткенде 
біреуден сен туралы бір жайсыз ха-
бар естіп, қатты сасып қалдық. Ол не 
жағдай?

– Ол да рас. Бұл дүрбелең ба-
стала салысымен олар мені ұстап 
әкеліп, алғашында бірнеше мәрте 
тергеуге алды. Бірақ, тәулік бойы нәр 
татырмай, түрлі қинаулар қолданып, 
түп-тұқияныма дейін қазбаласа да, 
шеттегі туыстардың барын айтпай 
қойғам. Кейін үйді барып тініткенде 
Қалижан мен Хадиша әпекемнің бір 
парша хаты табылып, мені сорлат-
ты. Сонымен сот маған «ұлтшыл», 

«шетке қашу тобының бас атаманы», 
«қылмысын жасырған тоңмойын» 
деген қисынсыз айып тағып, жеті 
жылға жаза кесті. Бір қуанарлығы, 
жергілікті түрме басшылары маған 
ұсталық жасатып, ат баптату үшін 
Толыдағы түрмеге алып қалды. Ал, 
басқаларды әйгілі «Барсакелмес» 
атанған Такламакан шөліне жер ау-
дарып жіберді.

Бұдан соң балдызының жүзіне 
үрейлене қараған Қабылжан: 

– Сұмдық-ай! Бұрын қазақ 
даласындағы Алаш арыстарын 
«халық жауы» деген сылтаумен «Ит-
жеккенге» айдап, көзін құртыпты деп 
естуші едік. Енді, міне, өгізге туған 
күн бұзауға да туып, сол нәубет өз 
басымызға да келді десеңші? Бұл 
да біздің шетте қалған қазақтарды 
жоюға бағытталған тағы бір қитұрқы 
саясат екені анық. Сақтай гөр, Алла! 
Мұның ақыры немен тынар екен? 
– деп күбірлеп, демін ішіне тартып, 
қатты бір күрсініп алды.

Дастарқан басында 
отырғандардың бәрі үнсіз. Үлкен-кіші 
Сағидолла мен Қабылжан арасын-
да айтылған үрейлі түстей әңгімені 
үнсіз қабылдап, ұйып тыңдап отыр. 
Олар қоғамдағы қатыгездікті, жан 
баласының бір-біріне жасап жатқан 
қиянатын сөз еткен сайын адам 
азып, халық басына ақырзаман төніп 
келе жатқандай сезіледі.

– Сөздің шыны керек, қазіргі 
жағдай жантүршігерлік. Жалпы бұл 
төңкеріс шаш ал десе, бас алатын 
қатыгез қанішерлер үшін іздегенге 
сұраған болды. Мақсаты – ұру, 
соғу, бүлдіру. Олар біз секілді қолға 
түскендерді аясын ба? Аяусыз 
қорлап, азаптауға құмар. Тепкінің 
астынан алып, күні бойы таяқтан 
көз ашқызбайды. Басымызға 
елдің күресіндерінде жатқан ескі 
қағаздардан қалпақ жасап кигізіп, 
жүзімізге қара күйе жағып, байлап-
матап қала көшелерін аралата-
ды. Жасырары жоқ, сол таяқтың 
кесірінен менің де сан мәрте естен 
танып, тәуліктеп нәр сызбай жатқан 
кездерім болды.

Мұны естіген Биғатымның қол-
аяғы дірілдеп, тұла бойы түршігіп 
кетті. Үрейлі көзі шарасынан шығып, 
алақаны мен аузын жауып, «сақтай 
гөр, Алла! Сақтай гөр, Алла!» деген 
сөздерді жиі қайталап, сыбырлай 
берді.. Осыдан соң Сағидолла сөзін 
қайта сабақтап, тағы бір оқиғаға ойы-
сты.

– Ол ол ма, таяуда Толы ауданын 
басқарып келген қазақтың екі бірдей 
азаматын тұтқындады. Оның бірінің 
жамбасын елдің көзінше күйдіріп, 
«50» деген таңба басып, екіншісін 
өлімші етіп сойылға жыққан. 
Ізінше бірнеше белсендіні сойылға 
жығылған жігіттің үйіне жіберіпті. 
Олар тізгін ұшымен оның үйіне ба-

рып, терезесін қаққан. Үркердей бір 
топ баламен қолға түскен жарының 
өлі-тірісін біле алмай ділгіріп отырған 
әйел «бұл кім?» деп дауыстаса ке-
рек, шабармандар: «Біз, біз... Аш 
терезеңді, байыңнан хабар әкелдік» 
деген. Байыңнан хабар әкелдік де-
ген соң бір жақсылық болар деп 
үміттенген байқұс әйел жығыла-
сүріне терезеге қарай ұмтылған. Ол 
терезе тұтқасын тарта бергені сол-ақ 
екен шабармандардың бірі ақ матаға 
оралған қып-қызыл бір нәрсені ішке 
қарай лақтырып жіберепті. Матаға 
түйілген жаңа бауыздалған иттің 
басы екен. Осыдан кейін терезеден 
қараған бір шабарман төрдің алды-
на барып түскен қан жоса матаны 
нұсқап: «Ей, қатын білесің бе, ана 
матаға не оралғанын? Бар, аш та, 
көр, ол сенің байыңның басы» деген. 
Баж еткен әйел сол жерде талып 
қалыпты. Қазір ақыл-есінен адасқан 
біреу. Өзінің не айтып, не қойғанын 
да білмейді. Бірде күліп, бірде 
күйеуінің атын атап айғайлап жылай 
береді екен.

Әңгіме осы жерге келгенде 
бағанадан үнсіз тыңдап отырған 
Қабылжанның бүкіл қаны басына 
шапқандай болды. 

– Тү-у! Құдайдан тартсын, 
құдайдан тартқырлар! Бұл тым шек-
тен шыққандық қой! Алладан бір за-
уал келмейді екен өздеріне?! – деп 
кейіді.

– Жаратқан ием, мұндай 
қорлықты жан баласының басына 
бермесін. Мен оны дұшпаныма да 
тілемес едім. Осындай сұмдықтарға 
ет жүректі пенденің қалай ғана қолы 
барады десеңізші? Сол қорлыққа 
шыдай алмаған біраз адам өз-өзіне 
қол жұмсады. Ал, кейбіреулері ауыр 
соққыдан тілге келмей кетіп, біразы 
мүлде мүгедек болып қалды, – дейді 
Сағидолла өкініш пен шарасыздық 
танытып.

Бұл оқиғалар Биғатымға тіпті 
де ауыр тиді. Естіген құлағы, 
баяндаған бауыры жазықты емес. 
Құйып отырған шайын беруге ша-
масы жоқ, қолы дірілдеп ебі қаша 
берді. Бірақ білдірмеген болады. Ол 
басқасы емес, осыдан бірнеше жыл 
бұрын қытай мен орыс өздерінің 
ішкі келісімі арқылы қазақ шекара-
сын ашып, өтер елді өткізіп, өтуге 
үлгермей қалғандарын енді жаппай 
жазалап жатқанына ызалы. Бұл 
қарға тамырлы қазақ үшін біреудің 
жары, біреудің жалғызы екі елде 
қақ бөлініп қалған нағыз сергелдең 
кез ғой. Ет жақындарынан көз жа-
зып қалғандар қалайша хат-хабар 
алыспай тұра алсын? Оның үстіне 
жаламен жеті жылдық жаза арқалап 
отырған мына бейбақ інісінің артын-
да жап-жас жары, шегірткедей төрт 
баласы бар. Олардың ертеңгі күні не 
болмақ? Ондай бейкүнә сәбилерді 

шулатып, жеті жыл ғұмырын тар 
қапаста өткізу кім-кімге де оңай 
дейсің бе? Осының бәрін сан мәрте 
қаузап, ой елегінен өткізіп шыққан 
Биғатым соңында өзінің қанша от-
алып қопаға түскенімен қолынан 
келер еш шарасы жоқтығын сезген-
дей болды. Ілезде орағытқан ойын 
жинақтап, қайратына қайта мінді. 
Іштей бекініп, ақыры бауырына бар 
білген ақыл-кеңесін айтып, жұбатуға 
көшті. 

– Сағидолла, сен ер-азамат 
емессің бе? Өмір бір орында тұра 
бермейді. Бірде оның қаһарлы 
қыстай ызғарына кез болсаң, енді 
бірде шуақты күндей жылуына 
бөленесің. Адам баласына осының 
бәрі сынақ. Оларды бастан өткеру 
үшін темірдей төзім, қорғасындай 
сабыр қажет. Атам қазақ «аққа құдай 
жақ» деген ғой, бүгін болмаса ертең 
сен де ақталып шығарсың. Саған 
жала жапқан сұмпайылар әйтеуір бір 
күні өз жазасын алады. Он сегіз мың 
ғаламды жаратқан – жалғыз Алла. 
Сол үшін барлық жақсы-жаманды 
жөнге салу тек бір Алланың 
ғана қолында. Біз асыққанмен 
жалақорларды жазалауға жарату-
шы жалғыз иеміз асықпайды. Бәрін 
де өзі реттеп, әділетті жанға мейір-
шапағатын төгеді. Бұған бола өзіңді 
өзің қинап, құр таусыла берме. Қайда 
жүрсең, үскініңді түсірмей, еңсеңді 
тік ұста. Белің босағадай берік, 
әр басқан қадамың нық та ширақ 
болсын. Өзің қандай да бір жұмыс 
атқарарда алды-артыңды ойлап, 
ақылмен жаса. Басыңа қандай қиын 
күн туса да біреулерді жазықсыз 
қаралама. Өзің білесің, әке-шешең 
қаншалықты жоқшылық тартып, 
қиындықтарды бастан өткерсе де, 
тағдырына налыған емес. Қайта, 
өздеріңе тағылымды тәрбие беріп, 
алдалдық пен біреудің ала жібін ат-
тамауды үйретті. Әрдайым барға 
қанағат, жоққа сабырлық етіп, 
қысылып, қиналғандарға көмектесіп 
жүруді дәріптеді. Бұл жолы тағдыр 
сені тағы бір сынға салған шығар. 
Сол сыннан сүрінбей өту – басты 
парызың. Сенің еш кінәсіз екенің 
Аллаға және өзіңе ғана аян. Оның 
бәріне уақыт төреші. «Басқа түссе, 
баспақшыл», құдайдың басқа 
салғанын көресің де, көнесің – деп 
білген ақылын айтты. 

Апайы айтқан әр сөзді үнсіз 
тыңдап, іштей қабылдаған Сағидолла 
сөз соңында басын изеп қана бәрін 
түсіндім дегендей сыңай таныт-
ты. Бірақ, ол бар болмысты ашыла 
айтқанымен, өзінің түрмеден қашып 
келе жатқаны жайында тіс жарған 
жоқ. Тек: «Бізді бүгін осы маңнан шөп 
шауып жинатуға әкелді. Сонымен, 
шөпшілерге шалғы-тарақ, жетіспей 
басқалар керек-жарақ сатып әкелуге 
таяу жердегі Дөрбілжін қаласына 
түсіп кетті. Мен біреуден сіздердің 
көшіп келе жатқандарыңызды естіп, 
түрме бастығынан жалына сұранып 
жайдақ атқа міне салып, сұрастыра-
сұрастыра жеткенім осы болды» де-
ген.

Жалғасы келесі санда.
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К‰рењбелден т‰леген 

ЌАНАТ

Қанат бауырыммен 1998 жылы Талдықорған 
облысы тарап, Алматы облысына қосылып, дүние 

астаң-кестең болып жатқанда, журналистік 
сапармен Қоғалыға әдейі іздеп барып таныстым. 
Ол кезде шағын бизнес дегеннің аты да, заты да 

жоқ. Әркім өзінше тыраштанып, ұжымшарлар 
тарап, ауылшаруашылығы талан-таражға түсіп, 

ауыл тұрғындары шілдің қиындай шашырап 
жатқан кез еді. Қараша қауымның күн көруі 
қиындап, базар жағалап, алып-сатарлықты 

ар көретін қазаққа осы кәсіпті меңгеру қажет 
болған дәуір туған. Күн көру қиындап, дәрігер 

де, мұғалім де, қаламгерлер де, қыл аяғы 
мемлекеттік қызметкерлердің өздері шарадай 

бастары шақшадай болып, елді ұйыстыра алмай, 
әуре-сарсаңға түсіп жатқан-ды.

