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«АтАдАн мАл 
қАлғАншА тАл 
қАлсын» деген 
ғибрАтты сөзді  
АлғА тАртқАн 
тАлдықорғАн-
дАғы №9 ортА 
мектебінде «АғАш 
егу – сАуАпты іс» 
Акциясы өтті.
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ЖҮРЕК АУРУЫНА ЖҮРЕ 
қАРАУғА болмАйдЫРЕНІШІ КӨП РЕФоРмА

Айназ Оралбек, «Жас поли-
ция көмекшілері» ұйымының 
белсенді мүшесі, 6-сынып 
оқушысы Асылхан Ниязов  
те жүрекжарды тілектерін 
білдірді.    

 «Жас Ұлан» бірыңғай бала-
лар мен жасөспірімдер және 
«Жас полиция көмекшілері» 
ұйымының мүшелері, бел-
сенді оқушылар және қонақ-
тардың қатысуымен бұл 
күні мектеп ауласына 25 түп 
шырша көшеті отырғызылды.  

өз тілшіміз

АғАш егу – сАуАпты іс

 Ағаш егу акциясына ар-
найы қатысқан Алматы 
облыстық «Jetіsý» газетінің 
бас редакторы Әміре Әрін, 
Талдықорған гарнизоны 
баспасөз қызметінің бас-
шысы Жанат Сембаев, 
Ауған соғысының ардагері 
М.Ержановтар ғибратты 
шараның негізгі мақсаты 
– жас ұрпақтың бойына 
отансүйгіштік, елжандылық 
қасиеттерін дарыту, таби-
ғатты аялауға бағыттау 
екенін  айтты. 

– Табиғатты    аялап,  Отан-
ды қастерлеуді бабалардың 
отты сөздерінен, ұлы 
істерінен жазбай тануға бо-
лады.  Мақпал топырақтың 
үстіне біткен әр өскінді 
аялау, оның тамырын 
тереңге жіберетіндей бап-

тау жас ұрпақтың бойы-
на бұла күш, елі мен жерін 
сүйетін ұлы сезімді тудыра-
ды. Сонау ықылым заманда 
әлемге өркениет таратып, 
жабайы жылқыны қолға 
үйреткен, әлемде алғашқы 
болып әліпбиді ойлап тап-
қан, адамзат баласына шал-
бар киюді үйреткен түркі 
халықтарының тектілігі 
табиғатпен қатар өрілген, 
асқақтаған, дамыған, – 
деп сөз саптаған  «Jetіsý» 
газетінің бас редакторы,   

ақын Әміре Әрін  ғибратты 
істің түп-тамырының қайдан 
бастау алатынына дейін 
салмақтап берді.

Акция аясында мектеп  ди-
ректоры Ләйлә Сембаевада  
сөз алып, балауса шақтан 
табиғатты қастерлеп, Отан-
ды сүйген ұрпақтың шығар 
шыңы биік, тұғыры берік 
болатынын жеткізді. Соны-
мен қатар шарада  «Жас 
Ұлан» бірыңғай балалар мен 
жасөспірімдер ұйымының 
мүшесі, 10-сынып оқушысы 
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ДАМУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

 Алматы облысында өңдеу өнеркәсібінің үлесі 87 пайызды құрайды, бірінші 
тоқсанда 338,1 млрд. теңгенің өнімі өндірілді. Оның ішінде сусындар шығару - 12,2%-
ға,  тамақ өнімдері – 8,5%-ға, темекі өнімдері  – 22,4%-ға,  қағаз және қағаз өнімдері  – 
20,9%-ға, өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі – 24,9%-ға, резеңке және 
пластмасса бұйымдары – 14,1%-ға, машина жасау өндірісі – 4%-ға ұлғайған. 

Әлем  мойындаған, тарихи тамыры мықты, 
жасампаз ұлтқа айналу – сол  мемлекетті 
құраушы кез келген халықтың арман-тілегі. 
Осындай үлкен жауапкершілік, ұлы  мұраттар 
жолында  жаңа идеялар бой көтереді, ізденістер 
мен жаңаша мақсат-мүдделер тоғысады.    
Мәдениет дегеніміз өңдеу, егу деген мағынада, 
сондықтан мәдениет саласы өте тереңде 
жатқан ұғым. Рухани жаңғыру мақаласы аясын-
да мәдениет саласы қарыштап дамып келеді.  

 Мәдениет – ұлт өмірінің айнасы, ғасырлар 
бойы үзілмей келе жатқан халықтың рухани 
келбеті, мейірімі мен парасат-пайымы.   Бүгінде 
Еуразияның ең бай да бірегей мәдениетінің 
қатарына қазақ мәдениетінің де кіргендігі біз 
үшін үлкен мақтаныш. Дана халқымыз: «Өнер 
– ұлттың жаны» деп бекер түстемесе ке-
рек. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, 
өнерімен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына 
қосқан үлесімен танылып, бағаланады. Бұл 
тұрғыдан келгенде біздің көсіле сөйлеуімізге бо-
лады. Арғы ата-бабаларымыздан қалған асыл 
мұралар, Қазақ хандығының іргесі қаланғаннан 
бергі жиналған жауһар дүниелер әлем алдын-
да абыройымызды биіктетіп келеді. Соларды 
насихаттап, көкке көтеріп жүрген мәдениет са-
ласы қызметкерлерінің еңбегі орасан. Әрине, 
өнерді құрметтеп, мәдениетті өркендету – 

Сол сияқты Панфилов, Еңбек-
шіқазақ, Қаратал аудандары мен 
Қапшағай қаласының денсаулық сақтау 
жүйесі де қатаң сынға алынды.  

Мәжілісте 2021-2025 жылдарға 
арналған «Дені сау ұлт» әрбір аза-
мат үшін сапалы және қолжетімді 
денсаулық сақтау» ұлттық жобасын іске 
асыру туралы мәселе қаралды. Осы 
тақырыпта облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Өмірзақ 
Ниязбеков өңірдегі медициналық 
нысандардың құрылысы мен жөндеу 
жұмыстары, оларды материалдық-
техникалық қамтамасыз ету, әлеуметтік 
маңыздағы сырқаттарды ерте кез-
ден анықтау шаралары, маман 
тапшылығын болдырмау және басқа 
да мәселелерге кеңінен тоқталды.   
Оның сөзінше облыста 834 ұйым 
медициналық қызмет көрсетеді, соның 
753-і  – ауылдық жерде. Оларды за-
манауи жоғары технологиялы құрал-
жабдықтармен қамту үшін биыл 4,4 
млрд. теңге бөлінген. Бұл көрсеткіш 
2020 жылмен салыстырғанда 79 пайыз-
дан  91 пайызға  артып отыр. Бүгінгі күні 
облыстағы медициналық ұйымдарда 6 
магниттік-резонанстық тамограф, 17 
компьютерлік томограф, 4 ангиограф, 
53 рентген аппараты, 606 ИВЛ аппара-
ты бар. Оттегі стансасымен 17 ауруха-
на қамтылған.

Өңірде 4 580 дәрігер жұмыс 
істейді. Әлі де 292 маман қажет. Соның 
ішінде Талдықорған қаласына – 94, 
Еңбекшіқазақ ауданына – 33, Кербұлақ 
ауданына 20 дәрігер керек екен.  Бұл 
ретте аталған аудандардың басшыла-
ры кадр тарту үшін қарастырып жатқан 
шаралары – мамандарға тұрғын үй 
беру, көтермеақы төлеу жайын баян-
дады

Сонымен қатар жиында ана мен 
бала өліміне ерекше мән берілді. 
Ө.Ниязбековтің айтуынша, облыс-
та өткен жылы 24 жағдай тіркелген. 
Бұған  жол берген бір бас дәрігер 
мен бас дәрігердің орынбасары 
жұмыстан босатылса, медициналық 
ұйымдардың 10 басшысына, 57 мама-
нына қатаң сөгіс беріліпті. Акушерлік 
іс бойынша Республикалық ауыр 
акушерия орталығының және Ковид-

ДЕНСАУЛЫҚ

МЕДИЦИНА ЌЫЗМЕТІНІЊ 

САПАСЫ  ТАЛЌЫЛАНДЫ
Алматы облысының Талғар ауданында өлім-жітім саны артқан. 

Жүрек-қан тамырлары, онкологиялық аурулар мен туберкулезден 
қайтыс болу фактілері көбейген. Ана өліміне де жол берілген. Сондықтан 
ауданның денсаулық сақтау саласына арнайы комиссия құрып, талдау 
жасау керек. Аудандық, қалалық ауруханалардың бас дәрігерлерінің 
қатысуымен өткен облыс әкімдігінің мәжілісінде  Қанат Бозымбаев осы-
лай деді. 

орталығының мамандарынан консуль-
тация алу жолға қойылған. Мәселен, 
2021 жылы 116 рет осындай кон-
сультация алынған. Дей тұрғанмен,  
қабылданып отырған шараларға қа-
рамастан Талғар, Панфилов, Еңбек-
шіқазақ, Қаратал аудандары мен 
Қапшағай қаласында ана мен бала 
өлімі орын алған. 

 Облыс әкімі аталған аймақтардың 
бас дәрігерлерін кезегімен тұрғызып, 
жауап берулерін талап етті. Олардың 
көпшілігі әйелдердің дер кезінде 
тіркеуге тұрмайтынын, анемия және 
басқа да сырқаттарынан уақытылы 
емделмейтінін, жүкті әйелдердің ко-
ронавирус жұқтыру фактілері әсер 
еткенін алға тартты. Сол сияқты 
мұндай жағдайды болдырмауға ықпал 
ететін шара ретінде соңғы кезде сатып 
алынған заманауи құралдары жайлы 
да айтты. Жауаптарға қанағаттанбаған 
облыс әкімі: «Адам өлімі, ана мен бала 
өлімі болмауы тиіс, олар өмір сүруі 
керек! Бәріңіз коронавирусты сылтау 
етіп отырсыздар. Індет сіздерге ғана 
келген жоқ, бүкіл елде болды. Басқа 
аудандар да ковид жағдайында жұмыс 
істеді. Олардың кадрлары сіздердің 
дәрігерлерге қарағанда тәжірибелі 
шығар, мүмкін. Сонау шалғай аудан-
дар – Кеген, Райымбекте, мәселен, 
ана мен бала өлімі болған жоқ. Сіздер 
мегаполистің жанында отырып, сон-
дай фактілерге жол беріп отырсыз-
дар. Мысалы, Талғар ауданының ау-
руханасы жекеге өткелі ғимаратты 
жөндеу, жабдықтау жағынан ілгерілеу 
болғанымен, қызмет көрсету сапасы 
төмендеді. Бізге ең алдымен инве-
стиция емес, адамның өмірі керек! 
Бәріңізге қатаң ескертемін, жұмыс 
істеңіздер! Жергілікті округ әкімдері 
жүкті әйелдерді тіркеуге уақытылы 
алуда дәрігерлерге көмектессін. Біз 
денсаулық сақтау саласына кадр тар-
ту, қаржылай қолдау, материалдық 
базаны нығайту жағынан қолдау 
көрсетеміз және соған сәйкес 
сіздерден оң нәтиже талап ететін бо-
ламыз!», – деді Қанат Алдабергенұлы.   

 Алматы облысы 
әкімінің баспасөз қызметі.  

БІЛІМ  ШАҢЫРАҒЫНДА 

ҰЛЫ АҚЫНҒА АРНАЛҒАН 
ЕСкЕРТкІШ-БюСТ  АШЫЛДЫ

МӘДЕНИЕТ
   Мемлекетіміздегі рухани жаңғырудың тұжырымдамалық бағдары 

министрден бастап, қатардағы қарапайым азамат түсінетін, баршаға 
ұғынықты, бай әрі ықшам тілмен жеткізілген. Тарихқа үңілсеңіз, әр елдің 
кемел келешекке ұмтылу жолындағы ізденістері әртүрлі.