Телевидение камерасын көтеріп, опера-
торды жетектеп, Күреңбелдің баурайындағы 
Тезектөренің ауылына, Қанатқа бардым. Әрі 
журналистік сапармен әрі күнкөріс қамымен 
жылу сұрай барғанымды несіне жасырайын. 
Жаркенттен шыққан жампоздың «Қарлығаш» 
деп аталатын өндіріс мекемесінде 200-дей 
жұмысшы істейді екен. Картоп өнімінен крахмал; 
қарақұмық, күнбағыстан сықпа май алып, астық 
егіп, нан өнімдерін өндіріп,  Алматыдағы кілем 
фабрикасына, Шығыс Қазақстанға, қарақұмықты 
әскери бөлімшелерге өткізіп, алыс-беріс жасап, 
кәсіпорынның шаруасын дөңгелетіп отырыпты. 
Көңілі көктемдей, мінезі Қоғалының қоңыр салқын 
самалындай ағаммен мен осылай таныстым. 

«Бұл өңірге қалай келіп қалдың?» деген са-
уалыма «Ата-анам бес жасымда осында көшіп 
келіпті. Осында түледік, шаруаның баласымын, 
1966-1976 жылдары аралығында мектепті оқып, 
үздік тәмамдадым. Одан кейін совет әскері 
қатарында Северный флотта үш жыл әскери 
борышымды өтедім. 1980-1985 жылы Алматы 
қаласының Қазақ ауылшаруашылығы институ-
тын бітіріп, «Қоғалы» совхозында жұмысшыдан 
бастап осы ауылда және «Голубиновский» сохоз-
дарында автогараж меңгерушісі, совхоздың бас 
инженері қызметтерін атқардым. 

Жалындай жанып тұрған кезім, сту-
дент кезімде де топтың жетекшісі едім. 
Ұйымшылдықты, тәріпті жаным қалайды. Осын-
дай іскерлігімді аңғарған аудан хатшысы Яков-
лов Петр Дмитриовичтің шақыруымен ауданда 
ауылшаруашылығы бірлестігінің орынбасары 
болдым. Арада Мәскеуде директорлық қызметтің 
алты айлық курсына оқуға жіберді. Ол кезеңдерде 
кадр мәселесіне аса мән беретін. Қолынан іс 
келетін азаматтарды жоғарылату үшін арнайы 
курстардан өткізіп, резервке қоятын. Қайта 
құру басталғанда Талдықорған облысының об-
ком партиясы мен Гвардия ауданының рай-
ком партиясының ұсынысы бойынша жас ма-
ман ретінде ауылшаруашылығы тауарларын 
өндіру мекемесі құрылып, мені директорлыққа 
тағайындады. Міне, содан бері осы мекемені 
басқарып келемін», – деді. 

Сөзі де, мінезі де жұмсақ, қолға алған кез 
келген істі дөңгелетіп алып кететін тау тұлғалы 
азаматпен одан кейін де араласып-құраласып, 
туыстық қарым-қатынасымыз ұлғайды. 

Өткен күндерге көз салып қарасам, Қоғалы 
ауданы кезінде 30 мың тоннаға дейін картоп 
өндіретін. Соның 10 пайызға дейін кесілген ұсақ 
картоптарын сорттап, крахмал шығаратын осы 
Қанат Ботайұлы басқарған өндіріс орны болатын. 

Ол кезде Қазақстанда крахмал шығаратын 
бірде-бір өндіріс орны осы Қоғалыдан 
басқа жерде болған жоқ. Қарақұмық (греч-
ка) қоймаларда мал азығы ретінде жа-
татын. Соның көзін тауып, есебін біліп, 
әскери горнизондарға өткізіп, қоластындағы 
жұмысшылардың еңбекақыларын азық-
түлікпен есеп айырысқан кезеңде, Қанат 
Бекиев жұмысшыларына жеңіл және ауыр 
автокөліктерін сыйға тартып, үй алып беріп, 
ынталандырып, ауданның балабақшасына, 
мешітіне және әлеуметтік тұрмысы төмен 
отбасыларға қол ұшын созып тұрды. 

Астықты өлке болса да ауданда диірмен 
деген атымен болмаған, сол диірменді іске 
қосып, астықтан нан өндіріп, Қоғалы өңірін 
ас атасы нанмен қамтыды. Мұны қазір айтуға 
оңай болғанымен сол уақыттарда елдің кебек 
шылап жегендерін ел ұмыта қойған жоқ шығар. 
«Елде болса ерінге тиер», бұл да бір өтпелі 
кезең ғой» дейтін, құдды бір көріпкелдей. Сол 
айтқаны айдай келді. Тәуелсіз елдің іргесі 
бекіп, шаңырағы шайқалмай, экономикасының 
қарышты дамуына Қанат Ботайұлы да елеулі 
үлес қосты. Оның ұйымдастырушылық 
қабілетін білген Елбасы онымен екі мәрте 
кездесіп, шығарып жатқан өнімдерін көрген-ді. 

Дүниенің бәрі жекешеленіп жатқанда өзі 
басқарған мекемені ол да жекешелендірді. 
Кейіннен құдай қосқан қосағы Гүлжәмила 
жеңгеміз босанып қызды болғанда 
кәсіпорынның атын «Қарлығашты» перзентіне 
қойған-ды. Бұл күнде сол Қарлығаш бұраңбел 
арулардың қатарында. Қарлығаш деген киелі 

құс қой. Оның айырқұйрық атануы тура-
лы ертегі бар. Балапаны үшін шырылдап, 
жыланмен алысады. Нарық та сол жы-
лан сияқты сұсты. «Нарықты бағындыру, 
«Қарлығаш» өндіріс орнын аман сақтап, 
ұжымды ұйыстырып ұстау, солардың 
қайысқан қабырғасын түзету менің мойным-
да болды»  деген Қанат Ботайұлының нарық 
салған сүрлеуден оңайлықпен өтпегенін 
көруге болады. Қолма-қол есеп айырылы-
сатын қаражаттың жоқтығынан алыс-беріс 
әрекеттерге көшіп, «арбаны да сындырмай, 
өгізді де өлтірмей» алып шығу бұл іскерлікті, 
білімді ұштастыра білген, әр істі парасат пен 
пайымды шеше білетін басшыға ғана тән 
қасиет. Бұл бағытта Қанаттың жолы болды. 

Ол тек қана ауылшаруашылығымен ғана 
тоқталып қалған жоқ, құрылыс саласын-
да бағын сынап көрді. Нарықта не сұраныс 
болса саған орай бейімделе білді. Қапшағай 
қаласында бір үлкен компаниямен бірлесіп, 
өзінде бар ауыр техникаларды ұсынып, 
бірлесіп жұмыс жасады. Бүгінде Алматыға 
қарай жол тартсаңыз Қапшағайдағы көл 
жағасындағы демалыс саябағы «Freedom», 
«Ривьера», қаладағы «ХҚКО» және төртінші 
шағын аудандағы 38-тұрғын үй, «Самал» 
кафелерінде Қанаттың қолтаңбасы тұр. 

2006 жылы Кербұлақ ауданында 
тасқын болып, күре жолдардың бойындағы 
көпірлерді шайып кетті. Ауданда ол кезде 
бірде-бір құрылыс мекемесі жоқ болатын. Ау-
данды басқарған Азат Нұрахметұлы Қанатқа 
қолқа салып,  «Сарыөзек»,  «Сарыбастау» 
және «Жоламан» ауылдарына қатынайтын 

көпірледі жөндеуге қол ұшын созды. 
Қай салада жүрсе де тайға басқан 

таңбадай ізігілікті істері жарқырап жатқан аза-
мат ауылшаруашылығынан қол үзген емес. 
Елу жылдығына орай,  Кербұлақ  аудандық 
мәслихатының шешімі бойынша Кербұлақ 
ауданының құрметті азаматы төсбелгісі берілсе, 
Ауылшаруашылығы министрлігі тарапынан 
«Ауылшаруашылығының үздігі» төсбелгісімен 
марапатталды. Гүлжәмила жеңгеміз де 
ауылшаруашылығы институтын бітірген, жолда-
сы салған сүрлеу жолды ол да шиырлап келеді. 
Бүгінде жеке шаруа қожалықтарында 100 гек-
тар жер бар, оның сыртында жалға алып 1000 
гектарға дейін астық, жуа, қызылша дақылдарын 
егіп, қоластындағы жұмысшыларға жұмыс көзін 
ашып беруде.  

Өнімді өндіру бар да, оны өткізу бар. 
Міне бұл бағытта жолдасы көрсеткен бағыт-
бағдардан жаңылмаған жұбайы, Шеңгелдідегі 
жуа өндірушілердің бастарын біріктіріп әрі 
Алматы облысындағы «Жетісу» әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компания-
сы» АҚ-мен бірлесіп, ЖШС АГРО сервис құрып, 
150 гектарға тәтті түбір егіп, маңайындағы 30-
дан астам кіші шаруалардың жерін жыртып, 
егінін егуге әрі науқан кезінде жинап алуға 
техникалық көмектерін беріп келеді. Осы сер-
вис орталығының басшысы да – Гүлжәмила 
жеңешеміз. 

Жеңгеміз Гүлжәмила – Орынбордың қызы. 
Отбасының тұңғышы, үлкен әулеттен шыққан 
сегіз баланың үлкені. «Аңсағанға сусаған 
жолығыпты» дегендей, Қанат та – үйдегі тоғыз 
баланың тұңғышы. Екі әулеттің тұңғыштары 
жоғарғы оқу орнында жүріп, қол ұстасып 
өмірге қадам басқандарына биыл – 35 жыл. 
Кіндіктерінен өнген бес баладан 4 немере 
сүйіп отыр. Қанаттың анасы, Гүлжәмиланың 
енесі Күмісхан апа құрсағынан өрген тоғыз 
баласының қызығын көріп, немерелерінен 
шөбере сүюде. Қанат пен Гүлжәмила үйлерінің 
тұңғышы болғандықтан өзінен кейінгі іні-
қарындастарын, сіңлілерін отаулап шығару да 
солардың жауапкершілігінде.  Татулықтары 
мен берекесі ұйысқан Қанат пен Гүлжәмила 
жеңгеміз 14 келін түсіріп, 7 қыз ұзатып отыр.  
Қанаттың соңынан ерген Қайрат, Бейбіт, Алдан, 
Рүстем «Қызылшоқы», «Ақбастау», «Мәди» 
шаруа қожалықтарын біріктіріп Кербұлақ ауда-
ны көлемінде 7000 гектар жерді иегеріп,  мал 
шаруашылығымен айналысуда. 100-ден астам 

отбасыларға жұмыс көздерін ашып беріп, үлкен 
нәтижелі көрсеткіштерге қол жеткізуде. Бұл шаруа 
қожалықтары Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталовтың қолынан жеңіл автокөлік пен құрмет 
мақтау қағаздарымен марапатталған. Ал,  Айтқали 
Бекиев інім  ауылшаруашылыққа қажетті техника 
мен автомашиналарды  шаруаларға ұсынуда.   
Оңал мен Алмас  ішкі істер органдарында лауа-
зымды қызмет атқаруда.

Өмір дейтін алып кеменің капитаны Қанат 
Ботайұлы асқаралы 60 жасқа толуда. Алпысты 
қазақ тал түс деген. Алты белесті бағындырған 
«тал түсіңіз» құтты болсын, бауырым! Мемлекеттің 
ауылшаруашылық саласында сайдың тасындай 
ірілік танытып, алғырлықтарымен көзге түскен 
Қанатқа «Мемлекеттік қызметте жүрген пайдалы 
ма, жоқ жеке кәсіппен айналысқан пайдайлы ма? 
– дедім.

– Кәсіп деген сан-салалы. Өзің би, өзің 
қожа. Әр адамның Алла Тағала берген қарым-
қабілеті бар. Етік, көйлек тіксең де, өз таңдауын 
жасаса ұтылмайды. Қазір ауылшарушылығына 
миллиардтаған субсидия беріліп жатыр. 
Бірақ үлкен мәселе бар.  Әр министр келген-
де алдыңғы кеткен министрдің реформасын 
жалғастырса нұр үстіне нұр болар еді.  Міне, 
бізде ауылшарушылығында әлі жүйе жоқ. Кейде 
бөлінген субсидия шаруаларға жетпей қалатыны 
рас. Ол әсіресе шағын бизнестегілерге қиын. 
Мемлекеттік қызметте жүрген әріптестерім суб-
сидияны бермейін деп отырған жоқ, соның 
ережелері дұрыс емес. Жылда өзгереді. Жыл 
аяғында тексеру басталады. Өйткені бір заңға бір 
заң қарама-қарсы, – дейді.

Айтақын МҰХАМАДИ.