Елдің рухани байлығы

Дегенмен өндіріс көлемі төмендеген 
аудандар да бар. Бұл туралы  облыс әкімі 
Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен өт-
кен  мәжілісте облыстық  экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасының бас-
шысы Ж.Әмірханов айтты.

2022 жылғы І тоқсанындағы әлеуметтік-
экономикалық даму қорытындылары мен 
ІІ тоқсанға арналған міндеттері туралы 
баяндама жасаған баядамашы сөзіне 
жүгінсек,  облыста ауыл шаруашылығының 
жалпы өнімі 2,2 пайызға, құрылыс жұмыстары 
5,4 пайызға артып, 229 мың шаршы метр 
тұрғын үй пайдалануға берілген. Өңір 
экономикасына 106,4  пайыз өсіммен 97 
млрд. теңге инвестиция тартылыпты.  

– Индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасы шеңберінде жоспарланған 
3 жобаның ішінде қуаты 6 мың тонналық 
«MK «KazSilicon» металлургиялық кремний 
өндіру зауыты іске қосылды. 3,9 млрд. теңге 
инвестиция салынып, 210 жұмыс орны 
құрылды. Жылдың соңына дейін «Шин Лайн» 
кәсіпорнының қуаты жылына 11 мың тонна 
балмұздақ өндіретін зауыты іске қосылады 
және «Энергия Семиречья» серіктестігінің 

 Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күніне орай  Талдықорғандағы Абай 
атындағы №1 орта мектеп-гимназиясының алдынан ұлы ақынға арналып  бюст  ашылды.

Салтанатты шараның ашылуында сөз 
сөйлеген мектеп директоры Самғат Дола-
ев ескерткіштер күнінің тарихына тоқталды. 
Сондай-ақ,  мектептің ұлы ақын есімімен аталу-
ынан бөлек, ендігіде ақын бюстінің тұруы  ұжым 
мен оқушыларғка шабыт пен ерекше сезім   
сыйлайтындығын айтты

 Мұнан соң  жүрекжарды тілегін жеткізген  
қалалық  ішкі саясат бөлімінің басшысы Әділет 
Рымтаев та ұлыларды ұлықтаудың, дәріптеудің 
ерекше бір жолы екендігін айтып, мектеп 
ұжымына, білімгерлерге сәттілік тіледі.

Шара соңы оқушылардың концерттік 
бағдарламасына ұласты. 

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

баршамыздың ортақ мақсатымыз. Десе де, 
мұражайлар мен кітапханалардың, театрлар мен 
концерттік ұйымдардың, халық шығармашылығы 
және мәдениет үйлерінің, қалалық және ауыл-
дық клубтардың қызметкерлерінің, сондай-ақ 
ақындар мен жазушылардың рөлі ерекше. Олар 
қоғамымыздағы руханиятты дамытуға, игілікті, 
адамгершілікті, қайырымдылық пен өзара 
түсіністікті өрістетуге жол ашып, үздік мәдени 
дәстүрлерді сақтауға һәм молайтуға ерекше мән 
беріп келеді. Халқымыздың бай мәдени мұрасы 
мен руханиятының дамуына үлес қосып келе 
жатқан азаматтардың еңбегі бағаланатын елеулі 
күн ел өмірінің ең айшықты сәтіндей ыстық. 
Себебі қаламға серт еткен ақын-жазушының, 
өнер мен тарих тағылымымен таныстыратын 
музей қызметкерінің, білім бұлағымен сусындат-
қан кітапханашының, мазмұнды қойылыммен 
көрерменге ізгілік нәрін сыйлайтын театр, кино 
және опера әртісінің, өңірлердегі мәдениет 
ошақтарында қызмет етіп жүрген өзге де 
мамандардың еңбегі ерен, әрі ұмытылмақ емес.

Мұқият ӘДІЛЕТ, 
кеңжыра ауылдық 

клубының әдіскері.
АҚСУ АУДАНЫ

Шелек дәлізінде қуаты 60 МВт жел электр 
станциясының құрылысы аяқталады, – деп 
атап өтті басқарма басшысы.  

Облыста ауыл шаруашылығының да-
муына баса мән беріледі. Мәселен, 77,3 мың 
басқа арналған 120 бордақылау алаңы және 
28,0 мың басқа арналған 85 сүт фермасы 
жұмыс істейді. Биылғы жылы 14,3 мың басқа 
арналған 13 бордақылау алаңын және 650 
басқа арналған 4 сүт тауарлы фермаларын 
құру жоспарланған.  

 Құрылыс қарқыны да жақсы. Биыл 1048,4 
мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға 
беру жоспарланса, соның 205,1 мың 
шаршы метрі бюджет есебінен салынады. 
Кредиттік – 130,9 мың шаршы метр, жалға 
берілетін 74,2 мың шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға беріледі. Жалпы, биыл «Нұрлы 
жер», «7-20-25», «5-10-20», «Бақытты 
отбасы» бағдарламалары бойынша 3937 
отбасы тұрғын үй алады, оның ішінде 857 
көпбалалы және 701 әлеуметтік осал отбасы 
бар. Автокөлік жолдарын салуға және 
жөндеу, өңірлерді газдандыру, білім беру 
мен денсаулық сақтау, спорт пен мәдениет 

нысандарының да құрылысы мен жөндеу 
жұмыстары да тұрақты назарда. 

Жиын барыcында әлеуметтік маңы-
зы бар тауарлар бағасының айтарлықтай 
өсуіне, ұсақ мал басы мен ет өндірісінің 
азаюына, қылмыстың, әсіресе жасөспірімдер 
арасындағы қылмыстың артуына жол 
берген, нысандардағы құрылыс жұмыста-
рын кешіктірген және құрылыс көлемін 
төмендеткен, басқа да кемшіліктер орын ал-
ған аудандардың атына сын айтылды.  

Облыс әкімі Қанат Бозымбаев кәсіпкер-
лік және индустриялық-инновациялық даму 
басқармасының басшысынан инвестиция 
тартудың тиісті көлемін қамтамасыз ету үшін 
қандай шара қабылдайтындарын, құры-
лыс басқармасының басшысынан бағаның 
өсуіне байланысты пайдалануға берілмеген 
құрылыс нысандарының мәселесі қалай 
шешілетінін сұрап білді.  

Талдау мәліметтеріне қарағанда, Талғар 

ауданында әлеуметтік-экономикалық бірқа-
тар көрсеткіштер төмендеген. Қарасай ау-
данында бюджет түсімі азайған, кәмелетке 
толмағандар арасында құқық бұзушылық 
көбейген.

Райымбек ауданында мал басының 
азаюы байқалады. Осы мәселелерге 
қатысты аудан әкімдерінен жауап алған 
облыс басшысы Қанат Бозымбаев: «Кө--
терілген мәселелерге екінші тоқсанның 
қорытындысында қайта оралатын боламыз. 
Сіздерге жалпы көрсеткіштер белгіле-
ніп, басымдықтар айқындалып берілген. 
Нысаналы индикаторларға қол жеткізуге 
бізде мүмкіндік мол. Барлықтарыңызға 
қойылған міндеттерді орындау бағытында 
белсенді жұмыс істеуді және осы жылға 
арналған жоспарлы міндеттерді орындауды 
тапсырамын» , – деді.   

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
МӘсЕЛЕЛЕр ҚАрАЛдЫ 
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П р е з и д е н т

Токаев дополнил Указ о защиТе прав человека

Новые области в могут 
появиться уже в мае

за строкой Послания               

О рабОте пО сОзданию абайскОй, ЖетысускОй и улытаускОй Областей в казах-
стане рассказал министр нациОнальнОй экОнОмики рк алибек куантырОв, пере-
даёт BaigeNews.kz.

Обеспечение бесплатным 

гОрячим питанием

Школа

обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников предлагают депутаты, передает 

обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников предлагает депутат мажилиса 

Максат раманкулов, передает корреспондент агентства казтаГ

         «Актуальной проблемой является обеспе-

чение горячим питанием детей школьного возраста. 

Сегодня бесплатное питание предоставляется толь-

ко для школьников из малообеспеченных семей, чем 

создается ситуация неравенства и дискриминации. Не-

обходимо ввести бесплатное питание для всех детей 

школьного возраста независимо от их материального 

положения. От их питания, как и их морального состоя-

ния будет зависеть судьба страны»
    Максат раманкулов

При этом он отметил, что с начала текущего года, 

несмотря на фактический рост цен на все основные 

продукты питания, руководителям дошкольных органи-

заций предложено уменьшить расчетные суммы пита-

ния детей на 30−45% и представить к утверждению Т8 

тыс. вместо расчетных Т12 тыс. — Т15 тыс.

«По мнению опытных методистов и педагогов до-

школьных организаций, развивающемуся организму 

ребенка ежедневно необходимо именно то количе-

ство калорий, которые рассчитаны и утверждены 

СанПиН, иначе организм ребенка не будет разви-

ваться правильно, и он физически не будет способен 

усваивать ежедневную учебно-воспитательную про-

грамму. Как говорится, голодное брюхо к ученью глу-

хо. То, что ребенок будет постоянно болеть — и речи 

нет. Учитывая возможный дальнейший неконтроли-

руемый рост цен на основные продукты питания в 

этом году, уже сейчас видно, что не только частные, 

но и государственные дошкольные организации не 

смогут обеспечить полноценным питанием детей за 

утвержденную местными органами, заведомо зани-

женную сумму. В этой ситуации, созданной из-за не-

компетентности чиновников от образования, самым 

пострадавшим оказывается ребенок», — подчеркнул 

депутат.

ЦифровизаЦия 

Смогут  заказывать 
гоСномера  онлайн

в рамках поручения Главы государства по дебюрократизации 
госаппарата состоялась рабочая встреча министров внутренних 
дел и цифрового развития.

13 аПреля Президент казахстана касыМ-ЖоМарт токаев 
внес доПолнения в Указ, касающийся защиты Прав чело-
века. Первоначально этот докУМент Глава ГосУдарства 
ПодПисал 9 июня 2021 Года, Передает Nur.kz.

против дискриминации 
женщин

Президент страны поручил утвер-
дить план дальнейших мер в сфере 
прав человека. Это означает, что в 
скором времени казахстанцы получат 
дополнительные гарантии относи-
тельно их правовой защищенности. 
Касым-Жомарт Токаев не раз подчер-
кивал, что граждане Казахстана долж-
ны ощущать поддержку государства 
во всех сферах, в том числе в области 
защиты законных прав. Меры, кото-
рые предложены Главой государства, 
станут важной частью выбранного 
курса на обновление и реформацию 
общественно-политической жизни.

Отметим, что в Указе предусмотре-
ны 8 направлений, по которым будет 
вестись планомерная работа. Два из 
них напрямую касаются женщин. Тока-
ев призывает ликвидировать дискри-
минацию в отношении слабого пола, а 
также продвигать равноправие в воз-
можностях, которые имеют мужчины и 
женщины. Действительно, тема поло-
вого равенства до этого затрагивалась 
на государственном уровне не так ча-
сто. Для страны, где в достаточной сте-
пени крепок традиционный семейно-
бытовой уклад, само обсуждение этого 
вопроса можно считать достижением.

Сегодняшние реалии таковы, что 
относительное равноправие между 
мужчиной и женщиной – вполне нор-
мальное явление. Уполномоченная по 
правам человека в РК Эльвира Ази-
мова убеждена, что практики, когда в 

высшие руководящие органы должно 
попасть определенное количество 
женщин, – недостаточно. На ее взгляд, 
необходимо, чтобы и на местном уров-
не работал механизм справедливого 
отбора.

«В принятом Указе в числе на-
правлений правозащитной деятель-
ности государственной политики вы-
деляется ликвидация дискриминации 
женщин. Мы должны расширять соци-
альные и экономические возможности 
женщин, чтобы они могли уверенно 
противостоять бытовому насилию. 
Ведь речь идет не только о наказа-
нии за совершенные нарушения. Надо 
их предупреждать через социальную 
поддержку»

эльвира азимова

пыток быть категорически 
не должно

В Указе, подписанном Касым-
Жомартом Токаевым, также уделяется 
внимание правам граждан в области 
уголовного правосудия, исполнения 
наказания, недопущения пыток и жест-
кого обращения. Эта проблема приоб-
рела актуальность на фоне обвинений 
органов правопорядка в применении 
насилия по отношению к участникам 
январских беспорядков. В середине 
марта 2022 года антикоррупционная 
служба сообщила о возбуждении 234 
уголовных дел по обвинению в пытках, 
которые применялись к участникам по-
громов. В своем мартовском послании 

актуальна. Он привела статистику, 
где выделены главные категории об-
ращений в адрес уполномоченного за 
три последних года. На первом месте 
в антирейтинге значатся «вопросы 
соблюдения прав человека в сфере 
исполнения уголовного наказания». 
Второе место занимает «примене-
ние пыток и иных видов жестокого об-
ращения». На третьем месте располо-
жился «недостаточный или неполный 
доступ к правосудию».

Права жертв торговли людьми – 
еще один пункт в Указе Президента 
страны. К сожалению, данная пробле-
ма до сих пор не решена. Государство 
планирует не только искоренить по-
добные вопиющие случаи, но и оказать 
поддержку тем, кто столкнулся с этой 
серьезной проблемой. Зачастую люди, 
оказывавшиеся объектом торговли, 
остаются без защиты, ведь доказать 
факт такого преступления — непросто. 
Кроме того, жертвы далеко не всег-
да хотят обращаться в правоохрани-
тельные органы по личным причинам. 
Фактическое внимание государства к 
их правам – знак того, что об этом не-
обходимо говорить и далее вести не-
примиримую борьбу с преступниками-
работорговцами.

свобода объединений

Согласно Указу, права казахстан-
ских граждан, имеющих инвалидность, 
также будут укреплены. По данным 
Министерства труда и социальной за-
щиты населения, в мае прошлого года 
в Казахстане зарегистрировано около 
702 тысяч инвалидов разных групп. 
Это примерно каждый 28 человек в 
стране.

Другой важный демократический 
шаг – предоставления права на сво-
боду объединения. Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев неоднократ-
но говорил, что для демократизации 
общества в Казахстане должно появ-
ляться больше независимых политиче-
ских партий. Для этой цели процедура 
регистрации объединений значительно 
упрощена. Сейчас для регистрации 
политической партии требуется офи-
циально привлечь в свои ряды 5 тысяч 
человек, а не 20 тысяч как раньше. 
Эльвира Азимова высказалась о не-
правительственных объединениях.

«Сегодня в Казахстане зареги-
стрировано более 22 тысяч неправи-
тельственных организаций. Однако 
количество – не показатель качества. 
Нужно внедрять гибкую систему соз-
дания и прекращения деятельности 
неправительственных организаций, 
прозрачную и честную их конкурен-
цию с учетом компетенции в доступе 
к государственной поддержке и гран-
товой помощи, создавать востребо-
ванные долгосрочные и продуктивные 
проекты»

    эльвира азимова

Еще Указ Президента содержит 
требование пересмотреть права че-
ловека в отношении мигрантов, лиц 
без гражданства и беженцев. Люди, 
оказавшиеся вдали от родины и ис-
пытывающие жизненные трудности, 
в нашей стране должны чувствовать 
себя защищенно. Механизмы взаимо-
действия с органами ООН по вопросам 
прав человека также будут усовершен-
ствованы. Это поможет Казахстану 
приобрести самый передовой опыт в 
данном вопросе.

Президент страны резко осудил подоб-
ные действия правоохранителей.

«В отношении нескольких сотен 
человек возбуждены уголовные дела. 
Мы признали факты, когда сотруд-
ники правоохранительных органов 
применяли к задержанным запрещен-
ные методы дознания и даже пытки. 
Такие варварские проявления средне-
вековья противоречат принципам лю-
бого прогрессивного общества. Они 
неприемлемы и для нас. Как только 
появились первые сообщения о подоб-
ных случаях, мною было дано поруче-
ние тщательно расследовать их»

    Касым-Жомарт Токаев

Уполномоченная по правам че-
ловека Эльвира Азимова подтверж-
дает, что данная проблема сейчас 

В рамках поручения Главы государ-
ства по дебюрократизации госаппарата 
состоялась рабочая встреча министров 
внутренних дел и цифрового развития. 
По ее итогам, в частности, министр циф-
рового развития Багдат Мусин рассказал, 
что скоро казахстанцы смогут заказывать 
госномера в режиме онлайн, передает кор-
респондент Tengrinews.kz со ссылкой на 
Polisia.kz.

В спецЦОНе главы министерств озна-
комились с процессом выдачи водитель-
ского удостоверения, автоматизации за-
казов на изготовление государственного 
регистрационного номерного знака на ав-
томобиль.

Отмечается, что благодаря новому 
подходу с использованием технологий био-
метрии процесс получения водительских 
прав становится максимально прозрачным 
и снижает коррупционные риски.

«Посмотрели, как работает новая био-
метрическая система при сдаче теории на 
права. Она полностью исключает подмену 
кандидата и снижает коррупционные риски 
при выдаче водительских прав. Кроме того, 
на автодромах при сдаче уже практическо-
го экзамена работает новая GPS-система, 
которая также делает весь процесс про-
зрачным. Еще одна хорошая новость — 
скоро у казахстанцев появится возмож-
ность заказывать госномера онлайн, а 
комбинация цифр будет генерироваться 
автоматически», — поделился на своей 
странице в Facebook глава Минцифры Баг-
дат Мусин.

В ЦОНе № 1 Нур-Султана министрам 
был презентован автоматизированный 
терминал по выдаче удостоверений лич-
ности. Терминал оснащен биометрической 
системой и функцией фотографирования. 
С его помощью человек может самостоя-
тельно подать заявку на получение удосто-
верения, сфотографироваться, оставить 
образец своей подписи и оплатить госпош-
лину за услугу с помощью QR-кода.

Как сообщается, на данный момент 
прорабатывается вопрос внедрения в пи-
лотном режиме данного подхода.

Между тем главы двух ведомств также 
посетили Экспат-центр МФЦА, где с сегод-
няшнего дня IT-специалисты, прибываю-
щие в Казахстан на длительный срок из-за 
рубежа, смогут пройти самые необходи-
мые процедуры.

Уточняется, что преимущество такого 
центра — в экономии времени, так как по-
лучатель услуг сможет пройти все проце-
дуры в одном месте, а не ездить по разным 
организациям.

В Центре оперативного управле-
ния столичного Департамента полиции 

Марат Ахметжанов и Багдат Мусин рас-
смотрели проекты МВД «Ситуационно-
аналитический центр» и «Мобильное 
приложение АПК “Сергек” и планы по даль-
нейшему развитию цифровизации в орга-
нах внутренних дел.

Отмечается, что аналитический центр 
МВД призван формировать криминологи-
ческий прогноз преступности, что является 
важной составляющей в сфере профи-
лактики и предупреждения преступности. 
Мобильное приложение — функционал 
по автоматическому надзору за дорожным 
движением, являющийся качественным 
решением профилактики нарушений пра-
вил дорожного движения и повышения 
дисциплины водителей.

Министры также провели совместное 
совещание в режиме видео-конференц-
связи с местными исполнительными орга-
нами, начальниками департаментов поли-
ции и уголовно-исполнительной системы, 
филиалами государственной корпорации 
«Правительство для граждан».

“Внедрение инноваций позволяет де-
бюрократизировать деятельность полиции, 
снизить коррупционные риски, а также обе-
спечить прозрачность работы органов вну-
тренних дел. Впереди много проектов, на-
правленных на обеспечение безопасности 
граждан, и МВД будет их реализовывать 
в сотрудничестве с МЦРИАП и местными 
исполнительными органами”, — отметил 
Марат Ахметжанов.

Глава ведомства подчеркнул, что обе-
спечение правопорядка в регионах — это 
задача не только полиции, но и местных 
исполнительных органов. В профилактике 
правонарушений должны быть задейство-
ваны все его субъекты, в том числе и аки-
маты.

«Цифровизация упрощает жизнь ка-
захстанцам, влияет на качество и скорость 
предоставляемых государством услуг. В 
ближайшее время срок оформления доку-
ментов значительно сократится, при этом 
все процессы абсолютно прозрачны, что 
минимизирует коррупционные риски. Но 
для качественных результатов важно, что-
бы госорганы работали совместно в сфере 
“цифры” и оказания госуслуг. Мы с руко-
водством МВД об этом договорились, бу-
дем выстраивать работу для безопасности 
и комфорта граждан. Начнем с признания 
цифровых документов», — сказал в ходе 
совещания министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности Багдат Мусин.

По итогам совещания приняты реше-
ния по дальнейшей цифровизации органов 
внутренних дел и внедрению совместных 
инноваций в деятельность полиции при 
участии МЦРИАП РК.

Напомним, 16 марта, выступая с посланием народу 
Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев объявил о 
создании Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. 
Также он поддержал переименование города Капшагай в 
Конаев.

В апреле названия новых областей одобрила респу-
бликанская ономастическая комиссия при правительстве 
Казахстана. Также была создана правительственная ко-
миссия вопросам образования новых областей.

Напомним, указы президента предусматривают об-
разование Аксуатского, Тарбагатайского, Кокпектинского и 
Самарского районов Восточно-Казахстанской области; об-
разование Жетысуской, Абайской и Улытауской областей.

«Согласно алгоритму основная работа госорганами 
и регионами будет завершена до 20 апреля 2022 года, 
проекты соответствующих указов президента будут 
внесены в Администрацию президента в начале мая»

    алибек куантыров

Этот алгоритм включает в себя список мероприятий 
и процедур, которые следует провести в соответствии с 
законами «Об административно-территориальном устрой-
стве РК и “О местном государственном управлении и са-
моуправлении в РК”.

Для определения границ реорганизуемых и вновь об-
разуемых регионов учитывалось мнения населения и такие 
критерии, как экономический и инфраструктурный потенци-
ал, численность населения и другие, сообщили в МНЭ РК.

По итогам проведенных сессий маслихатов Алматин-
ской и Восточно-Казахстанской областей предварительно 
определены границы реорганизуемых и вновь образуемых 
регионов в исторических границах 1997 года.

По Карагандинской области проведут сессию маслиха-
та, где рассмотрят вопрос по границам Карагандинской и 
Улытауской областей.

Ранее BaigeNews.kz опубликовал материал, о том, что 
жители Капшагая ждут от статуса областного города и как 
относятся к его возможному переименованию в Конаев.
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КӨКЕЙКЕСТІ

Айтақын  МҰХАМАДИ

МҰғАлІМДЕрДІң бАСынАн бҰлТ АрылМАЙТын болДы. оқушыДАн ТАяқ жЕЙТІн ДЕ,  СӨз ЕСТИТІн 
ДЕ МҰғАлІМ. бАлА САбАққА КЕлМЕЙ қАлСА, МЕКТЕп АулАСынДА ТӨбЕлЕС болСА, бІрЕу оЙнАп 
жүрІп оТ бАССА ДА ҰСТАз КІнәлІ. бАр жАуАпКЕршІлІКТІ МҰғАлІМгЕ ыСырып қоЙып, бАлАлАры-
нА қАТТы СӨз АЙТып, нЕ болМАСА жАзАлАп қоЙСА ғАлАМТорғА жАрИялАЙДы.  МҰғАлІМІнІң 
жЕр-жЕбІрІнЕ жЕТЕТІн АТА-АнАлАр бүгІнДЕ бАлА ТәрбИЕСІнЕ Мән бЕруДІ  қоЙып,  бАр  
жАуАпКЕршІлІКТІ  МЕКТЕпКЕ АрТып қоЙғАн. оқушының САбАқ үлгЕрІМІ МЕн ТәлІМ-ТәрбИЕСІнЕ 
жАуАпТы МҰғАлІМДЕрДІң жАлАқыСының ӨСКЕнІ бАршАғА Аян. АлАЙДА АқшА КАТЕгорИя 
Арқылы ТӨлЕнЕТІн болғАнДықТАн олАр СынАқ ТАпСырып Ақ ТЕр, КӨК ТЕр болуДА. 