АЙНАЛДЫҢ 
МЫЗҒЫМАЙТЫН «АЛАТАУҒА» 
Жаратқан мұндай шебер жарата ма,
Тайлақ та айналып тұр нар атанға.
Жиырма бесің айналып келер ме екен,
Шомылдырсам Көксуға, Қараталға.

Қиял ғой бұл, кім асқан Құдіреттен,
Жас дәуренді үкідей үлбіреткен. 
Көктемің бар, жаз өтіп, күзің келер,
Сынаптай сусып-сырғып ғұмыр өткен.

Дүние дөңгеленген «Айгөлек» пе,
Қуаныш жүрген жерде қайғы еред(і) те.
Кеше ғана шыбық ең солқылдаған,
Бауырым сенде айналдың «Бәйтерекке».

Шынжырлатып құдықтан тартқан қауға,
Бұтақтарың ұласып, бақша-бауға.
Самайыңды ақ ұлпа қырау шалып,
Айналдың мызғымайтын «Алатауға»

Ай мен Күндей жарқырап аспанымыз,
Қиссадай таусылмасын дастаныңыз.
Қанатжан алпысыңыз, құтты болсын,
Алқынбай алты асудан асқаныңыз.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЭФФЕКТИФНОСТЬ  МЕДИАЦИИ
Целями медиации являются: достижение варианта разрешения спора 

(конфликта), устраивающего обе стороны медиации; снижение уровня 
конфликтности сторон. Медиация проводится на основе принципов: 

добровольности; равноправия сторон медиации; независимости и бесприс-
трастности медиатора; недопустимости вмешательства в процедуру 

-медиации; конфиденциальности.

Условием участия в процедуре медиации 
является взаимное добровольное волеизъ-
явление сторон, выраженное в договоре о 
медиации.

Стороны медиации вправе отказаться от 
медиации на любой ее стадии.

В ходе медиации стороны вправе по 
своему усмотрению распоряжаться своими 
материальными и процессуальными права-
ми, увеличить или уменьшить размер требо-
ваний или отказаться от спора (конфликта). 
Стороны свободны в выборе вопросов для 
обсуждения вариантов взаимоприемлемого 
соглашения.

Стороны медиации пользуются равными 
правами при выборе медиатора, процедуры 
медиации, своей позиции в ней, способах и 
средствах ее отстаивания, при получении ин-
формации, в оценке приемлемости условий 
соглашения об урегулировании конфликта и 
несут равные обязанности.

При проведении медиации медиатор не-
зависим от сторон, государственных органов, 
иных юридических, должностных и физичес-
ких лиц. Медиатор самостоятелен в выборе 
средств и методов медиации, допустимость 
которых определяется настоящим Законом.

Медиатор должен быть беспристраст-
ным, проводить медиацию в интересах обе-

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, 
В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СУДОВ С 
ОРИЕНТИРОМ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ЗАПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ. 

для медиатора и адвоката, ока-
зывающих услуги на постоянной 
основе. Для удобства посетите-
лей обеспечен свободный до-
ступ к специалистам входящей 
и исходящей корреспонденции. 
Уголок самообслуживания обо-
рудован компьютером для ра-
боты с «Судебным кабинетом». 
Работают консультанты, готовые 
ответить на все вопросы посети-
телей.

Работа фронт-офиса нацелена на повышение 
уровня удовлетворенности граждан качеством 
судебных услуг, доверия населения к судебной 
системе, обеспечение доступности и открытости 
работы суда. Фронт-офис создан для снижения 
времени общения граждан с судом и оказания су-
дебных услуг в одном месте, начиная от подачи 
заявления, заканчивая выдачей судебных актов.

Таким образом, жители районов смогут по-
лучать консультации у профессиональных медиа-
торов и адвокатов, разрешать спор посредством 
досудебного урегулирования, получить полный 
спектр услуг – от консультации по юридическим 
вопросам до подачи иска в суд.

В результате применения пилотных проек-
тов, например «Ночной суд», «Виртуальный суд», 
«Семейный суд», суды Алматинской области по-
казали хорошие результаты. В «Ночном суде» 
после подписания меморандума рассмотрелись 
239 дел.  

Пресс-служба Алматинского 
областного суда.

С учетом данных задач, число фронт-офисов 
в Алматинской области с каждым днем увели-
чивается. На сегодняшний день фронт-офисы 
открыты в Алматинском областном суде, Талды-
корганском городском суде, Панфиловском, Ала-
кольском, Жамбылском, Сарканском районных 
судах.

Суды переходят на безбарьерный принцип 
обслуживания граждан «OpenSpace» с учетом 
современных стандартов обслуживания населе-
ния. Улучшенный формат работы направлен на 
создание максимально комфортных условий для 
посетителей. 

Фронт-офисы оснащены современными тех-
ническими средствами, доступом в интернет, 
информационными центрами, зонами самооб-
служивания. В удобных залах ожидания с уютной 
мебелью размещены стенды с графиками судеб-
ных заседаний и образцами исковых и других за-
явлений. 

В зонах информационного центра посети-
тели могут подать документы в суд, получить 
необходимую информацию. Оборудованы зоны 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ПОИСК РЕШЕНИЙ

их сторон и обеспечивать сторонам равное 
участие в процедуре медиации. При нали-
чии обстоятельств, препятствующих беспри-
страстности медиатора, он должен отказать-
ся от проведения медиации.

Не допускается вмешательство в деятель-
ность медиатора при проведении медиации со 
стороны лиц, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, кроме случаев, предусмотренных зако-
нами Республики Казахстан.

Участники медиации не вправе разгла-
шать сведения, ставшие известными им в 
ходе медиации, без письменного разреше-
ния стороны медиации, предоставившей эту 
информацию.

Медиатор не может быть допрошен в ка-
честве свидетеля о сведениях, ставших ему 
известными в ходе медиации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законами Рес-
публики Казахстан.

Разглашение участником медиации све-
дений, ставших ему известными в ходе ме-
диации, без разрешения стороны медиации, 
предоставившей эту информацию, влечет 
ответственность, установленную законами 
Республики Казахстан.

Улан МАМЫТБЕК,
заведующий  канцелярией 

Талдыкорганского городского суда.

ОТКРЫТЫ ФРОНТ-

ОФИСЫ

Общественный фонд «Право» с целью оказания социально-
психологической, правовой, повседневной, трудовой и педагоги-
ческой поддержки несовершеннолетних и их родителей, находя-
щихся в конфликте с законом и трудной жизненной ситуации, при 
поддержке Министерства образования и науки Республики Казах-
стан, Комитета по Защите прав детей 25 сентября 2018 года, в 
г.Талдыкорган по ул. Ломоносова дом № 40, был открыт центр 
«Шанс» по Алматинский области.

Центр укомплектован следующими специалистами: психоло-
гами, юристами, социальными педагогами, медсестрой и оказы-
вает услуги несовершеннолетним  лицам:

- дети, пострадавшие от  нетрадиционных  религиозных тече-
ний, находящихся в конфликте с законом;

- ставшими жертвами и/или свидетелями преступлений;
- родители которых осуждены или отбывают наказание;
- детям сиротам;
- бездомным.
Также на втором этаже здания находится гостиница расчитан-

ная на 5 мест, предназначенная для несовершеннолнтних, вер-
нувшихся из зон террористической активности.

С целью оказания социально-психологической, юридической, 
повседневной, трудовой и педагогической поддержки несовершен-
нолетним, находящихся в трудной жизненной ситуации и их родите-
лям, а также лиц находящихся в конфликте с законом на территории 
региона, сотрудниками Центра «Шанс»  в рамках сотрудничества с 
местной полицией Департамента полиции, управлением образова-
ния и Департаментом юстиции Алматинской области, был подписан 
Меморандум, в рамках которого работа ведется в тесном взаимо-
действии.

Для ознакомления с работой Центра, было разработано и 
распространено среди жителей Талдыкоргана и образовательных 
учреждений более 700 буклетов и листовок. 

Также была опубликована информация в социальных сетях 
«ВК», «Инстаграм», «Тinfo», «YouTube»,  Facebook и республи-
канском телеканале «Казахстан», региональных СМИ: «Жетысу», 
«Талдыкорган таны», «Огни Алатау», «Вечерний Талдыкорган».

В целях усиления взаимодействия с гражданами и использо-
вания средств связи был установлен телефон «Доверия» (8-7282-
32-40-24).

Проведены рабочие встречи с руководством и сотрудниками 
ювенальной полиции местной полицеской службы г.Талдыкорган и 
Департамента полиции Алматинской области, с секретарями комис-
сии  по делам несовершеннолетних, а также с  работниками органов 
образования Алматинской области и города Талдыкорган.

Специалистами Центра проводится анализ криминогенной си-

туации преступлоений совершенных несовершеннолетними. С 
момента открытия Центра, было оказано 42 услуги, из которых 
21 социально-правовые и  21 - социально-психологические, в том 
числе 11 женщинам, 9 мальчикам и 1 девочке. Возрастные нормы 
для несовершеннолетних составляют от 3 до 6 лет – 1, 9-12 лет – 
3, 12-15 лет – 4, 15-18 лет – 3.

Оказаны социальные, психологические, юридические и меди-
цинские услуги 18 несовершеннолетним и их родителям, которые 
оказались в конфликте с законом и состоят на учете в  подразде-
лении ювенальной полиции управления полиции г.Талдыкоргана .

Основной целью этих услуг является проведение психологи-
ческой диагностики и тренингов, а также организация и проведе-
ние лекций о том, как повысить юридическую квалификацию для 
определения социальных и бытовых условий.

В частности, социально-педагогический опрос показал, что 10 
из 18 несовершеннолетних нуждаются в социальной поддержке, 
4 в социальной, психологической и педагогической-по два и дво-
им юридическая и трудовая - индивидуальная помощь. В резуль-
тате целенаправленных усилий была оказана психологическая и 
педагогическая помощь четырем несовершеннолетним, а один из 
родителей принят на работу в Центр.

Центр социально-психологической и правовой 
поддержки несовершеннолетних «Шанс».

Судебная медиация – примирительная процедура урегулирования спора (кон-
фликта) между сторонами судебного процесса при содействии судьи, осуществляю-
щего примирительные процедуры, в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. Медиация – форма вне-
судебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной, беспристрастной сто-
роны – медиатора. Медиатор - это не защитник, не обвинитель, не арбитр, не консуль-
тант, не советчик и не переносчик информаций, а есть независимое, нейтральное и 
беспристрастное физическое лицо, выбираемое сторонами спора, который помогает 
сторонам самим найти решение в ходе обсуждения их конфликта.

С 01 января 2016 года на законодательном уровне путем включения в новый 
Гражданский процессуальный кодекс, действует судебная медиация.

Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоя-
тельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения 
медиатора.  Разрешение споров полностью зависит от воли самих спорящих. Особен-
ностями медиации является то, что процедура гибкая, неофициальная и неформаль-
ная. В медиации не выясняется кто прав, а кто виновен. Основная цель медиации 
– конструктивный поиск решений возникших противоречий. Внедрение медиативных 
форм разрешения споров окажет позитивное воздействие на судебную систему.

Порядок и процедура проведения медиации, установленные статьями 179-180 
ГПК РК, соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации может 
быть заявлено сторонами в судах первой, апелляционной и кассационной инстанции. 
При проведении судебной медиации, передача дела в производство другого судьи не 
обязательна, по ходатайству сторон процедуру медиации может провести и судья, в 
производстве которого находится дело, тем самым стороны экономят свое время и 
время суда. Судья, осуществляющий примирительные процедуры, при проведении 
судебной медиации руководствуется нормами, установленными Законом «О медиа-
ции» и ГПК. Соглашение об урегулировании спора (конфликта), достигнутое сторона-
ми медиации при проведении примирительных процедур, заключается в письменной 
форме и подписывается сторонами. При достижении сторонами соглашения об уре-
гулировании спора (конфликта) в порядке судебной медиации судья, в производстве 
которого находится дело, выносит определение, постановление о его утверждении и 
прекращении производства по делу.

При этом, государственная пошлина оплаченная сторонами возвращается им из 
бюджета. Таким образом, медиация минимизирует нравственные и материальные по-
тери сторон связанные с произошедшим конфликтом (спором).