РЕНІШІ КӨП РЕФОРМА

Тәуелсіздік алған 30 жылда ұстаздар қауымы не көрмеді. Біресе мектеп, біресе сайлау 
науқанына шапқылады. Адам санағы басталса үйді-үйді жаяу аралады. Ауданға, қалаға кон-
церт келсе солардың билетін өткізу де мұғалімге жүктелді. Ақын-жазушылардың кітаптарын 
үлестіру  осы білім ошағына тиесілі болатын. Көрмеген құқайы қалмаған педогогтар 
жалақыларының аздығынан сабақ бере жүріп кәсіппен де айналысып, бірі опа-далап, енді бірі 
киім-кешек арқалап мектепті сауда үйіне айналдырып жібергені күні кеше ғана болатын. Білім 
саласына Асхат Аймағамбетов келіп ұстаздардың құқығын қорғап, олардың жалақыларын 
көтеріп, жергілікті әкімдердің мектептерге тізе батыруын, қоғамдық жұмыстарға жегуін шек-
теп, таза білім саласымен айналыссын деп, балапанын жыланнан қорғап қалған айырқұйрық 
қарлығаштай шырылдап жүргенде аттестациялау орталығында беймезгіл уақытта көз 
жұмған мұғалімнен кейін министрдің біліктілік туралы реформасын мүлде алып тастау керек 
деп екіге жарылған ұстаздар қауымы  аттестациялаудың машақатын айтуда. Мәселен жүз 
сұрақтың 70 пайызы пән мұғаліміне қатысты болса, қалған 30 сұрақ педогогика мен психоло-
гиядан тапсырамыз. Мен технологиядан үш жыл қатарынан тапсырып өте алмадым. Себебі, 
онда ауыл шаруашылығына қатысты сұрақтар бар, оның технологияға қандай қатысы бар 
десе, музыка пәнінің мұғалімдері бізге қатысты жүйесіз сұрақтар көп дейді. Денсаулықтарына 
байланысты алып жүрген жалақыларын қанағат тұтып, біліктілігін арттыруды қажет етпейтін 
ұстаз да бар болып шықты. Бір емес, иүш мәрте сүріндім ол жүйкеге салмақ емес пе, жүректі 
ауыртпай ма? Өзге әріптестерің жоғары жалақы алып жатқанда біліктілігімді арттырайын деп 
барымды салдым. Бірақ тесттегі қисынсыз сұрақтар менің сүрінуіме себепкер болды дейді. 
Оқушыларды сансыратқан ҰБТ сияқты, ұстаздардың біліктілін арттыратын аттестациялау ре-
формасы реттелмей ұстаздардың реніші басылмайтын сияқты.

Ажалы тура келген шығар, жақында 
Алматыдағы жекеменшік мектептердің бірінде 
1973 жылы туған мұғалім тестілеу кезінде қайтыс 
болып,  арты шуға ұласып,  Білім және ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетовті қаралаушылар 
да, ақтаушылар да ғаламтор желісін шулатып 
жатыр.

Медальдің екі жағы бар, сол сияқты ұс-
таздардың да білімді, біліктісі бар. Бәріне бірдей 
топырақ шашуға еш құқымыз жоқ. Алайда сапалы 
білім беретін білім ошақтары некен саяқ. Бір ғана 
Алматы облысының Талдықорған қаласында 
Мұхтар Арын атындағы дарынды балаларға 
арналған № 24-ші лицейі және тереңдетіліп 
оқытатын дарынды балаларға арналған № 20-
шы лицейі, Назарбаев атындағы инттелектуалды 
мектептің білім сапасы жайлы халық жылы 
сөздер айтады. Мұндағы білім беретін ұстаздарда 
іріктеліп алынған. Өзге өңірлерде де мұндай 
мектептер баршылық. Бірақ басқа аймақтарда 
білім сапасы қандай дәрежеде екенін біз дөп 
басып айта алмаймыз. Оны облыстық Білім 
басқармасы сараптайды. Алайда 9-сыныптан 
кейін оқушылардың мұрындарына су жетпей, 
сабақтан бөлек қосымша ақы төлеп, тестілеуге 
дайындық орталықтарына сабылып жүр. Біздің 
редакциямыздың екінші қабатындағы мекемеде 
қаздың балапанындай топырлап жүрген 
оқушыларға қарап, бұлар қай уақытта мектепке 
барады деп ойлайсың? Тақырып аурасы осыларға 
білім беретін ұстаздар жайлы болып тұр. 
Төккен тердің өтеуі ақталғанын кім жек көрсін?! 
Ал әлгі категория деген сынақ мұғалімдерді 
аттестациялау реформасының бір саласы. Білікті 
ұстаз сынақтан мүдірмей өтеді, біліксізі өтпейді 
дейді. Бірақ бұл арада да жемқорлықтың желпініп 
тұрғанын ешкім жоққа шығармайды. Мәселен, 
Шығыс Қазақстан облысында аттестациялау 
кезінде мұғалімдерден ақша алып келген төрт 
бірдей мемлекеттік қызметкер сотталып кетті. 
Осы қылмыстың бел ортасында облыстық 
Білім басқармасы мектепке дейінгі және жалпы 
орта білім беру бөлімінің басшысы, аталған 
ведомствоның персоналды басқару қызметінің 
басшысы, аудандық білім бөлімінің басшысы 
және бас маманына қатысты қылмыстық іс 
қаралды.  Алдын  ала сөз байласқандар  қызмет-
тік өкілеттіктерін пайдаланып, мұғалімдерге ат-
тестациядан өтуге және тиісті біліктілік санатын 
алуға жәрдемдесеміз деп, жалпы сомасы 2 930 
000 теңге пайда көріпті. Бір ұстаздан 150-200 мың 
теңге мөлшерінде ақша алып отырғандары сотта 
дәлелденген.

Педагогтер ақшаны сотталушылардың та-
ныстары мен туыстарының банктегі шотына 
жіберген. Сот барысында экс-мемлекеттік қыз-
меткерлер өз кінәларын мойындап, жеңіл жаза 
тағайындауды сұраған.

Сот жеңілдететін мән-жайларды ескере 
отырып, 3 айыпталушыға 13 миллион 300 
мың, 6 миллион және 4 миллион 500 мың 
теңге мөлшерінде айыппұл салды. Ал үш 
жылға бас бостандығынан айырылған төртінші 
сотталушының кәмелеттік жасқа толмаған 
баласы бар болғандықтан үкімнің орындалуы бес 
жылға шегерілді. Сондай-ақ олардың барлығы 
өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу 
құқығынан айырылғанын ақпарат құралдары 
мәлімдеді. Осыдан кейін ұстаздардың біліктілігін 
арттыруға бағытталған аттестациялау үрдісінің 
үмітінен, күдігі басым екені аңғарылады. Бұл бір 
Шығыс Қазақстанда ғана болған оқиға емес-ті. 
Ғаламтор желілерінің қойын-қонышын ақтарып 
қалсаңыз, мұндай сорақылықты Қазақстанның 
барлық аймақтарынан кездестіруге болады. 
Жалған диплом сатып алып, ұзақ жылдар 
мұғалімдік қызмет атқарып келіп, прокуратура 
органдарының арнайы тексерісінен кейін жы-
мысқы әрекеттері әшкере болып, алып келген 
жалақыларын мемлекетке қайтадан құсып бер-
ген жалған ұстаздар да болған. Тіпті олардың 
арасында бұрын істі болғандар да әшкереленген. 
Білім жүйесіндегі реформалардың ішінде шу-
шұрқан болмағаны жоқ. Аттестациядан өткі-
зу үшін әр мұғалімнен 150-200  мың теңгеден 
алып отырса, ымыраласқандардың тәбеттері 
жаман емес екен. Мұндай сыбайластыққа қандай 

ұстаздар барады? Әрине, сырттай оқуды ақша 
төлеп бітіргендер,  білім жүйесіндегі іс-тәжірибе-
лері ұштаспағандар әрі өздеріне сенімсіздік 
білдіргендер аттестациялау орталықтарынан 
тамыр-таныс іздейтіні хақ.  Аты-жөнін атамауды 
өтінген мұғалімдер, мұндай сорақылықтың 
барын жоққа шығармайды. Олар тестке 
дайындықты бастау үшін түрлі семинарларға 
қатысып,  іс-тәжірибе өткізу керек. Сондай-
ақ сабақ беріп жүрген оқушылары облыстық, 
республикалық байқаулардың жеңімпазы болуы 
шарт және сол балаларының түрлі жетістіктері 
туралы құжаттарын жинау керек. Мектепте 
Абай, Мұқағали, Ілияс оқулары секілді түрлі 
сайыстарға қатысқан  оқушы да, оны дайындаған 
мұғалім де диплом, марапаттарын жинайды 
екен. Ал математика, физика, химия салалары 
бойынша баланың білімі нақты көрініп тұрады. 
Олар республикалық, халықаралық, әлемдік 
жарыстардан олжалы болып келсе, бұл мектеп 
үшін де, баланы дайындаған ұстаз үшін де 
зор абырой. Бірақ қаладағы да, даладағы да 
мұғалімдердің бәрі су төкпейтін жорғадай деп 
ешкімде айта алмайды. Өйтіп-бүйтіп жоғары 
оқу орнын сырттай бітіріп, мектепке кіріп алған 
ұстаздар үшін тест тапсыру қияметтің қыл 
көпірінен өткенмен бірдей. 

Ажалы тура тестілеу орталығында  келіп, 
жан тапсырған жас педагогтың қайтыс 
болуына байланысты Алматы қаласы Білім 
басқармасының өкілдері марқұмның отбасына 
көңіл айтты. Оларға барлық қажетті көмек 
көрсетілген. Бұл соңғы 4 жылдағы алғашқы өлім 
оқиғасы екен. Құдай жамандықтың бетін аулақ 
қылсын. «Ол сол жерде 20 минуттай жатып 
қалды, жедел көмек көрсетілмеді», – дейді оның 
әріптестері. Ол тест тапсыратын кезінде қатты 
қобалжып, күйзеліске түскенін айтуда. Бұған 
дейін тестілеу орталықтарында алғашқы көмек 
көрсететін дәрігерлердің жұмысы да бір жүйеге 
қойылмағынын мұғалімдер айтуда.. 

Ұстаздар ұлттық біліктілік тестілеуді 2018 
жылдан бастап тапсырып келеді. Сондай-ақ 
бекітілген санатына байланысты 230 мыңнан 
астам педагогтар жыл сайын жалақының 30-
50% мөлшерінде қосымша төлем алады екен. 
Аттестация ерікті сипатта. Алайда педагогтер 
еңбекақысына тағы қосымша ақы алу үшін 
тестілеуге жазылып, осы процедурадан өтуі тиіс. 
Қай мұғалім жоғары жалақы алғысы келмейді 
дейсіз?! Өзекті өртеген өкініші – тест тапсырушы 
тура сол күні өзін нашар сезінсе де, тестілеу 
күнін өзгертуге құқығы бола тұра мүмкіндікті 
пайдаланбапты. Марқұм қатарымнан қалмайын 
деді ме кім білсін? Қайта-қайта дайындық жасап, 
аттестацияны бір, сабақты  бір ойлап жүйкесі де 
тозған шығар. Осы қайғылы оқиғаға байланысты 
Білім және ғылым министрлігінің бірінші вице-
министрі Шолпан Каринова ұлттық біліктілік 
тестін тапсыру кезінде қайтыс болған педагог 
жайлы пікір білдірді.

– «Әріптесіміздің созылмалы дертке шал-
дыққаны және оның жүрек ауруы бойынша 
есепте тұрғаны белгілі. Білім саласының 

өкілдері әріптесіміздің туыстарының үйіне 
барғанда оның соңғы кездері өзін нашар сезініп 
жүргенін, тестілеу күні таңертең  де өзін 
жайсыз сезінгенін айтқан. Жақындары үйде 
қалуға кеңес берген. Естеріңізге сала кетейік, 
егер мұғалімнің денсаулығы нашарлап, өзін 
нашар сезінген жағдайда тестілеуге бармауына 
немесе күнін басқа мерзімге ауыстыруына 
болады. Мұндай мүмкіндік қарастырылған»,    – 
деп, Шолпан Каринова  Facebook парақшасында 
жазды. Айта кетейік, педагог алғаш рет 2020 
жылғы 1 қыркүйектен бастап мұғалім қызметін 
атқара бастаған. Сондықтан жаңадан келген 
ұстаз ретінде ол санатсыз жұмыс істеді және 
оған аттестациядан өту міндетті болмады. 
«Біздің ақпаратымызға сәйкес, педагог өзін 
сауатты, талантты ұстаз ретінде танытқан. 
Туыстарының айтуынша, ол өз біліміне сенімді 
болған. Сол себепті ҰБТ-ға мерзімінен бұрын 
жазылған», – дейді.

Осындай қайғылы жаңалықтарды пайда-
ланып әлеуметтік желілерде мұғалімдердің өз-
өзіне қол жұмсауының бірнеше оқиғасы туралы 
фейк ақпараттар да  көптеп таралып жатыр. 
Бұл – жалған ақпарат дейді. Осы оқиғадан 
кейін мұғалімдер біліктілікті арттыратын ат-
тестациялауды алып тастауды сұрап,  Білім және 
ғылым министрлігіне Үшбу хат жолдап жатыр. 
«Қыс жайлы болса,  Арқадан арқар ауып несі бар» 
дегендей, ұстаздардың біліктілігін арттыратын 
және жоғары санатқа өту үшін жасалған реформа 
– «ТЕСТІЛЕУ» үрдісі бір қайнауы кем болған 
шала рефома емес пе деген күмәнді сауалдың 
құлағы қылтияды. Бұл реформаны қолдап жатқан 
ұстаздарда бар. «Былай тарсаң арба, былай 
тартсаң өгіз өледі» дегеннің кері екі тарапқа 

бөлінген ұстаздар қауымының қайсысы таразы 
басын басары әзірге беймәлім.

Қосымша білім беру педагогтері аттес-
тациялауда ұстаздар қауымының бір парасы 
емтихан кезінде олар өздеріне қатысы жоқ 
мамандықтардың сұрақтары келетініне қарсы 
болуда.

Бұл процедура бес жыл сайын мұғалімдерге 
біліктілігін арттыруға және қосымша жалақы алуға 
мүмкіндік береді. Алайда аттестация кезінде 
пән мұғалімдеріне бәрі түсінікті болса, музыка 
мұғалімдері емтихан кезінде мамандығына 
қатысы жоқ сұрақтарға тап болатынын айтуда.

Ольга Гаун Атыраудағы Құрманғазы атын-
дағы музыка мектебінің концертмейстері. Ол 
мұғалімдердің ұлттық бірыңғай тестілеуінде 
қосымша профиль бойынша бірде-бір сұрақ-
тың жоқ екенін айтады. Ал қосымша білім 
беру бойынша балабақшалар мен дамыту 
орталықтарының педагогтары ғана шақырылады. 
Музыка және өнер мектептері туралы бір ауыз сөз 
болмаған.

«Біз музыкантпыз. Педагогика, психо-
логия, педагогика тарихы бойынша сұрақтар 
толығымен біздің профиліміз де емес. 
Композиторларға қатысты сұрақтар болса 
түсінікті болар еді. Бірақ музыкада бар 
болғаны жеті нота бар. Жалпы білім беретін 
мектептерде жыл сайын өзгерістер болады. 
Алайда бізде музыка бойынша өзгеріссіз жеті 
нота бар. Сегізінші нота ешқандай жолмен 
пайда болмайды. 2000 жыл бұрын жеті нота 
қалай болса, солай қалады», – деді балалар 
музыка мектебінің концертмейстері ОЛЬГА 
ГАУН.

Мұғалімдерге біліктілік емтихандарын 
тапсыру оңай емес. Өз пәнінің құзіреттілігін 
меңгеру ғана емес, сонымен қатар бала-
лар психологиясын білу және педагогикалық 
әдістерді меңгеру маңызды. Бірақ қосымша 
білім беруде бәрі біршама күрделірек. Өйткені 
объектілерді толық өлшеу мүмкін емес. Оларды 
тесттермен немесе теориялық сұрақтармен 
тексеруге келмейді.  

«Менің ойымша, қандай да бір базаны әзірлеу 
маңызды. Бұл мұғалімдерге өз дағдыларын 
практикалық түрде жүзеге асыру тұрғысынан 
өздерін кәсіби маман ретінде көрсетуге 
мүмкіндік береді. Мысалы, музыкант қандай да 
бір жұмысты ойнай алатындай, ал сарапшылар 
оны бағалай алатындай», – деді бастауыш 
мектеп директоры Рүстем Ибраймов.

Мамандардың айтуынша музыка сабағының 
ұстаздары үшін олардың аспапта қаншалықты 
деңгейде ойнай алатыны маңызды.

«Қызметкерді жұмысқа қабылдағанда 
оның кәсіби және басқарушылық қасиеттеріне 
үлкен мән беремін. Өйткені мұғалім қағаз 
жүзінде көптеген сұрақтарға жауап бере алады, 
сынақтардан да өте алады. Бірақ ең бастысы 
–  ол өз құралымен жұмыс істей отырып гитара, 
пианино,  домбыра, тіпті микрофон сияқты 
аспаптарды көрсете алады.

«Педагог мәртебесі туралы» заңның қа-
былдануымен мұғалімдердің жалақысы екі есеге 
өсті. Жоғары санат үшін тәжірибелі мұғалім 
жалақының 50% алады,  бірақ алдымен санатты 
қорғау керек. Сертификаттау –  ынталандыру 
механизмі. Мұғалімдердің біліктілігін және 
олардың  еңбекақысын арттыру мақсатында 
аттестация бес жыл сайын өткізіледі. Бірақ 
қосымша білім беру саласындағы педагогикалық 
қызметкерлерді аттестаттау ережелері мен 
шарттары қайта қарауды қажет ететіні анық  дейді.
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¤ЊІР ТЫНЫСЫ

«Өңірге ағылатын саяхатшылардың санын арттыру мақсатында біршама 
инвестициялық жобалар іске асырылуда. Осының аясында Балқаш көлі жағалауы, 
Ұлттық табиғи парктер аумағындағы нысандармен қатар, аймақтағы тау 
класстерлерін дамыту жолға қойылған. Бір ғана Балқаш көлінің жағалауындағы су және 
кәріз жүйесін жасап шығуға 5 млрд. теңге қаржы қажет екенін ескерсек, бастапқы 
кезеңде бұл бағыттағы жұмыстарды жүзеге асыруға 40 млрд.теңгеден астам қаржы 
керек»,  – деген басқарма басшысы  алдағы  жоспарды орындау үшін республикалық 
бюджетке сұраныс жіберілетінін де тілге тиек етті. Мұнымен  қоса ол  облыстағы туризмнің 
қызмет көрсету саласында мамандар тапшылығы қатты байқалатынын,  нұсқаушылар, 
экскурсия жүргізуші, гидтерге  қонақ үй және тамақтану саласындағы қызметкерлерге 
сұраныс көптігін де айтты. 

Келесі кезекте сөз алған  «Халықаралық туризм және меймандостық университеті» 
КЕАҚ Басқарма Төрайымы-ректоры Майнұра Мырзамадиева: 

«Өңірдегі өзекті мәселенің шешіміде жоқ емес. Елімізде туризм саласында еңбек 
ететін кәсіби маманды даярлайтын «Халықаралық Туризм және меймандостық 
университеті»  сапалы білім алу және қызмет көрсету үшін ЖОО қабырғасында 
оқуды  ұсынады. Университетте практикалық оқыту 60% - ға басым, сондай-
ақ оқу озаттары шетелде: Испанияда, Швейцарияда, Түркияда, Ресейде, 
Австрияда және тағы басқа  елдерде  тағылымдамадан өте алады. Біздің 
негізгі мақсатымыз – Грекия немесе Испания сияқты экономикаға қол 
жеткізу, онда туризм ЖІӨ-нің 14%-ын құрайды», –  деді. 

Бүгінде туризм саласында білім алғысы келетін жастар үшін 
арнайы 800 грант бөлінсе, олардың  75-і Алматы облысына 
тиесілі.

С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ. 
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БИЫл жЕтіСу өңіРіНЕ 2 МИллИоНғА жуЫҚ туРИСт КЕлЕді дЕп 
КүтілудЕ.  дЕМАлЫС оРЫНдАРЫ МЕН ҚоНАҚ үйлЕРГЕ жәНЕ 
БАСҚА дА НЫСАНдАРғА 2 МЫңдАй МАМАН ҚАжЕт.  Бұл туРАлЫ 
«Jetisy Media» АлАңЫНдА  өтКЕН БРИФИНГтЕ АлМАтЫ оБлЫСЫ 
туРИЗМ БАСҚАРМАСЫНЫң БАСшЫСЫ жАНАР АлчИМБАЕвА МәліМ 
Етті. 

ТУРИЗМ МаМандыFына 

75 гРанТ б¤лінді

№15 (1070) 22.04.2022

КӨКЖИЕК

Алматы облысы білім бас-
қармасы басшысының орын-
басары Айжан Маманқызының 
айтуынша, жыл сайын Рес-
публикалық олимпиада жара-
тылыстану-математикалық 
және қоғамдық-гуманитарлық 
бағытындағы 16 жалпы білім 
беретін пәндер бойынша 9-11 
сынып оқушылары арасында 2  
кезеңде өткізіледі. Осы уақытқа 
дейін аудандық кезеңге 9622 
оқушы қатысса, облыстық ке-
зеңде 900-ден астам оқушы 
бақ сынады. Осылардың ішінен 
оза шапқан 82 қатысушы 

БІЛІМ САЙЫСЫНДА
82 оқушы сынға түсті

АлМАтЫ оБлЫСЫНдА РЕСпуБлИКАлЫҚ олИМпИАдА БАСтАлдЫ.  Кіл 
жүйРіКтЕР БәСЕКЕСіННің өтуіНЕ өңіР БойЫНшА «жЕтіСу дАРЫНЫ» КММ-і 
МұРЫНдЫҚ БолудА. 18-21 СәуіР АРАлЫғЫНдА өтКЕН  БіліМ додАСЫ 
РЕСпуБлИКАлЫҚ олИМпИАдА ҚР БіліМ жәНЕ ғЫлЫМ МИНИСтіРліГіНің №99 
БұйРЫғЫНА СәйКЕС ұйЫМдАСтЫРЫлдЫ. 

республикалық білім сайысында 
облыстың атынан сынға түсті. 

«Олимпиада «бір қатысушы 
– бір компьютер – бір камера» 
қағидасы мен прокторинг жү-
йесін қолдану арқылы өтеді.  
Сынақ тапсырмалары «Дарын» 
РҒПО интернет ресурсы ар-
қылы әр турдың басына бір 
уақытта ұсынылады және 
әрбір қатысушының алдын 
ала берілген жеке қол жеткізу 
коды болады. Тур аяқталған-
нан кейін қатысушылардың 
сканерленген жұмыстары 
шифрланады және қазылар 

Оның сөзінше, аймақта осы уақытқа дейін, 135,1 мың га масақты дәнді дақылдар, 3,4 
мың га дәндік жүгері, 8,3 мың га майлы дақылдар мен 25,9 мың га көпжылдық шөп, 2,4 
мың га картоп, 4,3 мың га көкеніс, 0,4 мың га бақша және 3,5 мың га қант қызылшасы 
егілді. Сонымен қатар  238,5 мың тонна ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдары 
толығымен себілді.