Сара ЖАНБЫРБАЕВА, 
судья Талдыкорганского городского суда.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ АКТИВНО ИДУТ ОБШИРНЫЕ ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ. 
ВО-ПЕРВЫХ, ПРОИЗОШЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА НА-
ЦИИ «100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ». ВО-ВТОРЫХ, КАЗАХСТАНСКАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВНЕДРИЛА В СВОЮ 
РАБОТУ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВОМ. РЕЧЬ ИДЕТ 
О 100-ПРОЦЕНТНОМ ЭЛЕКТРОННОМ СУДЕ. ВО ВСЕХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ТӨРЕЛІК», КОТОРАЯ ИНТЕГРИ-
РОВАЛА В СЕБЕ ВЕСЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ СУДОВ И 
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДИАЛОГА С СУДАМИ – СЕРВИС «СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ».

Развитие информационных систем на этом не останавли-
вается, так, в информационно-аналитической системе су-
дебных органов «Төрелік» реализован механизм, соглас-
но которому по вступлению судебного акта в законную 
силу по делам об административном правонарушении су-
дья в ИАС СО «Төрелік» повторно подписывает постанов-
ление, которое в автоматическом режиме направляется 
в страховую компанию в электронном виде с отметкой о 
вступлении в законную силу.
Данный функционал позволяет исключить необходимость 
повторного обращения граждан в суды за проставлением 
отметки о вступлении в законную силу постановлений об 
административном правонарушении для предъявления 
его в страховую компанию.
Следует отметить, что на сегодняшний день в Судебном 
кабинете успешно функционирует сервис по направле-
нию в суды дел об административных правонарушениях 
органами, уполномоченными возбуждать администра-
тивные дела, все протоколы об административных пра-
вонарушениях и дела поступают в электронном виде в 
специализированные административные суды и в суды, 
рассматривающие административные дела.
Автоматизирован документооборот между судами и ор-
ганами исполнительного производства (государственные 
судебные исполнители, частные судебные исполнители).  
Введен в эксплуатацию функционал по приему из судов 
исполнительных документов в электронном формате и 
электронному санкционированию судами постановлений 

судебных исполнителей по всей Республике. Исполни-
тельные документы судами также направляются в элек-
тронном формате.
С недавних пор на интернет-ресурсе Верховного Суда 
открыт новый сервис «Внешняя оценка судов». Это еще 
один системный инструмент по оценке работы конкрет-
ного суда.
Проект «Внешняя оценка судов» реализован как объек-
тивный инструмент оценки работы судов и судей с це-
лью определения уровня доверия населения, защищен-
ности прав и законных интересов граждан в суде.
Отличительная особенность анкетирования – прове-
дение его посредством сервиса «Судебный кабинет». 
Результаты анкетирования и предложения напрямую по-
ступают в главный орган судебной власти – Верховный 
Суд, что исключает местное влияние на его результаты 
и итоги.
В частности, оценивается уровень доступа к правосу-
дию, равноправие сторон, беспристрастность, соблюде-
ние судьями требований судейской этики, процессуаль-
ных сроков и т.д.
Необходимо отметить, что все сервисы дорабатываются 
и улучшаются с учетом предложений представителей 
юридической общественности, адвокатов и госорганов, 
а также по мере развития ИТ в мире и изучения успеш-
ного опыта других стран. 

Мурат ТАНИРБЕРГЕНОВ,
судья СМЭС Алматинской области.
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ЗАЊ жєне ЌОFАМ№3 (902) 25.01.2019

Облыс орталығы Талдықорған қаласындағы бірнеше мектеп асхана-
ларына облыстық филиал басшылығы да мониторинг жүргізу мақсатында 
барып қайтты. №1, 12 және Еңбек ауылына қарасты №22 орта мектепте 
болып қайтқан эксперттік топ бірқатар ұсыныстар айтып, рұқсат етілген 
тағам туралы да мектеп басшылығы, асхана иелеріне айтып ескертті.

«Біздің негізгі мақсаты – партиялық жоба аясында мектеп 
асханаларының тамақтану тәртібіне қадағалау жасау, балалардың тегін 
тамақтануы мен ас мәзіріне белгіленген тағамдардың енгізілуіне бақылау 
болып табылады. Топ құрамында ата-аналар да, балалардың тамақтануына 
бей-жай қарамайтын үкіметік емес ұйым өкілдері де қосылды. Бұл жұмыс 
алдағы уақытта да жалғасын табады», – дейді Алматы облыстық филиал 
төрағасының орынбасары Серік Нұрқадырұлы. 

«Барлық мектеп асханаларына бірдей ескертулер жасалды, рұқсат 
етілмеген тағамдардың ас мәзіріне енгізілмеуі, балалардың уақытылы, 
сапалы тамақ ішуіне мектеп басшылығы тарапынан қадағалау болуы, 
арнайы бракоражды комиссия мүшелерінің асхана қызметкерлерінің 
жауапкершілігін арттыру мақсатында жұмысын күшейту, әрі медициналық 
тексеруден өту-өтпеуі де назардан тыс қалмауы. Мен ата-аналар 
комитетінің атынан келіп отырғандықтан балалардың қауіпсіздігі, денінің 
саулығына да баса назар аударуды сұрадым. Жаңа жоба аясында осындай 
эксперттік топтың мониторинг жүргізуі өз жемісін беретініне сенімдімін», – 
дейді облыстық ата-аналар комитетінің төрайымы Дания Сәлімбаева. 

Мониторинг қорытындысы бойынша тиісті құжаттар толтырып, ескер-
тулер білім мекемелеріне жолданатын болады. 

Ш. ХАМИТОВ.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың соңғы жол-
дауында еліміздің тірегі – жастар мәселесіне 
жете мән бергендігімен аса маңызды деп са-
наймыз. Қоғамның даму үдерісін ілгерілетудің 
жетекші күші жастар екендігі ақиқат дүние. 
«Жастардың барлық санатын қолдауға 
арналған шараларды толық қамтитын 
әлеуметтік сатының ауқымды платформасын 
қалыптастыру керек. Келесі жылды «Жас-
тар жылы» деп жариялауды ұсынамын», 
– деп атап көрсетті Президент. Жолдауда 
жоғары оқу орындарына мамандық алып 
шыққан жастардың өз мамандығы бойынша 
жұмысқа тұрып, елімізге қызмет етуі мәселесі 
қоғамның даму тенденциясын анықтайтын 
фактор екендігіне зор мағына берілген.

Іле-шала Елбасының «Жастар жылы» ту-
ралы Жарлығының жариялануы ел арасында 
қызу талқы тудырды. Сондықтан үстіміздегі 
жыл жастар үшін айрықша мәнді болатыны 
рас: жастардың қажеттіліктерін қамтамасыз 
ететін шараларға бөлінген қаржы ұлғайып, 
аймақтардағы инфрақұрылымның сапа-
сы жоғарылайды, ал жастар мәселелері 
еліміздің барлық бағытының саясатында 
елеулі түрде ескеріліп, жас қазақстандықтарды 
қолдау жүйесі жетілдірілетін болады. Аталған 
мүмкіндіктер елімізде бұған дейін де аз емес еді. 
Әлемнің көптеген елдерімен салыстырғанда 
Қазақстан жастар үшін қолайлы жағдай 
жасауға аса жоғары көңіл бөледі. Дегенмен 

ЗАМАН ТАЛАБЫ

ЖАСТАР ОРНЫ АЛҒЫ ШЕП
Жастар – кез келген қоғамның болашағы мен қозғаушы күші. Бұл оймен 

дауласудың өзі артық. Мемлекеттің тұрақты дамуының негізі – бәсекеге қабілетті 
жастар буыны, ал бұл тікелей жас қазақстандықтардың білім мен білік сапасы-
на, олардың ұмтылысы мен ынтасына байланысты. Сондықтан да мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағытының бірі – жастар секторы. Жастар секторына Қазақстанда 
айрықша назар аударылады. Үлкен мүмкіндіктер, биік армандар Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев және Үкімет қазіргі толқынға, жастарға үлкен үміт артады.

олардың нәтижелілігі жастардың өзіне де 
байланысты. Қазақстанда жастар саясаты 
жастарды қолдауға бағытталған айрықша 
институт болып табылады, сондықтан 
мемлекет жастар саясатына ерекше көңіл 
бөледі.

Жастар жылына байланысты «Нұр 
Отан» партиясы мен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Хатшылығы жастар 
ұйымдары жұмысына мақсатты-бағдарлы 
тәсілдемені енгізу туралы Жол карта-
сын қабылдады. Ал «Жас Отан» Жастар 
қанатының 2019-2020 жылдары білім беру 
ұйымдарында жастар парламентін құруы 
жоспарланған. Сонымен қатар еліміздің 
барлық аймағында аула клубтарының, 
спорт алаңдарының саны арттырыла-
ды. Жоспарланған шаралардың барлығы 
Жастар жылына орай жасалған «Ел 
ертеңі – болашақ жастардың қолында» 
жастар саясатын жүзеге асыру карта-
сында баяндалады. Бұл Жастар жылы 
жоспарларының тек кішкене ширегі ғана, 
дегенмен аталғанның барлығы ең алдымен 
жас қазақстандықтардың өздері мен олар-
мен жұмыс істейтін мамандарға қосымша 
жауапкершілік жүктейді. 

Жанна НҮСІПОВА, 
Алматы облысының №1 кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының төрайымы.

Ендігі кезекте әкiмшiлiк жаза түрлерiне 

тоқтала кетсек, ҚР ӘҚБтК 41-бабына сәйкес, 

әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн 

мынадай әкiмшiлiк жазалар қолданылуы 

мүмкін: ескерту жасау; әкiмшiлiк айыппұл; 

әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы 

не нысанасы болған затты, сол сияқты 

әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салда-

рынан алынған мүлiктi тәркiлеу; арнайы 

құқықтан айыру; рұқсаттан айыру немесе 

оның қолданылуын тоқтата тұру, сондай-

ақ тiзiлiмнен алып тастау; қызметті тоқтата 

тұру немесе оған тыйым салу; заңсыз 

тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған 

құрылысты мәжбүрлеп бұзу; әкімшілік 

қамаққа алу;шетелдікті немесе азаматтығы 

жоқ адамды Қазақстан Республикасының 

шегінен әкімшілік жолмен шығарып жіберу.

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкімшілік 

жаза осы әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн осы 

бөлiмнiң Ерекше бөлiгiнiң бабында көзделген 

МАМАН МІНБЕРІ

2014 жылғы 5 шілдеде қабылданған 

Қазақстан Республикасының 

«Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы» Кодексінің 40-бабына 

сәйкес, әкiмшiлiк жаза – заңмен 

уәкiлеттiк берiлген судья, органдар 

(лауазымды адамдар) әкiмшiлiк 

құқық бұзушылық жасағаны үшiн 

қолданатын мемлекеттiк мәжбүрлеу 

шарасы. Әкiмшiлiк жаза құқық 

бұзушылықты жасаған тұлғаны 

заңнама талаптарын сақтау және 

құқық тәртiбiн құрметтеу рухын-

да тәрбиелеу, сондай-ақ құқық 

бұзушының өзiнiң де, басқа 

тұлғалардың да жаңа құқық 

бұзушылықтар жасауының алдын 

алу мақсатында қолданылады. 

ЄКIМШIЛIК Ќ¦ЌЫЌ Б¦ЗУШЫЛЫЌ ‡ШIН ЖАЗА

осы Кодекстiң ережелерiне дәл сәйкестiкте 

қолданылады. Әкiмшiлiк жаза әдiл, құқық 

бұзушылықтың сипатына, оның жасалу мән-

жайларына, құқық бұзушының жеке басына 

сай келетiн болуға тиiс. 
Жеке тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану 

кезінде жасалған әкiмшiлiк құқық 

бұзушылықтың сипаты, кiнәлiнiң жеке 

басы, оның iшiнде оның құқық бұзушылық 

жасағанға дейiнгi және одан кейiнгi мiнез-

құлқы, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты 

жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар 

ескерiледi.
Заңды тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану 

кезінде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың си-

паты, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты 

жеңiлдететiн және ауырлататын мән-

жайлар ескерiледi. Әкiмшiлiк жаза қолдану 

адамды, орындамағаны үшiн көрсетілген 

жаза қолданылған мiндеттердi орындау-

дан, жолберiлген бұзушылықтарды жою-

дан және залалды өтеуден босатпайды. Бiр 

әкiмшiлiк құқықбұзушылық үшiн бiрнегiзгi 

не негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалар 

қолданылуы мүмкiн. Бiр адам екi немесе одан 

да көп әкiмшiлiк құқықбұзушылық жасаған 

кезде әрбiр құқықбұзушылық үшiн жеке-жеке 

әкiмшiлiк жаза қолданылады.
Егер адам бірнеше әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жасап, оларды сол бiр судья, 

орган (лауазымды адам) қараса, онда бұл 

адамға сол бiр түрдегi жазалар қолданылған 

жағдайда, жазаның түпкiлiктi мөлшерiн 

жазаның осы түрi үшiн осы Кодексте 

белгiленген, үш еселенген ең жоғары шек-

тен асыруға болмайды, ал әкiмшiлiк қамаққа 

алу үшін осы Кодекстiң 50-бабының бірінші 

бөлігінде белгіленген мерзімнен асыруға бол-

майды. Айгүл КӘЛПЕБАЕВА,

Талдықорған мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы.