«Облыстың көктемгі егіс жұмыстарына 23 мың тонна минералды тыңайтқыш 
қажет. Бүгінде 1975 шаруашылық субъектілері барлығы 25,8 мың тонна тыңайтқышты 
алды», – деді ол. 

Аграрлық несие корпорациясының екі бағдарламасы  шеңберінде 74 шаруашылық   
көктемгі  дала жұмыстары үшін  1 млрд. 440,3 млн. теңге көлемінде қаражат алды. Тағы   
1535,6 млн. теңге сомасына 27 өтінім қарастырылуда.

«АлАтАу-АҚпАРАт»
Сурет ғаламтордан алынды. 

АуЫл шАРуАшЫлЫғЫ 

Қаржылай Қолдау 
көрсетілді

  Алматы облысында ауыл шаруашылығы дақылдарының көлемі  
974,1 мың гектарды құрады. Бұл туралы «Jetisy Media» алаңында өткен 
баспасөз мәслихатында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы 
басшысының орынбасары Коюмчан омаров мәлімдеді. 

ЕскЕрткіш  – тарих куәсі
әлЕМдЕ ХАлЫҚАРАлЫҚ ЕСКЕРтКіштЕР МЕН тАРИХИ оРЫНдАР КүНі 1984 жЫлдАН 

БЕРі СәуіР АйЫНЫң 18-іНдЕ АтАп өтілЕді. Бұл КүНді 1983 жЫлЫ ЮНЕСКо жАНЫНАН 
ҚұРЫлғАН ХАлЫҚАРАлЫҚ ЕСКЕРтКіштЕР МЕН КөРНЕКті оРЫНдАРдЫ ҚоРғАу 
МәСЕлЕлЕРі жөНіНдЕГі КЕңЕС АССАМБлЕяСЫ БЕКітКЕН БолАтЫН. 

КітАпХАНАдАғЫ  шАРА 

алқасының мүшелеріне тек-
серуге жіберіледі. Тапсырмалар 
бойынша дұрыс жауаптар және 
турлардың нәтижелері бар 
хаттамалар да «Дарын»РҒПО 
сайтында жарияланады», –
дейді  А. Маманқызы.

 18-21 сәуірде олимпиада-
ның I және II кезеңдері өтсе,  
апелляция 22-23 сәуірге жос-
парланған .Респу блик алық 
олимпиаданың қорытындысы 
бойынша жеңімпаздар ел намы-
сын халықаралық олимпи-
адаларда қорғайтын болады.

өЗ тілшіМіЗ

Бүгінгі таңда осы ұйымның қатарында әлемнің 
175 мемлекеті бар. Дүниежүзінің 122 еліндегі 754 
тарихи құндылық ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. 2003 
жылы осы тізімге еліміздегі «Әзірет Сұлтан» тарихи-
архитектуралық кешені, Тамғалы тас шатқалындағы 
суреттер топтамасы кірді. Қазақстанда ұлттық 

құндылық болып табылатын 25 мыңнан астам тарихи-
мәдени ескерткіш бар.

 Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар 
күніне орай Талдықорған қаласы маңындағы  3-ші 
бөлімшеде орын тепкен  №7 кітапхана филиалының 
ұйымдастыруымен «Ескерткіштер – тарих куәсі» атты 
тарихи куриз өтті. 

 Іс-шара барысында  кітапханашы  К. Жұмаділқызы 
мектеп оқушыларына ескерткіштердің  қашанда ұлт-
тық тарихымыз бен мәдениетіміздің құнды жәдігерлері 
болып табыладындығын, әрбір елдің тарихы мен 
өткенінен сыр шертер халықтың ұлттық байлығы ғана 
емес, сол елдің өткені мен бүгінін саралауға мүмкіндік 
беретін көне тарихтың куәсі ғана емес,  ескерткіштер-
тарихымыздың өшпес беттері екендігін түсіндірді. 

 Ал іс шараны  өткізудегі мақсат – тарихи 
өлкеміздің рухани және құнды мұраларын көздің 
қарашығындай сақтау, жастардың Отанға, елге, жерге 
деген патриоттық сезімін арттыру, ескерткіштер мен 
тарихи жәдігерлерді сақтауға үйрету.

Күміс жұМАділҚЫЗЫ, 
3-ші бөлімшедегі №7 кітапхана филиалының 

меңгерушісі.



06.00, 03.20 Әнұран
06.05, 03.00 «Жәдігер»
06.25 «Masele»
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 AQPARAT
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10, 17.15 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Apta»
16.05 Т/х «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
23.30 «1001 Түн»
01.10 «Ashyq Alan»
02.00 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00, 16.00  Кино 
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00, 18.00 Мегахит 
12.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Бүгін» Тікелей эфир
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түнгі 
хабар»
00.00 «Сырты бүтін» драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.20, 21.55 Т/х «Қарындасым 
қарлығашым»
11.20, 02.00 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 «Сарай 
жауһары»
13.30, 02.40 «SarapTimes»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
15.30, 04.30 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «Кенже»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30, 00.50 Т/х «Ене»
20.00, 03.30 ASTANA TIMES 
21.00 Т/х «Қара ниет»

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 04.35 «Той Заказ»
06.25 «Жить Здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «Поле Чудес»
10.15 Шоу М. Галкина «Лучше 
всех»
11.45 «Разве можно мечтать о 
большем»
14.00, 02.10 Новости
14.15, 02.25 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.25 Басты 
жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Чужой среди 
чужих»
00.15 Сериал «Начальник 
Разведки»
01.15 «Хиромант. Линии 
Судеб»
02.40 «Паутина»
03.50 «Тамаша City»

КТК

07.00  ҚР  Әнұраны
07.05 «Дау дамайсыз»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
09.30 «Юморина»
11.10 «Моя чужая»
12.45 «Одиночка»
15.30 «Королева бандитов-2»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Испытание-2»
23.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание»
01.20 «Королева бандитов»
02.40 «Бір кем дүние»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар 

Дүйсенбі - Понедельник, 28 ақпан Сейсенбі - Вторник,  29 ақпан

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»            
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Дәрігер кеңесі»                 
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00, 03.00 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.30 «Маша и медведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.00 Сериал «Ханшай-
ым»
12.00 Сериал «Тайная любовь»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.10 Х/ф «Интернэшл»
16.50 Т/с «Кухня» (повтор) 
18.30 Т/с «Кухня» 
20.00 Информбюро 
21.00 Сериал «Ұшқан Ұя»
21.55 «Драконы навсегда»
00.15 Сериал «Анупама»
01. 40 Сериал «БАЗАРБАЕВ-
ТАР»
04.00 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен Сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00, 15.20 «Дылды» 
10.00 «Я заберу твою семью»
12.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш»
16.20, 01.40 Сериал «Гадалка»
18.30, 02.30 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
19.30 «Обычная женщина»
21.30 Т/х «Тойхана-2»
22.30 Т/х «Қадам» 
23.30 Х/ф «Город Порока»
03.00 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна Online»
04.30 «Қуырдақ»

06.00, 03.10 Әнұран
06.05, 02.50 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 00.25 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10, 17.15 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 Деректі фильм
15.40 «Ауылдастар»
16.10 Т/х «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 «Жат мекен»
23.25 «1001 Түн»
01.00 «Ashyq Alan»
01.50 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00, 16.00  Кино 
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00, 18.00 Мегахит 
12.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Ерекше бақылауда»
20.45 «На особом контроле»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түнгі 
хабар»
00.00 «Сырты бүтін» драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Қарындасым 
қарлығашым»
11.20, 02.00 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 «Сарай 
жауһары»
13.30, 02.40 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
15.30, 04.30 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «Кенже»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30, 00.50 Т/х «Ене»
20.00, 03.30 ASTANA TIMES 
21.00 Т/х «Қара ниет»

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 04.35 «Той Заказ»
06.25 «Жить Здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10, 00.15 «Начальник раз-
ведки»
12.10 «Фальшиво-монетчики»
14.00, 02.10 «Новости»
14.15, 02.25 Жаңалықтар 
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.25 Басты 
жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Чужой среди 
чужих»
01.15 «Хиромант. Линии 
Судеб»
02.40 «Паутина»
03.50 «Тамаша City»

КТК

07.00  ҚР  Әнұраны
07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
09.00 OZAT ОТБАСЫ 
10.00 Новости
10.40 «Испытание-2»
12.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 
14.30 «Одиночка»
15.30 «Королева бандитов-2»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Испытание-2»
23.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание»
01.20 «Королева бандитов»
02.40 «Бір кем дүние»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар 

06.00, 03.30 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Қазақтар»
15.40 «Ауылдастар»
16.10 Т/х «Шабдалы 18»
17.15 «Ораза қабыл бол-
сын»
17.40 «Киелі Qazaqstan»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 «Жат мекен»
23.30 «Мың айдан да 
қайырлы қадір түні»
01.30 «Мың айдан да 
қайырлы қадір түні» 

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00, 16.00  Кино 
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00, 18.00 Мегахит 
12.00 «Біздің назарда»
12.30 «Алпыстан асып 
барамын»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Бүгін» 
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Документальный 
фильм»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түнгі 
хабар»
00.00 «Сырты бүтін» драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х 
«Қарындасым қарлығашым»
11.20, 02.00 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 «Сарай 
жауһары»
13.30, 02.40 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
15.30, 04.30 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «Кенже»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30, 00.50 Т/х «Ене»
20.00, 03.30 ASTANA TIMES 
21.00 Т/х «Қара ниет»

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 04.35 «Той Заказ»
06.25 «Жить Здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10, 00.15 «Начальник 
разведки»
12.10 «Фальшиво-
монетчики»
14.00, 02.10 «Новости»
14.15, 02.25 Жаңалықтар 
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.25 Басты 
жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Чужой сре-
ди чужих»
01.15 «Хиромант. Линии 
Судеб»
02.40 «Паутина»
03.50 «Тамаша City»

КТК

07.00  ҚР  Әнұраны
07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
09.00 OZAT ОТБАСЫ 
10.00 Новости
10.30 «Испытание-2»
12.20 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 
14.30 «Одиночка»
15.20 «Скажу правду»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Испытание-2»
23.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание»
01.20 «Скажу правду»
03.00 «Бір кем дүние»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар 

   хабар

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯЕВраЗИЯ

аСТаНа аСТаНа

   хабар

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран
07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
10.55 «Иман нұры» 
11.30 «Жанашыр» 
11.55 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир                
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»                 
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00, 02.50 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.30 «Маша и мед-
ведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 00.50 Сериал «Ханшай-
ым»
12.00 Сериал «Тайная лю-
бовь»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.40 Худ/ф «Драконы на-
всегда»
16.50 Т/с «Кухня» (повтор) 
18.30 Т/с «Кухня» 
20.00 Информбюро 
21.00 Сериал «Ұшқан Ұя»
21.55 «Черный пес»
23.50 Сериал «Анупама»
01.30 Сериал «БАЗАРБАЕВ-
ТАР»
04.00 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен Сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00, 15.20 «Дылды» 
10.00, 19.30 «Обычная жен-
щина»
12.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш»
16.20, 02.00 Сериал «Гадалка»
18.30, 02.50 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Тойхана-2»
22.40 Т/х «Қадам» 
23.30 Х/ф «Затеряный город 
Z»
03.10 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна Online»
04.30 «Қуырдақ»

   7 КаНаЛ

КТК

   хабар

аСТаНа

ҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН

   31 КаНаЛ

Сәрсенбі - Среда, 30 ақпан

ЕВраЗИЯ   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
10.50 Инфо-блок
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Иман нұры» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир                
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»                 
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00, 03.20 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.30 «Маша и мед-
ведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.20 Сериал «Ханшай-
ым»
12.00 Сериал «49 дней»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.50 Худ/ф «Черный пес»
16.50 Т/с «Кухня» (повтор) 
18.30 Т/с «Кухня» 
20.00 Информбюро 
21.00 Честно говоря
21.10 «Ұшқан ұя»
22.05 «Вспомнить все»
00.20 Сериал «Анупама» 
02.00 Сериал «БАЗАРБАЕВ-
ТАР» 
04.00 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен Сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00, 15.20 «Дылды» 
10.00, 19.30 «Обычная жен-
щина»
12.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш»
16.20, 01.50 Сериал «Гадал-
ка»
18.30, 02.40 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Өмір»
22.40 Т/х «Қадам» 
23.30 Х/ф «Гостья»
03.10 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна Online»
04.30 «Қуырдақ»

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУЖЕТІСУ

КТК КТК
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

№15 (1070) 22.04.2022

ДЕНСАУЛЫҚ

ЖҮРЕК АУРУЫНА 
ЖҮРЕ қАРАУғА болмАйдЫ

КӨҢІЛ  ПЕРНЕСІ 

ЕҢБЕГІ ЕРЕН, ӨМІРІ ӨНЕГЕ ҰСТАЗ
ШәКІРттЕРІ үШІН 

ұСтАз әРҚАШАН мәҢгІЛІК 
тұЛғА. СоЛАРДЫҢ бІРІ 

– ЖАмАЛбЕКов ЕСбоЛ 
үСІмбЕКұЛЫ. оЛ  1934 

ЖЫЛЫ 17 мАмЫРДА  
оҢтүСтІК ҚАзАҚСтАН 

обЛЫСЫНЫҢ түЛКІбАС 
АУДАНЫ, КЕРШЕтАС АУЫ-
ЛЫНДА ШАРУА отбАСЫН-

ДА ДүНиЕгЕ  КЕЛДІ. 

К¤ЗЌАРАС

Ауыл тұрғындарына  консультативтік-диагностикалық көмек көрсету мақсатында Облыстық 
кардиологиялық орталық  директорының емдеу ісі жөніндегі орынбасары Асқар Шормақов бастаған  
дәрігерлер:  кардиохирург Алмат  Садықов, рентген-хирург (аритмолог) Рақымжан Наеков  және 
функционалдық диагностика дәрігері  Гүлнәр  Демесіновалар  Ақсу аудандық  орталық ауруханасында 
болып, науқастарға  кеңестерін берді. 

оның ресурстарын тиімді пайдалану  (қазір 
25.00.36 – геоэкология) мамандығы бойын-
ша докторлық диссертациясын да  жемісті 
қорғап шығады. 1991 жылдан бастап ғылыми 
жұмысты ұстаздық жұмыспен жалғастырып, 
география факультетінде қазақ бөлімінің 
ашылуына байланысты  университеттің 
арнайы шақырылуымен сабақ  береді. 
Алғашқы жылдары  доцент, 1995 жылдан  
профессор қызметін атқарады. Кезінде 
өзі бітірген оқу ордасына ұстаздық ете 
бастаған кезден Есбол Үсімбекұлы сту-
денттермен магистранттарға екі тілде 
сабақ беріп, қазақ тілінің мемлекеттік тілге 
айналуына біршама үлесін  қосты. 1995 

жылы  Е.Жамалбековке  ҚазМУ-дің ғылыми 
кеңесінің ұсынысымен Қазақстан ЖАК-сы  
профессор ғылыми атағы берілді.

  Е. Жамалбеков әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті мен Қазақ 
Ғылым Академиясының География инсти-
туты жанындағы біріккен ОД 14 А.01.37-
география ғылымдарының докторлық 
дәрежесін қорғау диссертациялық кеңе-
сінің 25.00.36-геоэкология мамандығы 
бойынша мүшесі болды. 2009 жылы 
университетіміздің әлеуметтік тұрғыдан 
белсенді, сапалы мамандар даярлау ісіне 
қосқан үлесі  үшін  «Әл-Фараби атындағы 
Қаз ҰУ-дың ең үздік оқытушысы» атағы 
берілді.  Білім және ғылым саласына қосқан 
айрықша  үлесі  үшін    Л. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің арнайы 
медалімен марапатталды.  Сонымен қатар 
екі рет академия Президентінің Құрмет гра-
мотасымен, Қаз ССР-ның Білім қоғамының, 
Қазақ табиғат қорғау орталық қоғамының 
Құрмет Грамоталарымен, 1970 жылы «Ай-
бынды еңбегі үшін», 1984 жылы ҚСРО-
ның Халық шаруашылық жетістіктерінің 
көрмесінің қола, 1986 жылы «Еңбек 
ардагері», 2004 жылы «Тыңға 50 жыл» ме-
дальдарымен марапатталды.  Ерен еңбегі 
үшін марапатталған:  ХШЖК қола медалі, 
«Айбынды еңбегі үшін»,   «Еңбек ардагері», 
«Тыңға 50 жыл», «М.Ломоносовқа 300 жыл»,    
«ОҚО Түлкібас ауданының құрметті азама-
ты» белгісімен, «Әл-Фараби атындағы Қаз 
ҰУ үздік оқытушысы» атағын алды (2009). 

 Әр адам өзінің туған жерін сүю парыз 
демекші, ол үнемі  жастарға   Отанды сүюдің 
іргетасы – алдымен өзіңнің туған жеріңді 
сүюден басталады дейтін.  Сол айтқандай-

ақ, ол  туған ауылынан ешқашан қол 
үзген жоқ. Қолынан келгенінше ауылдағы 
мектепке көмектесіп тұрды. Ауданда-
ғы барлық қоғамдық-саяси шаралар-
ға қатысты. Осы еңбегі еленіп оған  
«Түлкібас ауданының  Құрметті азаматы» 
деген атақ берілді.  Есбол Үсімбекұлының 
есімі «Оңтүстік Қазақстан Энциклопе-
диясына» (2015ж), «Ардақты ардагерлер 
мен билер» (2016) атты   үлкен кітапқа 
да  енді. «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» 
медалін де кеудесіне тақты.  

Тынымсыз еңбек жолында талай бе-
леске шығып, ұжымның және достары 
арсында құрметке бөленді. Кафедра-
мыздың доценті г.ғ.к. Ә.Ақашованың  
«Ақтау қаласы аумағының топырағын 
көгалдандыру мақсатында экологиялық-
мелиоративтік бағалау» тақырыбындағы 
кандидаттық диссертациясына ғылыми 
жетекшілік жасап,  ойдағыдай қорғалды. 
Таңдаған ұстаздық жолын абыроймен 
атқарып, көптеген шәкіртті тәрбиелеп, 
білім беріп, магистрлік диссертациясы 
мен бакалаврлық бітіру жұмыстарына 
жетекшілік жасап,  талайын университет 
ұясынан  ұшырды. 

 Көз тірі болғанда  ұстазымыз биыл 
сексен сегізге толар еді. Оның жүріп 
өткен әр  жолын шәкірттері өнеге тұтады. 
Ал,  жас ұрпаққа берген  білім мен  тәлім-
тәрбиесін жалғастыруда   барынша үлесі-
мізді қосуға даярмыз. 

ә. АҚАШовА, 
 и. САРСЕНовА,

 и. ЖУмАбЕКовА,
  әл-Фараби атындағы ҚазұУ 

 география, жерге орналастыру  және 
кадастр кафедрасының оқытушылары.

Есбол Үсімбекұлы 1951 жылы 
С.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 
университетінің биология-топырақтану 
факультетінің топырақтану бөлімінің 
студенті атанады. Аталмыш оқу оры-
нын өте жақсы бітірген соң, 1956 
жылы аспирантураға жіберіледі. 1965 
жылдың басында Қазақ ҒА топы-
рақтану, ботаника және микробио-
логия институттарының біріктірілген 
Ғылыми Кеңесінде «Мақта-Арал 
кеңшарының топырақ-мелиоративтік 
жағдайлары және оны жасарту жол-
дары» тақырыбына ауылшаруашылық 
ғылымдарының кандидаты дәрежесі-
не диссертация қорғаса,  1992 жылы 
Ашхабад қаласында Бүкілодақтық 
Шөл институтының диссертациялық 
кеңесінде «Маңғыстау түбегінің жер ре-
сурстарын экологиялық-мелиоративтік 
бағалау, тиімді пайдалану және қорғау» 
тақырыбында табиғатты қорғау және 

Директордың емдеу ісі жөніндегі 
орынбасары Асқар Бекетайұлының ай-
туынша, қазіргі таңда жүрек  дертіне  
шалдыққандар саны өте көп. 

– Біздің іссапарға шығудағы негізгі 
мақсатымыз – қала мен ауыл арасын-
да байланыс орнату. Яғни, ауылда-
ғы науқастарға кеңес беріп, тексе-
руден өткізу. Қазір жүрек ауруымен 

сырқаттанушылар көбейді. Осы ау-
дандық ауруханада  кардиолог, УЗИ  
мамандары болмағандықтан,  арнайы 
келдік – деген А. Шормақов мырза  жүрек 
ауруын жүре қарауға болмайтынын да 
айтты. 

 Өткен жылдың  нәтижесі бойын-
ша Алматы облысында жүз адамға 
шаққандағы    жүрек-қан тамырлары ауру-

ларынан  болатын  өлім-жітім көрсеткіші  
23 пайызға, яғни,  152,6-дан 187,7-ге 
дейін  өскен. Ал, өлім-жітім  деңгейінің 
артуына мамандардың жетіспеушілігі 
мен медициналық құрал-жабдықтардың 
жеткіліксіздігі басты себептердің бірі бо-
лып табылады.

Осындай  аудандардың қатарына  жү-
рек-қан тамырлары ауруларынан   бола-

тын өлім-жітім жоғары (187,2)   және кадр 
тапшылығымен кіріккен 40,5 мың халқы  
бар Ақсу   ауданы да бар. 

Бұл  күні  аудандағы  60-тан ас-
там науқас мамандардың арнайы  
тексеруінен өтті. Оның ішінде 20 адам  
эхокардиография (жүректің УЗИ), 12 
науқас кардиохирургтың қабылдауында 
болса,  19 науқас аритмологтың кеңесін  
алды. Тексеру барысында 4 науқасқа 
кардиостимуляторды жоспарлы түрде 
имплантациялау ұсынылды, бір науқаста 
диаметрі 0,9 см болатын митральды  
қақпақшаның  стенозымен  хирургиялық 
емдеу үшін  госпитализация  және 16 

жағдайда коронарлық ангиографияны 
жоспарлы түрде жүргізу ұсынылды.

Осындай  керемет мүмкіндік тудырған 
медицина мамандарына  аудандық ауру-
хана дәрігерлері мен денсаулықтары бо-
йынша ем-дом алып, кеңестер тыңдаған  
аудан тұрғындары алғыстарын білдірді.

С. ҚАСЫмбЕКҚЫзЫ. 
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ӘҢГІМЕ

ЄДЕБИЕТ АЙДЫНЫ

ПРОПИСКА
Күн ұзарған, түн қысқарған көкектің 

кәрі қыздай қылтың-сылтың басы. 
Өскеменнен түсте шыққан автобус Ұлан 
арқылы Самарға тікелей асып, Ертіс түсіп, 
Күршімнен бір-ақ шығуға бел байлаған. 
Көкек келсе де наурыз жылымығының 
қайырма қызыл шұнағы қала ішін дірдек 
қақтырып, Ұлан асуына қарай созылған 
ұзақ жол беті сиыр жалағандай. Жып-
жылмағай көк мұз. Алды-арты бірдей 
тартатын шағын сары автобус ішіндегі 
аз ғана жолаушыларды селкілдете ұрып, 
соқтырып келеді. Күн аяздан шаңытып тұр. 
Автобустағылар өзді-өзімен шүйіркелесіп, 
қайсыбірі жорта қалғып отыр. Жолау-
шылар арасында нәресте құшақтаған 
жас келіншек қыңқылдаған сәбиін уату-
мен әлек. Ең артқы орындықта отырған 
Архат олардың іс-әрекетіне көз жіберіп, 
көңілсіздеу күйде көзін жұмған.