ЖОБА

МЕКТЕП АСХАНАЛАРЫНА МОНИТОРИНГ ЖYРГІЗДІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА 

«МЕКТЕП АСХАНАЛАРЫ» 
ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫН-

ДА НҰРОТАНДЫҚТАР АР-
НАЙЫ ҚҰРЫЛҒАН ЭКСПЕРТТІК 

ТОПТЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ОБ-
ЛЫС АУМАҒЫНДАҒЫ БІРҚАТАР 

МЕКТЕПТЕРГЕ МОНИТО-
РИНГ ЖҮРГІЗДІ. ЭКСПЕРТТІК 

ТОП ҚҰРАМЫНА БІЛІМ 
БАСҚАРМАСЫ, АУДАНДАРДА 
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ МАМАНДА-
РЫ, АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІ 
МЕН ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМ 
ӨКІЛДЕРІ, ЖАУАПТЫ САЛА 

МАМАНДАРЫ МЕН БҰҚАРАЛЫҚ 
АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ЕНГІЗІЛДІ.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы 
тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой алдыруының себебі көп. Оған ең ал-
дымен қызметшілердің білім деңгейінің,әдептілік ұстанымының төмен болуы 
әсер ететін болса керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық танытуы,кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын 
ойлауы да парақорлықтың дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір 
мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң талап-
тарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын 
тереңдете түседі.

Әлбетте, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. 
Айналасындағы салауатты, таза және сау ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін 
тарылтатын, заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың,дара кәсіпкерлердің,азаматтардың қызмет етуіне 
қатер төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі халықтың қолында. Бұл 
дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол бер-
меу керек. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері бойынша тиісті шара қолданудың 
негізі – ол азаматтардың арыз-шағымы. Мемлекетіміздің әрбір азаматы 
Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа 
адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін 
құрметтеуге міндетті.

«Әділдік жоқ жерде пара белең алады», «Дүние – байлық неге керек, 
денсаулығың болмаса, Төрелігің неге керек, халықтың көңілі толмаса» де-
ген нақыл сөз сот саласында еңбек етіп жүрген қызметкерлердің де бағдары 
іспеттес. Шыныда да, біз әділ төрелік жасап, жемқорлықтан жоғары тұрған 
жағдайда ғана халық сеніміне ие боламыз.

Сәтжан СЕЙІТКЕРІМ,
Талдықорған қалалық сотының аға сот приставы.

ТӘ
РТ

ІП

ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЖОЛ БЕРМЕУ ‡ШІН

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын ла-
уазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың,жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары 
өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін 
тарта отырып, заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге 
міндетті.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
18-бабына сәйкес әркімнің жеке өміріне қол 
сұғылмауына, өзінің және отбасы құпиясының 
сақталуына, ар-намысы мен абыройының 
қорғалуына кепілдік береді. Соған сәйкес, біздің 
тәуелсіз Республикамызда қылмыстық әлеммен, 
оның ішінде, әкімшілік құқық бұзушылық жасау-
шыларымен күресуге аса назар аударылуда.

Қазіргі уақытта күнделікті сот 
тәжірибесінде қаралып жатқан әкімшілік құқық 
бұзушылықтардың сан алуан түрлі болып 
келетіні де бүгінгі күннің жаңалығы емес, сондай-
ақ оның ішінде отбасы тұрмыстық қатынастар 
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың 
азаймауы тек сот билігі, құқық қорғау органдарын 
ғана емес, әрбір саналы азаматты ойландырмай 
қоймайтындығы белгілі. Осы аталған әкімшілік 
құқық бұзушылықтың субъектілері болып – ерлі-
зайыптылар, ата-аналар және балалар табыла-
ды. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы кодексiнің 73-бабы отбасы-
тұрмыстық қатынастар саласында заңсыз iс-

ОРТАҚ  МІНДЕТ

ОТБАСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ІСТЕР
Адам өмірі отбасынан басталады, 
азамат болып қалыптасуы да осын-
да өрбиді. Отбасы – сүйіспеншіліктің, 
құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, 
яғни,  кез келген зиялы қоғамның діңгегі. 
Отбасының аман-саулығы – әрбір елдің 
дамуы мен келешегінің өлшемі.

әрекеттерiн жасағаны үшiн жауапкершiлiктi 
қарастырады. 

Талдықорған мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотында 2018 жылдың 
12 айында ҚР ӘҚБтК 10-тараумен 532 жеке 
тұлғаға қатысты сот қаулысы шығарылып, 
115 құқық бұзушыларға әкімшілік қамау жаза-
сы қолданылды. Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексiнiң 
64-бабына сәйкес, әкімшілік іс жәбiрленушiнiң 
арызы бойынша құқық бұзушымен татуласқаннан 
кейiн тоқтатылуға жатады. Арыз беруші әйелдер 
қауымы көбінесе сотта кешірім беріп, істі 
қысқарту туралы арыз бергендіктен, 302тұлғаға 
қатысты әкімшілік өндіріс медиация бойынша 
қысқартылды.

Егеменді, бейбітшілік елде өмір сүріп жатқан 
адал да еңбекқор азаматтарымызға өндірісте 
болсын, үйде болсын кішіпейілділік жарасым-
ды, алайда арамызда отбасы – тұрмыстық 
қатынаста тәкапарлыққа бой ұрған бірен-саран 
болса да кездесіп қалады, Отбасы-мемлекеттің 
негізгі буыны. Отбасы болашақ ұрпақ бойына 
адамзаттық құндылықтарды және ұлттық руха-
ни байлықты сіңіретін тәрбие ошағы. Сондықтан 
әр адамзат адам баласының түп қазығы, алтын 
ұясы ол – отбасы екенін толық сезінуі қажет деп 
есептейміз.

Майкүл МАМУТОВА,
Талдықорған мамандандырылған                                                              

ауданаралық  әкімшілік сотының судьясы
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ТЄРБИЕ БАСЫ - ИМАННАН
Адамзат тарихындағы ұлы қолбасшылардың бірі Александр Македонский «Мен 

өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін: әкемнен өмір алсам, Аристотель-
ден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым», – деген екен. Шәкіртке ілім мен 
ғылымды кез келген оқымысты үйрете алса керек, ал тәрбие мен тәлімді біліммен 
қатар бала бойына сіңіріп, көкірек көзін аша білген жанды ғана нағыз ұстаз деп 
атаса жарасады. Осы орайда Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжінің 
ұйымдастыруымен өткен «Имандылық  – инабаттылық айнасы»  атты жиында 
рухани жан азығы жөнінде сөз болды.

Кездесу кешінің басты қонағы – облыстық «Жетісу» газетінің бас редакторы орынбасары 
Жұматай Оспанұлы мен Қазақстан Мұсылмандар Діни басқармасының Талдықорған өңірі бойын-
ша өкіл имамы Ардақ Нүсіпханұлы. Алғаш болып сөз кезегін алып, қонақтарға ілтипатын білдірген, 
өңіріміздегі ана тілінде ғана білім беретін жалғыз оқу ошағының директоры Әсет Жұмаділов 
колледждің бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстырды. 

Ұстаз бола тұра ізденімпаздылық пен еңбекқорлықты басты ұстаным деп санайтын 
оқытушылардың дені осы жиында бой көрсетті. Кездесу барысында сөз алған имам Ардақ 
Нүсіпханұлы:  «Ұстаз – әлемді түзеуші адам. Қоғамда бір мықты тұлға шықса, оның ұстазын 
мақтан қылып айтамыз. Бәріміз де тұлға қалыптастырудың жолында жүрміз. Десе де, кейде өз 
баламызға қарайтын уақыт болмай қалады. Соның салдарынан балаларымызды қоғам мен көше 
тәрбиелеуде», – деп көңілді алаң қылған мәселеге тоқталып, қазір мешітке ата-аналардың ер 
балаларының қызтекеге ұқсап бара жатқандығын, қыздарының ерте бой түзеп, көше қыздарына 
еліктегіш екендігін айтып, ақыл сұрай келетіндігін ашына баяндады. 

Қоғамда жастар тәрбиесінің халі мүшкіл екені ешкімге жасырын емес. «Ұстаз – ұлттың айнасы 
десек, шәкірттердің сіздерге қарап өсетіні хақ», – дейді Ардақ Оразбаев. Имам сөзінен кейін терме 
айтып, жиылған қауымның көңілін серпілткен Жұматай Оспанұлы: «Жаһандану дәуірі жағамызға 
жармасып, өзгенің қаңсығы таңсығымызға айналып бара жатқанда бізді арашалап алатын үлкен 
иммунитет керек. Ол – атадан балаға мұра болып келе жатқан дария дәстүріміз. Дәстүріміздің 
басында атаға құрмет, анаға ізет тұр. Ұлы даланның иесі болып қалуымыз үшін ұрпағымыз баба 
ғұрпын жүрекке сіңіруі керек», – деген ой айтып, әзіл әңгімелері мен бала күнгі естеліктерінен 
мөлтек сыр шертті. Жиын барысында қонақтарға тәрбие хақында сұрақ қойып, рухани әңгімеге 
көңілі марқайып қайтқан ұстаздар әдемі көңіл-күймен тарқасты. 

Өз тілшіміз.

«ЖЕТПІСТЕГІ ЖИДЕАFАШ» ЖАРЫЌ К¤РДІ

ТОЌСАН ДА ЌАЛДЫ ТАРИХТА

Діңі қатты, діңгегі берік жидеағашының мықтылығы сонда: күй талғап, шөліркеуді білмейді. Көкке 
ұмсынған тым биік те емес, жерге шөккен аласа да емес. Тарам-тарам бұтағы мен солғын тартқан 
жапырағына қарап қарапайымдылық пен даналықтың, қазыналы қарттықтықтың үлгісі дерсіз. Бұлай 
деуіміздің себебі де жоқ емес. Әңгімемізге арқау болған кейіпкеріміздің де бейнесі – жидеағашындай 
тағылымды ғұмырдың егесі.

БАЙҒАЗЫ

Ырым Суанбайұлы 1947 жылы Алматы облысының Ескелді ауданында өмірге келген журналист, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, жазушы-баспагер. ҚазҰУ-дің үшінші курсында оқып жүріп-ақ «Лениншіл жас» газетіне орналасып, 11 жыл қызмет атқарды. 
«Шерханның шекпенінен шыққандардың» қатарында Ырым Кененбай да бар. Журналистика мен жазушылық – қос қанаты секілді. 
Журналистикада өз сүрлеу-соқпағын жаңылмай тауып, аянбай еңбек еткен ол кейіннен өзге де басылым беттерінде қолтаңбасын 
қалдырды. Таным мен  түйсік топырағына терең бойлап, бояуы қанық  шығармалар мен аудармаларды дүниеге әкелді. 

 Бүгінде 70-тің жотасына шығып, «Жетпістегі жидеағаш»  атты кітабын жарыққа шығарған автор жастық жыры мен студенттік 
жылдарындағы тәтті естеліктерді, жары Науат апамызбен алмасқан хаттарды, тарихи танымдық еңбектерді бір арнаға тоғыстыра 
білген. Айта кетейік, қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген кітаптың таралымы – 5000 дана. Ерекше дизайнымен көзге түсетін 
кітаптың 400 парағы «Дерево жизни», «Ел қорғаны – Есберлі», «Шуақты жылдар», «Когда возвращаются лебеди» деген сынды өткен 
күндерден сыр шертетін әңгімелерден тұрады. 

Биылғы жылы облысымызда Сарқан, Қаратал, Ақсу, Алакөл аудандарының құрылғанына 90 жыл толуы кең көлемде 
ұйымдастырылды. Сондай тамыры терең, тарихы кемел аудандардың бірі – ақ айдынды Алакөл ауданы. 

Аудан жұртшылығы мерейтойға белсенді дайындалып, нәтижесінде отыз күн ойын, қырық күн тойын жоғары деңгейде атап өтті. 
Алакөл ауданының құрылғанына 90 жыл толуына байланысты өткізілген мерейтойлық шаралар негізінде Алакөл ауданы әкімдігінің 
қолдауымен «Тоқсанның төрінде Алакөл» атты жинақ жарық көрді. Кітапты құрастырып, әдеби өңдеген – Ахмет Кендірбекұлы. 

Тамаша да тағылымды тойдан естелік қалдыру мақсатында шығарылған кітап он бөлімнен құралған. Атап айтсақ, «Ақжарма 
тілек, ақ, адал ниет», «Салтанатты сәт» бөлімдерінде құттықтаулар, баяндамалар қамтылса, «Азуын айға білеген ақындар келді 
ауданға» бөлімінде ақындар айтысы, «Сексеннің сеңгірінде Сәкен ақын» бөлімінде Сәкен Иманасовқа арналған шығармашылық 
кеш, «Мүшәйра марапаты» бөлімінде мүшәйраға түскен өлең-жырлар енгізілген. Ал қорытынды бөлімі – «Алакөлдің атымтайлары» 
бөлімінде мерейтойға демеушілік жасаған азаматтар туралы ақпарат берілген.

Кітаптың басқа бөлімдерінде той суреттері, шығармашылық кештер, кездесулер, концерттер, дөңгелек үстелдер, спорттық ойын-
дар, сұхбаттар, көрмелер мен басқа да мерейтой шаралары қамтылған.

Шынар МҰХАМЕДИЯР.

Е л б а с ы н ы ң 
«Ұлы даланың жеті қыры» 

мақаласын талқылауға байланысты  
№18 орта мектеп-лицейінде «Ұлы Дала 

тарихы – ұлт мақтанышы» тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті.

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы тұжырымдамалық сипатқа ие 
және қуатты дүниетанымдық ұстанымды қамтиды. Ұлы даланың сан 

ғасырлық мұрасын ұрпақ санасына сіңіру, кеңінен насихаттау,  жастарды 
ұлт тарихына деген көзқарасын қалыптастыру басты мақсаттардың бірі болу 

керек. Мақала –әлемдік өркениетке  өлшеусіз үлес қосқан Қазақстанның  сан  
мың жылдық  тамырлы тарихының кеткенін келтіріп, кемтігін толтыратын игі ба-
стама. 

     Талқылау барысында әр бөлімі  бойынша дөңгелек үстелге қатысушылар  өз 
пікірлерін ортаға салды, негізгі зерттеулерді жүргізу қажеттілігі талқыланды. 

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы – бүгінгі уақыт кеңістігінде 
біздің рухани тірегімізді одан әрі бекітуге, әлемге паш етуге аса қажет тұстарды 
айқын бағамдаған құнды құжат.  Бұл мақала бір жағынан бүгінгі ойлы ұрпаққа 
жауапкершілік жүктеп, олардың ертеңгі тың ізденістеріне жол ашуы тиіс. «Ел 
болашағы жастардың қолында, ертеңгі ел тарихы солардың еншісінде» 
дегенді Елбасымыз жиі еске салатыны бекер емес.  Сондықтан, біз бүгінгі 

оқушылардың саналарындағы сан түрлі сұрақтарына түрткі болып, 
Елбасымыз ұсынған жобалады жүзеге асыруда олар да үлес қосуға 

ұмтылса екен дейміз. Біз айтып жатқан зор мәдени жетістіктер 
даламызға сырттан келмегенін, осы кең байтақ қазақ дала-

сында пайда болғанын орынды мақтаныш етуіміз керек.    

Ш. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 
№18 мектеп-лицейінің 

директоры.
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КОВОРКИНГ ОРТАЛЫЃЫ МЕН 

ІТ СЫНЫП АШЫЛДЫ
ІЛЕ АУДАНЫНЫҢ Н. ТІЛЕНДИЕВ АУЫЛЫ №26 ОРТА МЕКТЕБІ БАЗАСЫНДА ІТ СЫНЫП ЖӘНЕ БО-

РАЛДАЙ АУЫЛДЫҚ КІТАПХАНАСЫНДА «КОВОРКИНГ» ОРТАЛЫҒЫНЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫ ӨТТІ. 
АШЫЛУ РӘСІМІНЕ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ, ДЕПУТАТ, ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ  СЫБАЙ-
ЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ЖӨНІНДЕГІ  ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ТӨРАЙЫМЫ РОЗА АБИ-
ЛОВА, ІЛЕ АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ ЛӘЗЗАТ КАТКЕЕВА ЖӘНЕ ОКРУГ ӘКІМ ДАНИ-
ЯР КАЗЕРБАЕВ ПЕН МЕКТЕП ДИРЕКТОРЛАРЫ, ПАРТИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ИНФОРМАТИКА ПӘНІНІҢ 
МҰҒАЛІМДЕРІ ҚАТЫСТЫ.

«Жаңа ІТ сыныпта 
оқушыларымыз қазіргі заманғы 
ІТ технологияларды қолданумен 
білім алу бағдарламалаудың 
негіздері мен робототехни-
каны тереңдетіп зерделеу, 
қарапайым алгоритмдерді жа-

сау, бағдарламалар мен WEB-
сайттар, компьютерлік ойындар, 
анимациялар құру дағдыларын 
үйрену мақсатында тегін қосымша 
сабақтарға қатыса алады. Біздің ау-
дан үшін бұл тағы бір үлкен жетістік, 
жастарға сыйланып отырған мол 

мүмкіндік тетігі деп біліңіздер», – 
дейді партия белсендісі Роза Михай-
ловна.

Жаңадан ашылған Ковор-
кинг орталығыда «Нұр Отан» 
партиясының 20 жылдық мерейто-
йына орай да ұйымдастырылды. 

«Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында кітапханалар тек қана 
ақпараттық орталық емес, сондай-ақ, 
қызығушылығы мол жандардың пікір 
алмасу, бірлесе оқу орталықтарына 
айналуы тиіс» –делінген.

«Нұр Отан» партиясының баста-
масымен отандық кітапханаларды 
заманауи білім орталықтары ретінде 
қайта құрып, олардың жұмысын 
жандандыру ісі де қолға алыну-
да. Нәтижесінде, бірыңғай онлайн 
кітапхана жүйесі қалыптасып, 
еліміздегі барлық кітап қоры элек-
тронды форматқа көшіріледі. Бұл 
жүйеге мәдениет саласына қарасты 
кітапханалармен қоса, барлық мектеп 
және университет кітапханалары да 
қосылады. Кітап – рухани азығымыз. 
Ол туралы көп айтуға болады. Бірақ 
қазір – ақпараттың дамыған уақыты.
Жалпы цифрландыру – Елбасы 

Жолдауы мен «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласының өзегі. Ол – заманның, 
оқырманның талабы», – дейді Іле 
аудандық кітапхананың директоры 
Мейрамгүл Жабиева.

«Орталықтың есігі кез келген 
жанға ашық. Мұнда келушілерге 
барынша жағдай жасалынып, 
тегін ғаламтордан бастап жайлы 
орындарға дейін қарастырылады. 
Демек, бұл жерде жастарға биз-
нес, оқушыларға шығармашылық, 
сондай-ақ оқу бағдарламалары 
аясындағы озық жобаларын жүзеге 
асыруға мүмкіндік берілмек», – деп 
ой бөлісті Боралдай кенті «Ана-
лар кеңесінің» төрайымы Мархаба 
Қаламбаева.

Салтанатты шара қонақтарға 
арналған шағын мерекелік ән 
кешімен жалғасты.

Ш. БАТЫРБАЕВ. 

Данагүл БЕРЕКЕТ.
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НАША МОЛОДЕЖЬ

НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Сейчас как все мы 
знаем у нас в обществе 

есть глобальная про-
блема как воспитание 
нашей молодежи. Я не 
скажу что сама уже не 
вхожу в ряды молодых 

людей, но со стороны я 
уже могу посмотреть 

на 18-летних. 
Как обычно в будние 

дни днем никто из нас 
не сидит дома. Но од-

нажды получилось так 
что я сама оказалась 

днем перед телевизо-
ром в руках с пультом. 

И что же я увидела, 
что заставило меня на-

писать вот этот вот 
материал...?

Листая каналы я наткнулась 
на сейчас самую известную про-
грамму «Қалаулым», это еще 
одно, и пройдя дальше опять же 
меня встретила программа « Кел 
келінім» на канале КТК. Мне ста-
ло очень интересно и я решила 
посмотреть. Дойдя до конца, как 
говорится этих реалити шоу ко 
мне пришла только одна мысль. 
Неужели у этих ребят нету ро-
дителей, которые смотрят теле-
визор или же социальные сети, 
потому что как я поняла сейчас 
они имеют довольно таки извест-
ную аудиторию среди женщин и 
молодых девушек. Будучи отцом 
или же матерью хоть одной де-
вушки из этого проекта, я после 
первого же эфира не пустила бы 
своего ребенка на следующие 
съемки. Давайте теперь посмо-
трим с другой стороны на этот 
вопрос. Я ребенок этих родите-
лей, и прежде всего я подумала 
бы о совести и чести, мне было 
бы стыдно представлять свои 
так сказать «любовные отноше-
ния» на показ всему Казахстану 
и перед отцом и мамой. Не знаю 
на сколько процентов эти про-
граммы подставные или же шоу, 
но я точно знаю что сейчас не 
сделает молодая девушка или 
молодой парень ради известно-
сти в инстаграм ну так сказать 
ради «хайпа». И такого рода 
известность наверное кружит 
голову, но я думаю не стоит за-
бывать о чести, достоинстве и о 
тех близких людях которые на-
блюдают за тобой по ту сторону 
экрана. В основном 99% участ-

Единый совокупный платеж 

и его плюсы для казахстанцев
Новый 2019 год для наших сограж-

дан начался с изменений, внесенных в 
ряд республиканских законов.  Одно из 
новшеств в законодательной базе – вве-
дение в действие с 1 января 2019 года 
Единого совокупного платежа (ЕСП).  

Что это такое и для чего вводится?
Главная причина введения единого 

совокупного платежа – это упрощение 
регистрации деятельности неформально 
занятых лиц. Он заменит собой 4 обяза-
тельных платежа в один разовый платеж: 
индивидуальный подоходный налог, обя-
зательный пенсионный взнос в ЕНПФ, 
обязательное социальное отчисление 
в Государственный фонд социального 
страхования (ГФСС) и социальный взнос 
в Фонд социального медицинского стра-
хования (ФОМС). 

Какие плюсы нам это даст?
Плательщиком ЕСП признаются физ-

лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без регистрации 
в качестве индивидуального предприни-
мателя, которые одновременно соответ-
ствуют следующим условиям: уплатили 
единый совокупный платеж; не исполь-
зуют труд наемного работника,  оказы-
вают услуги только физ лицам, которые 
не являются налоговыми агентами (или) 
реализуют только физ лицам, не яв-
ляющимся налоговыми агентами, сель-
скохозяйственную продукцию личного 
подсобного хозяйства собственного про-
изводства, за исключением подакцизной 
продукции. 

Не признаются в качестве платель-
щиков ЕСП физлица, оказывающие услу-
ги (выполняющие работы) на территории 
торгово-развлекательных центров (ТРЦ); 
лица, занимающиеся частной практикой, 
арендодатели нежилых помещений, лица, 
имеющие государственную регистрацию в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля, а также иностранцы и лица без граждан-
ства, за исключением оралманов. 

Для физических лиц, являющихся пла-
тельщиками ЕСП в соответствии со статьей 
774 Кодекса Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс), обязатель-
ные пенсионные взносы в свою пользу, под-
лежащие уплате в ЕНПФ, составляют 30 
процентов от 1-кратного размера месячного 
расчетного показателя в городах республи-
канского и областного значения, столице и 
0,5-кратного размера месячного расчетного 
показателя - в других населенных пунктах.

При этом применяется размер месячно-
го расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете и дей-
ствующего на 1 января соответствующего 
финансового года

У граждан, подпадающих под режим 
ЕСП, появляется возможность на облегчен-
ных условиях платить все платежи и уча-
ствовать в системах социального обеспе-
чения. Также к плюсам единого совокупного 
платежа можно отнести и участие в системе 
обязательного социального медицинского 
страхования и получение доступа к меди-
цинским услугам, неограниченным по сум-

ме и видам, с правом выбора медицинского 
учреждения после введения ОСМС. 

Самым же главным плюсом для ка-
захстанцев, являющихся плательщика-
ми ЕСП, станет участие в накопительной 
пенсионной системе и получение базо-
вой пенсионной выплаты в зависимо-
сти от стажа участия в системе. Кроме 
пополнения своих пенсионных накоплений 
в ЕНПФ, для плательщиков ЕСП появится 
возможность получать базовую пенсионную 
выплату в зависимости от стажа участия в 
пенсионной системе. Участник системы так-
же может получить социальные выплаты в 
случаях утраты трудоспособности, потери 
работы, потери кормильца, беременности и 
родов, усыновления или удочерения ребен-
ка, ухода за ребенком.

Еще одним из плюсов ЕСП значится су-
щественная финансовая прибавка к мини-
мально гарантированной государством со-
циальной помощи в виде пособий, а также 
тот факт, что за счет подтверждения своего 
дохода, повышается потенциальная креди-
тоспособность граждан. То есть теперь пла-
тельщик ЕСП официально может получить 
кредит в банке, подтвердив свою платеже-
способность регулярными взносами.

ЕСП подлежит уплате общей суммой 
через банки второго уровня или органи-
зации, осуществляющие отдельные виды 
банковских операций (например, через АО 
«Казпочта»). Платеж следует перевести на 
банковский счет Государственной корпо-
рации "Правительство для граждан". Да-
лее Госкорпорация распределяет платеж в 

виде индивидуального подоходного на-
лога (ИПН) и социальных платежей, за-
тем перечисляет ИПН в бюджет региона, 
а социальные платежи в ЕНПФ, ГФСС и 
ФОМС.

И тут еще один плюс для вкладчи-
ков ЕНПФ! Ранее открытие индивидуаль-
ного пенсионного счета (ИПС) для учета 
обязательных пенсионных взносов (ОПВ) 
физическому лицу осуществлялось на 
основании заявления об открытии ИПС, 
поданному в ЕНПФ. С января 2019 года 
отсутствует необходимость физическим 
лицам обращаться в ЕНПФ для открытия 
ИПС для учета ОПВ – это будет проис-
ходить автоматически при поступлении 
первого взноса в случае отсутствия у фи-
зического лица в ЕНПФ открытого ИПС 
для учета ОПВ.  

При этом идентификация физиче-
ского лица будет осуществляться по 
персональным данным (ФИО, ИИН, 
дате рождения), указанным в электрон-
ном формате платежного поручения при 
перечислении ОПВ, а все необходимые 
сведения о реквизитах действующего 
документа, удостоверяющего личность 
физического лица, о месте постоянного 
проживания ЕНПФ будет получать из ин-
формационных систем государственных 
органов.

Отметим, что порядок открытия ИПС 
для учета обязательных профессиональ-
ных и добровольных пенсионных взносов 
остается прежним. 

Для удобства вкладчиков открытие 
ИПС по учету добровольных пенсионных 
взносов    также осуществляется онлайн 
на сайте ЕНПФ при наличии актуального 
ключа ЭЦП.

ников данных программ являют-
ся казахские девушки и парни. 
Не могу сказать что сейчас этим 
методом можно достучаться до 
их сердец, но хочу обратиться 
к их родителям: «пожалуйста не 
пускайте своих детей на такие 
программы если для вас важно 
их воспитание, и конечно трудно 
подумать что таким образом у 
вас дома будут ходить хорошая 
невестка или же будет хороший 
муж у вашей дочери» . 

Ведь как мы сами понимаем 
поколение которое растет сей-
час это наше будущее. 

А. АКЫБАЕВА. 
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ХОККЕЙ
Аста-

налық 
«Ба-

рыс» 
құрлықтық 

хоккей 
лигасында 

Магнито-
горскінің 

«Металлург» 
командасымен 

кездесті.

ЖЕҢІС
МЕМЛЕКЕТІМІЗДІЊ  МЕРЕЙІН 

АРТТЫРFАН  СПОРТШЫЛАР
Доңыз жылы еліміздің велоспорт трек түрі үшін сәтті бас-

талды. Ел намысын абыройлы қорғаған спортшылар Индоне-
зия астанасы Жакартада өткен құрлықтық додада 14 медальді 
еншілеп, жалпы есепте үшінші орынға тұрақтады. 14 елден 
300-ден аса спортшы қатысқан додада 5 алтын, 4 күміс, 5 қола 
жерлестеріміздің еншісіне бұйырды. 

Мемлекетіміздің мерейін арттырған спортшыларды 
жанкүйерлері мен туыс-туғандары сондай-ақ, денешынықтыру 
және спорт бөлімі, Жастар ресурстық орталығы, оқыған мек-
теп ұжымы және басқа да қала тұрғындары күтіп алып, құрмет 
көрсетті.

Ч е м п и о н а т т а 
республикамыздың Астана, 
Қарағанды, Шымкент, Талдықорған 
т.б. қалаларынан құралған 15 
велотрекші бақ сынады. Оның 
ішінде 8 спортшы Алматы облысы-
нан қатысып, тек қана біздің облыс 
бойынша 4 алтын медаль, 1 күміс 
медаль, 3 қола медаль иеленіп, 
жанкүйерлердің мерейін үстем етті. 
Атап айтсақ, спортшыларымыз 
Ақпейіл Өсім – Панфилов ауданы-
нан, Кристина Стужук – Сарқан ау-
данынан, Даниил Пехотин – Балпық 
би кентінен, Кристина Титовская, 
Сергей Пономарев пен Александр 
Сафаров – Талғар ауданынан.

Ақпейіл Өсім, Кристина Ти-
товская, Кристина 
Стужук командалық 
жарыста; Сергей 
Пономарев гит жа-
рысында; Кристина 
Титовская жекелей 
жарыста; Даниил 
Пехотин омниум жа-
рысында топжарды. 
Командалық жарыс-
та Даниил Пехотин 
күмістен алқа тақты. 
Ал Ақпейіл Өсім екі 
рет қола жүлдені 
скретч әрі омниум 
жарысында иеленсе, 
Александр Сафаров 
командалық спринтта 
қоржынға күміс сал-
ды.

Еліміздің көк 
байрағын желбіретіп, 
бәсекеде оза шапқан 
спортшылар мен 
жаттықтырушыларды 
аудан әкімдігі, 
д е н е ш ы н ы қ т ы р у 
және спорт бөлімі жетістігімен 
құттықтап, сый-сияпат тарту етті. 

Соның бірі, осы додада үш 
бірдей медальді қанжығалаған 
облысымыздың Панфилов 
ауданының тумасы Ақпейіл Өсім мен 
жаттықтырушысы Андреев Николай 
Карповичті аудан әкімі Темірлан Бек-
тасов қабылдады. Топтық бәсекеде 
алтын медальді олжаласа, жеке-
лей сында екі бірдей қола медаль-
ды иеленген Ақпейілге, сондай-ақ, 
жаттықтырушысына және қолдау 
көрсеткен жерлестеріне алғыс ай-
тып, өз ризашылығын білдірді.

Спортшылар осы жетістікке 
жету үшін талай рет велосипедтен 
құлап жарақаттанса да, спортқа де-
ген құлшынысы одан сайын артып, 
жеңіс тұғырынан көрінуге барынша 
талпынғандарын тілге тиек етті. 

2010 жылы ашылған 
«Талдықорған қаласының Андрей 
Кивилев атындағы облыстық вело-
спорттан олимпиадалық резервінің 
мамандандырылған балалар мен 
жасөспірімдер мектебі» КММ – үздік 
мектептердің қатарында. Талай 
Азия чемпиондары осы мектеп-
тен түлеген. Одан басқа да спорт-
шылары жеткен ірі жетістіктер 
көп. Мектептің соңғы екі жылда 
спортшылар құрамы өзгеріп, жас-
тар қосылған. Жеңіспен оралған 
шәкірттері енді алдағы халықаралық 
додаларға дайындалу үстінде.

Сапажанов Самат Сәулетұлы, 
Талдықорған қаласының Андрей 
Кивилев атындағы облыстық  
велоспорттан олимпиадалық 
резервінің мамандандырылған 
балалар мен жасөспірімдер 
мектебі» КММ директоры:

– Жыл енді басталды. Азия 
чемпионатынан жақсы дәрежеге 
жетіп, үшінші орынға тұрақтадық. 
Дайындығымыз мығым болды. 
Жас өскіндеріміздің жүлде алып, 
жеңімпаз болғаны бізді, мектепті 
ғана емес, қауым елді қуантты.

Алдымызда талай белес-
тер күтіп тұр. Атап айтсақ, 
ақпан айының он сегізі мен жи-

ырма үшінші ақпан аралығында 
Астана қаласында Қазақстан 
Республикасының чемпиона-
ты, сәуір айында Өзбекстан 
мемлекетінде Тас жолдары Азия 
чемпионаты өтеді. Одан кейін Еу-
ропада Әлем кубогі, Әлем чемпио-
наттары бар. Қазір соған дайында-
лудамыз. Ендігі мақсат – сайыста 
топ жарып, көк байрағымызды 
тағы да желбірету.

Ақпейіл Өсім, Азия чемпионы:
– Қарсыластарымыз мықты, 

жарыс қиын болғаны сөзсіз. Бірақ 
біз қойылған мақсатқа жеттік. 
Осы жеткен жетістіктерім үшін 
бапкерлеріме алғыс айтқым келеді. 

Әлі де талмай еңбектеніп, жеңіс 
тұғырынан көрінеміз деп ойлай-
мын.

Ұранды елдің ұрпағы қайсар 
болатыны ежелден белгілі. Сондай 
бірбеткей мінезі, қайраттылығымен, 
шыдамдылығымен қарсыластарын 
басып озған Алматы облысының 
спортшыларынан тағы да күтер 
үміт мол. Ал спортшыларымыздың 
жарыста биіктен көрінуіне 

жаттықтырушының қосқан еңбегі 
орасан. Сондықтан жаттықтырушы 
мен спортшылардың жанар-
ларындағы ұшқын отына қарап, 
жетістіктер мұнымен тоқтамақ 
емес, әлі де талай биікті 
бағындырады деп сенім білдіреміз. 
Жеңісті күндеріміз көп болғай!

Шынар ЖЕҢІСҚЫЗЫ.

Жаратылыстану-техникалық факультетінің коман-
дасы өзінің мықты спорттық дайындығы, командалық 
рух пен жеңіске деген жігерін таныту арқылы жүлделі 
екінші орынды иеленді.

Жаратылыстану-техникалық факультетінен  
небәрі 3 ұпайға жеңіліп, Құқық және экономика 
факультеті үшінші орынды иеленді. Осы тұста өз 
қарсыластарына жеңуге мүмкіндік бермей, керемет 
ойын өрнегін көрсетіп, барлық кездесулерде жеңіске 
жеткен факультеттің волейбол қыздар құрамасын 
ерекше атап өтуге болады.

СПАРТАКИАДА

ҰСТАЗДАР  БАҚ  СЫНАДЫ

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің профессорлық-оқытушылар 
құрамы мен қызметкерлері арасындағы спар-
такиада өз мәресіне жетті. Бір апта көлемінде 
университеттің спорттық алаңдарында бірінші 
орын үшін қызу тартыс өтті. Алғашқы күннен 
бастап өзінің көшбасшылығын танытқан Физика-
математика факультетінің командасы 61 ұпай 
жинап, ЖМУ-дың чемпионы атанды. Олардың 
алтын қоржынында баскетбол, волейбол (ерлер), 
шахмат, доджбол және шағын футболдан бірінші 
орындар бар.

Командалардың қорытынды орындары:
1 орын – Физика-математика факультеті;
2 орын – Жаратылыстану-техникалық факультет;
3 орын – Құқық және экономика факультеті;
4 орын – Ректорат;
5 орын – Гуманитарлық факультет;
6 орын – Педагогика және психология факультеті;
7 орын – Әскери кафедра.
Барлық қатысушыларды спартакиаданың 

аяқталуымен құттықтап, жаңа жеңістер мен жетістіктер 
тілейміз!

«БАРЫС» «МЕТАЛЛУРГТЕН» АЙЛАСЫН АСЫРДЫ
Өткен жылдың 3 желтоқсанында Астанада өткен кездесуде «Барыс» 

аталмыш қарсыласын 3:2 есебімен ұтқан болатын.  Магнитогорскіде 
өткен бүгінгі ойынның бірінші кезеңінде есеп ашылмағанмен, екінші 

кезеңнің 26-минутында «Барыс» сапынан Алексей Маклюков 
есеп ашты. Ал 31-минутта Даррен Диц есепті үстемелей түсті.  

Үшінші кезеңнің 49-минутында «Металлург» ойыншы-
сы Андрей Чибисов есеп ашты. Кейін Дастин Бойд 

қорытынды есепті белгіледі. Осылайша 
«Барыс» қарсыласынан 3:1 есебімен 

басым түсті.



Деректер интернет көзінен алынды. 
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 деген екен...

Көп әйел алған халық ақыны Әбділда 
Жүргенбаевтың әйелдерінің біреуі Айша 
апамыз Жаппас деген рудың қызы болыпты. 
Соғыс жылдарында Жалағаш ауданында сот 
саласында қызмет жасапты. 

Әбділда ақын Нартай Бекежановтың 
бригадасымен ұзақ гастрольдетіп келсе, 
Әбділданың немере інісі сотталатын болып 
қамауға түсіпті. «Інің сотталатын болды» де-
ген хабарды естіп бірден сотқа барыпты. Бар-
са, ай мен күндей құлпырған, күйеуі соғысқа 
кетіп келмей қалған әдемі әйел інісінің 
ісін қарайтын болған ғой. Сұлу көрсе құр 
жібермейтін Әбділдаға бұл оңынан келіпті. 
Сот процесін жүргізіп жатқан Айша сұлуға 
сотты тоқтата тұруын өтініп, судьямен оңаша 
сөйлесіпті. 

Сол сөйлесудің арты Әбділда судья 
келіншекке үйленетін болып, ол інісін ақтап 
жіберіпті. Қамауда жатқан інісін шығарып 
алған Әбділда бір үйге жүгіртіп жіберіп ат ал-
дырыпты. Сол аттың алдына Айша апамыз-
ды, артына соттан аман шыққан інісін мінгізіп: 
«Ауылға бара беріңдер. Мен саған үйлендім» 
– деп сол кеткеннен мол кетіпті. Ауылға келін 
келді әрі Әбділданың немере інісі ақталды 
деп қуанған жұрт, ауыл ақсақалдары ақынды 
күтіпті. 

ТАЃЫ ¦ЙЌЫ ТАЛАЙЫДЫ 

ТАЛДЫРАДЫ

Ресей, Қытай, Алтай өлкесінде білім-тәжірибесін ұштап қайтқан шипагер 
Азат МҰСАҰЛЫ Алматы қаласы Алатау ауданының әкімшілігі жанындағы үйінде 

ем жүргізуде. 

Шипагер тамыр ұстап диагноз қояды. Аурудың көптеген түрлерін Алатаудың баурайы-
нан жиналған таза шөп дәрілермен емдеп, алтын ине қойып, теңіз тұзы арқылы бұлаулар 
жасайды. 

Емші бастағы ісік, мидағы шуыл, жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, бел (грыжа), шыжың 
(төсекке жіберіп қою), қуық асты безіне суық тию (простатит), маңқа (гайморит), тік ішек 
(геморрой), аяқ-қол, буын ауруларын ойдағыдай емдеп жазып жүр. Сонымен қатар 
емші әйелдерге тән барлық ауруды емдейді және ерлі-зайыптылардың сәбилі болуына 
көмектесе алады. 

Шипагердің жол ашуға мүмкіндік жасайтын, арнайы нүктелерге алтын ине қойып, 
артық қан алу арқылы айтарлықтай жасартатын ерекше қасиетке ие екенін атап айтуға 
болады. 

Мекенжайы: Алматы қаласы, Шаңырақ-2 ықшам ауданы, Тоныкөк көшесі, 23-үй. 
(Алатау ауданы әкімдігінің маңы)

Байланыс телефондары: 
8775 292 27 78,    8747 479 99 56,    8778 979 88 79

Жазылмайтын ауру жоқ

Құрылтайшы
"АЛМАТЫ-БОЛАШАҚ" АҚ

Бас редактор
Айтақын БҰЛҒАҚОВ

Шынар ЖЕҢІСҚЫЗЫ  -  редактордың орынбасары
Гүлназ ЕРДАУЛЕТОВА - тілші
Еламан ТҰРСЫНҚАНОВ - тілші
Данагүл БЕРЕКЕТ - тілші

Кезекші редактор: Г. ЕРДАУЛЕТОВА.
Индекс 15534

Газет Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат 

министрлігінде
2007 жылғы 27 тамызда тіркеліп,

 № 8639-Г куәлігі берілген. 

Газет аптасына бір рет, жұма күні шығады. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері 

редакция көзқарасын білдірмейді. 
Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны 

мен мәтініне жарнама беруші жауапты. 

Газет Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 32 үйде
"Алматы-Болашақ" АҚ филиалы 

"Офсет" баспаханасында басылады. 

Редакция мекенжайы: 040000, Талдықорған қаласы,
Қабанбай батыр көшесі, 32 үй, екінші қабат. 

Телефондары: 8(7282) 41-11-70, 41-11-42; факс: 41-09-29
  E-mail: alatau_offset@mail. ru
  E-mail: www.  alatau. kz@mail. ru

Газет 07. 08. 2001 жылдан бастап шығады. 

Редакция алқасының төрағасы - ЫРЫМ КЕНЕНБАЙ

Редакция алқасы:Баспахана директоры 
Бақберген ТҮКІБАЕВ

Таралымы 5058
Тапсырыс № 160

1. Жарыса сөйлеуге;
2. Жалғыз қыдыруға;
3. Жыртақтап күліп, сыпсыңдап сөйлеуге;
4. Орынсыз ұрынуға;
5. Басқаларға қол тигізуге;
6. Өтірік, өсекке;
7. Суық жүріс, сумаң қылыққа;
8. Кісіге қарай керіліп есінеуге;
9. Талтайып отыруға;
10.Шалқайып жатуға;
11.Тамақты обырлана асауға;
12.Ұрлық-қарлыққа;
13.Ұятты мүшелерін ашып жүруге;
14.Бұраңдап қылымсуға;
15.Қызыл іңірде жатуға;
16.Түске дейін ұйықтауға;
17.Кісі алдында киім ауыстыруға;
18.Салт-дәстүрден аттауға;
19.Елді ғайбаттауға;
20.Үлкендердің жолын кесіп, атын атауға;
21.Ішімдік пен шегімдікке;

22.Ұрыс-керіске;
23.Беттен алып, бет жыртысуға;
24.Қараулыққа, ысырапқа;
25.Рахымсыздық пен қатыгездікке;
26.Түнде суға жалғыз баруға;
27.Жат жыныстылармен араласып 
жатуға;
28.Күйеуге қашып тиюге;
29.Әдепсіз сөзге;
30.Тарс-тұрс етуге;
31.Адам мен жануарларды тебуге;
32.Кісіні қорлап жәбірлеуге;
33.Тәкәппарлық пен сыйқымазақ жасауға;
34.Айғай сүреңге;
35.Шектен тыс сыланып жасануға;
36.Қызғаншақтық пен күншілдікке;
37.Менмендік пен өзімшілдікке;
38.Алдап-арбауға;
39.Көрсеқызарлыққа;
40.Нәпсі құмарлыққа тыйым.

Адам мен ќ±рма 

аѓашыныњ 7 ±ќсастыѓы
БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ 

1. Адам 
секілді құрма 

ағаштарының да 
орташа жасы 60-

70 жыл. Ал ең ұзақ 
ғұмырлысы 100-110 

жыл. 
2. Адам секілді 

құрма ағашының ең 
жемісті кезі 15-45 жас 
аралығында болады. 
60 жастан кейін жеміс 
бермейді. 

3. Құрма ағаштары 
да адам секілді 
еркек-ұрғашы болып 
бөлінеді. Адам шашы 
тәрізді еркектерінің 
жапырағы тік және 
қысқа болса, 
ұрғашыларынікі ұзын және төмен қарай жайылып өседі. 

4. Олар өзге өсімдіктер секілді тозаңдау жолы арқылы емес, ұрықтандыру арқылы 
көбейеді. Еркегінің ұрығын алып, ұрғашысына салып, қолдан ұрықтандырылады 
екен. 

5. Жас ағаш ананың құрсағы секілді бүйірінен томпайым өсіп шығады. Белгілі 
бір уақыттан кейін ол ұрғашы құрма ағашының бүйірінен бөліп алынады да, 

жақын жерге отырғызылады. Егер анасынан алыс жерге отырғызылса, өліп 
қалады. 

6. Адам басы секілді құрма ағашының да жоғарғы жағында «жұмра» 
атты домалақ басқару жүйесі орналасқан. Басқа ағаштардың 

жоғарғы жағын кесіп алып тастасаңыз, жанынан бұтағын жа-
йып, өсіп кете береді. Ал құрма ағашы олай емес. Жұмрасын 

кесіп тастасыңыз, ағаш қурап кетеді. Яғни, өліп қалады. 
7. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Құрма 
ағашы да басқа ағаштарға қарағанда суды 

көбірек қажет ететін өсімдік. Ағашты 
күніне суарып тұру қажет 

екен.

ҚЫЗFА 

40 YЙДЕН ТЫЙЫМ

Арада бір апта өтіп төзімі таусылған Айша 
сұлу баяғы істі болған қайнысын шақырып 
алып: «Оу, мені алған ағаң қайда? Іздеп 
шығайық, ат әкел» – деп екеулеп күйеуін 
іздепті. Сөйтіп көрші ауылда жүр деген ха-
барды естіп барса, Әбділданың жырына жұрт 
ұйып отырғанның үстінен түсіпті. Сол арада 
қос ғашық қайта қауышып, қол ұстасып ауылға 
келіпті. 

Алты айлап сапарлап кететін Әбділда 
Жүргенбаев үйдегі қам-қарекет тірліктің бәрін 
әйелдеріне тастап, олар аш па, жалаңаш па 
қарамапты. Гастрольден оралғанда ел-жұрт 
қаумалып, мал сойып арнайы күтіп, үйіне төте 
жібермепті. Өзі отырған үйге бала-шағасын ал-
дырып, түнімен жырлап, халық «Қыз Жібекті» 
айт, «Көрғұлыны» айт деп таңға дейін жырла-
татын көрінеді.

Таң ағарып келе жатқанда кішкентай 
балаларға дейін тыңдап отырған жұрт маужы-
рап, ұйқы қысады ғой. Сонда кекілі салбырап 
қалғып отырған жас балалар мен егде адам-
дарды серпілту үшін Әбділда зор дауыспен 
селт-селт еткізіп оятып отырыпты. «Ей!» – деп 
халықты өзіне қаратып алып: 

Таңғы ұйқы талайыңды талдырады.
Бойы босап бәрінің балбырады.
Бағана жып-жинақы отқан қыздар,
Бұлардың да кекілі салбырады.
Таңертең жұмыс бар ғой, осыменен
Қояйын мен де енді домбыраны,
Әбділда тірі болса әлі талай,
Құмарын тыңдаушының қандырады, – де-

ген екен.
Айтақын МҰХАМАДИ.

ӘЛЕМДЕ ТҮРЛІ ҚЫЗЫҚ БАР

Дайверлер єлемдегі алып акуламен 

м±хитта бірге ж‰зді

Гавай аралдарының жағалауында 
дайверлер әлемдегі ең үлкен ақ 
акулалардың бірін кезіктірді, – деп хабар-
лайды Medialeaks. Оның ұзындығы – 20 
фунт (шамамен алты метр), салмағы – 2,5 
тонна.

Deep Blue лақап атымен танылған 
акуланы 1999 жылы ғалымдар алғаш рет 
көрген. Ол соңғы рет 2013 жылы Мексика 

жағалауында байқалған еді. Мамандардың 
пайымдауынша, алып балықтың жасы 
– 40-та, ол – мұхитта ең көп өмір сүрген 
тіршілік иесі.

Deep Blue өлген кашалоттың етін жеу-
ге келген, Oушeн Pэмcи есімді дайвер 
онымен бірге түскен. Табиғатты қорғау 
The Shark Trust ұйымының маманы Джон 
Ричардсонның айтуынша, Deep Blue-мен 
мұхитта кездесу үлкен бақыт екен.

Ғалымдар оның іші едәуір өскенін 
айтады: бәлкім ол жүкті болуы мүмкін. 
Акуланың ұрғашысы жүкті кезінде адам 
баласына зиян келтірмейді. Мамандардың 
айтуынша, бұл жыртқыштар адамға 
әуесқойлықтан немесе өз құрбаны екен 
деп қателескеннен шабуылдайды екен.

Белгілі ақын, Жазушылар одағының мүшесі, Халықаралық «Алаш», Мұқағали 
атындағы және Түркі әлемі «Ақбозат» әдеби сыйлықтарының лауреаты, «Тәуелсіздіктің 

10, 20 жылдығы», «Ерен еңбегі үшін» медальдарының иегері, Қазақстан Республикасының 
Мәдениет қайраткері, Панфилов ауданының құрметті азаматы

Оразақын АСҚАРДЫҢ
қайтыс болуына байланысты редакция ұжымы қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.