Ұйықтайын деп ойлаған, бірақ 
көзі ілінбей-ақ қойды. Амалсыз қырау 
тұрған терезеге таянып, ыстық демімен 
алақандай жерді ерітіп тысқа үңілді. Ұлан 
асуына көтерілер тұстағы тау ішіне ден-
деп енген екен бұлар. Ақтұмсық Алтайдың 
танауына әлі сірге жүгірмепті. Маңай 
мұрты бұзылмаған сере-сере қар. Алты 
ай қыс ағыл-тегіл аспаннан саулаған ақ 
тасқын қымтаған қалпы. Өлі дүниедей. 
Бойында бірақ белгісіз бір сес бар. Өзі 
кеше ғана аттанған Алматыны еске 
алды. Көкек астанада күшіне еніп, қызуы 
қоламтадай жүз шарпығалы Алатаудың 
да биік бауырындағы қалың қар лас 
лайсаңмен апыл-ғұпыл аттанып кеткен 
еді ғой. Биыл биік Алтайдың басындағы 
ұшпа бөркі тұрмақ, етегіндегі жел қағып, 
қар тоқтамайтын тастақ қыраттары 
да наурыздың ақша қарын жамылып, 
самарқау жатыр. Сырбаз Алтай тәрізі 
көктемге жонын бергісі жоқ.

Суыр малақайын көкжелкесіне ысы-

рып, автобустың қабырғасына шалқая 
отырып, Архат ойға батты. Жолаушылар 
автобус іші жылы болса да қымтана түсіп, 
күбір-сыбырлары азайған. Кедір-бұдыр 
сүргіленген тақтайдай тасжол іші-бауырды 
солқылдатып, адамның зықысын кетіре 
лоқ-лоқ ұрып қояды. Жол ұзақ. Кемінде 
алты сағат жүру керек. Адамды отыра 
беруден қажытып-ақ жіберді. Жеткенше 
зарығып боласың...  Бұл Күршімге асығып 
та келеді. Туған жеріне жеті жылдан астам 
уақыт өткенде оралды-ау. Әне келем, міне 
келем деп жүріп өмірдің ағымымен келе 
алмаған. Жол түскені – бүгін. Онда да төрт 
ай бойы сергелдеңге түсіріп, құрдастары 
«Сергелдең Сері» атаған паспортқа отыру 
мәселесі болмаса, әй, келе қоймас еді. 
Тірлік деген сол.

Мұнда бірақ  ұзақ болмас.  Ары кет-
се – үш ай. Екі қолға бір жұмыс табылса 
– жеңіл-желпі қызмет, табылмаса – қара 
жұмыс. Көңілге демеу, Шірікаяқта тұратын 
үлкен ағасы, соның үйінде тұрмақ. Ол да 
ауру, әйтеуір ептеп-септеп елмен бірге күн 
кешіп жүр. Жеңгесі орысша өскен, шайпау 
болатын. 1979 жылы жазда әкесі қайтыс 
болғаннан кейін бұл аға-іні, жалғыз ана-
сымен Алматыға көшкеннен бері тұңғыш 
көргелі отыр. Қазір екі баланың анасы, 
бәлкім өзгерген де шығар. Араласпай 
кеткелі де қай заман, аттай жеті жыл... Аға-
жеңгесі бірақ сыртқа теппес. Бауыры ғой. 
Басына іс түсіп келеді ғой, басқа қайда 
барады? Қаны емес пе?! Қайдам, ондай 
қылық танытуы да ғажап емес. Қазір екі 
туып, бір қалғанына да қиғаш қарайтын 
болып кетті ғой. Егер ауырсынып жатса, 
ең көбі бір класстасының үйінде пәтерге 
тұрар. Ер жігітке сол да сын болып па. Ең 
бастысы – паспортқа «пропискаға» оты-
рып, бес жүз сом ақша тауып, Алматыға 
қайту. Ағасы әрине, бес жүз сомды бере 
алмайды. Ол – анық... Осы бір бес жүз 

сом болмағанда, Алматыға қызметке 
орналасып-ақ кетер еді. Бәрінен де 
төрт  ай бойы сергелдеңге салынғанын 
айтсаңшы. Сол бір Желтоқсанның бұрқағы 
болмағанда құда да тыныш, құдағи 
да тыныш, Алматыға іргелес ауылына 
паспортқа отыра қояр еді. Сол бір сұмдық 
көтеріліске тайқы маңдайы тап келіп, 
қызуқандылықпен килікпегенде қалың 
тұманда адасып қалған адамдай сандал-
мас па еді... Желтоқсанның ызғары армия-
дан «запастағы офицер» болып оралған 
мұны да қарыды ғой. Ақыры, астана түгілі, 
маңындағы өзі тұрған ауылға да тұрақтай 
алмады.

Тұрақтатпады ғой... көрші-қолаң 
«желтоқсаншы» екен деп шығармағанда, 
ал Николай бригадир мұның туған ағасы 
Дәуреннен өшін бір алуға қолайлы сәт 
туды деп: «Інісі әскерден келе салып 
17-ші желтоқсаннан 21-не дейін үйінде 
қонған жоқ. Ел декабристермен бірге Ал-
матыда болыпты деп жүр... Анық-қанығын 
анықтаңыздар! Ағасы коммунистік партия 
мүшелігіне кандидат болса да «сенімсіз 
адам», інісінің іс-әрекетін жасырып 
отыр. Тексеріңіздер!» деп «донос» жа-
зып, Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті мен 
Ішкі істер орнына жазбағанда құйрығына 
қалжуыр байланбаған болар еді. Өкініш жоқ 
бірақ, көтеріліске 18-і күні дәрігер жездесін 
әдейілеп ертіп барып тұрып қатысты. 
Таяқты да жеді... жегізді де. Көңілде ғана 
әлдеқандай алаң, шарасыздығына налу 
ғана бар.  Ал органдағылар Қаскелеңде 
тергеп-тексеріп үш сағат ұстады. Дәлел 
болмағандықтан қоя берді. Ана бір Бази-
ев деген капитан өзінің ұлты балқар екен,  
сол қол ұшын берді. Иә, енді міне...

Ұлан асуына иек артайын депті автобус 
та. Неге екені белгісіз, жел көтеріліп, жол 
үстінде жыланирек жаяу борасын сырғиды. 
Асудан ары елсіз-күнсіз қарағайлы тау 

іші. Алтайдың биік сорабы да осы тұс. 
Ең қауіпті аймақ та осы жер. Боран асу-
да күшті болса, сор сонда қайнайды. 
Автобустың алды-арты бірдей тартып, 
қайқаңға ілігіп те қалды. Жел күшейген. 
Маңдай әйнегін сыпырған резеңке «тіл» 
тез тазалағанымен, жабысқақ қар оп-оңай 
басып үлгеріп жатыр. Көп кешікпей асуға 
да көтерілді. Күткендей-ақ алай-түлей бо-
ран түтеп тұр екен.

Автобус іші бірден-ақ қаракөлеңкеленіп 
сала берді. Қалғып-мүлгіп отырған 
қамсыз жұрт та қозғалақтап, көздерін 
тігісіп, бастарын көтерісіп алған. Әркім 
іштей Құдай мен Тәңірге, әулие мен 
әнбиелерге сыйынысқан. Аруақтар да 
шет қалмаған. Жол қиындады. Автобус 
тасбақаша төрттағандап ілбіп келеді. 
Бірсін-бірсін бас алған бұрқақ қарға 
адым жерді көрсетуден қалды. Айна-
ла – ақ топан. Жолаушылардың көбісі 
үрейлене үрпиісіп отыр. Егделеу тартқан 
ер адам «Қап, қырсық шалды-ау! Мына 
күн қайтеді?» деп те елден аққұла өкініш 
білдірді. Бірақ оның сөзін ешкім елемеген-
дей қосыла жөнелмеді. Мұндай құқайды 
талай көріп жүрген алтайлықтардың 
әдетінше тым-тырыс іштен тынған. Соған 
қарағанда, мына келе жатқан жолау-
шы бұл өңірдікі емес екені болмысынан 
білініп қалған. Әлгі адам жайсыз атқа 
отырғандай қопаңдап, үлкен-кіші көзіне 
шыққан сүйелдей тұрып кетіп, шофердің 
қасына барған. Шофер бірақ: «Отағасы, 
орныңызға отырыңыз» деп қайырып таста-
ды. Келісті жүзді жас келіншектің нәрестесі 
қыңқылдады. Шамасы екі-үш айлық қана. 
Дауысы бәсең. Сапар әлдеқандай бола-
ды дегендей, келіншек кішкентайының 
жаялығын ауыстырып, шырылдағанына 
қарамастан құрғақтап алды. Сәбидің 
дауысы жуан естілді, соған қарағанда ұл 
секілді. Келіншек іштегілердің ұры көзінен 
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ӘҢГІМЕ

ЄДЕБИЕТ АЙДЫНЫ

қысылып-қымтырылып баласын емізді.
Тыста суырып соққан жел қаңтардың 

аяғында қағынған бурадай бұрқырап, 
көлікті жүргізбеуге айналған. Осыдан бір-
екі жыл бұрын ғана бір автобус жолаушы 
осы Ұлан асуында шала-шарпы үсініп 
қалған. Қазір де кей жолаушылардың 
есіне сол жай түскен-ді. Абырой болғанда 
ешқайсысы бір-біріне тіл қатпады. 
Боранның аужайын әркім өзінше түюде.

Аздан кейін автобус тоқтауға айнал-
ды. Наурызда ғана жауған қалың күпсекті 
көтеріп, борап жауған жылбысқамен 
араласқан аласапыран аруақтанып-ақ 
алғандай. Қыстай қанша күресе де қабақ-
қабақ көтерілген күре жолдың үсті дәл 
қазір адам айырғысыз. Шофер жігіт талай 
жүріп жүрген жолы болғандықтан, ой жо-
бамен қарды бұза-жара сылбыр қозғалып 
келеді. Кенет сары автобус бір жағына 
қиқаң ете лықси беріп, бір жамбасына 
қарай ошарыла құлады. Бағанадан бері 
сыр білдірмей шыдап отырған жұрт у-шу 
болған күйде сол жақтағылардың үстіне 
ауды. Сол қабырғасына қисая құлаған 
автобустың моторы өшіп, едені көтеріліп 
кеткен. Үлкендер мен қыз-келіншек 
әйелдердің улап-шулаған дауысын баса, 
копот үстінен мойнын созған шофер 
ақырып жіберді: «Тоқтатыңдар, пани-
каны. Жігіттер мен есікті ашамын қазір, 
басқалардың шығуына көмектесіңдер! Ав-
тобусты тезірек тұрғызып алуымыз керек. 
Қар басып қалса, қайран болмай қалады. 
Давай, жігіттер!»

Артқы есік ашылған бойда тыстағы 
боран ішке лап қойып, аждаһадай ұйтқып 
ала жөнелді. Қарындай қырындап қалған 
есіктен құйылған қар Архаттың да ашық 
өңіріне сау етіп, мойны мен алқымын 
мұздай қарыды. Архат бірінші болып 
қырынан жатқан автобустың үстіне 
көтерілді. Ат құлағы көрінбес боран орай 
да борай борап, екпінімен қаңбақ құрлы 
көрмей жұлып түскісі бар. Тысқа тағы 
бір жігіт шықты. Қалғандары іште. Іштегі 
жігіттер көмектесіп, жолаушылар көкке 
қарап қалған жылы автобустың есігінен 
біртіндеп шыға бастады. Ең соңынан шо-
фер көрінген.

Жас балалы келіншек пен үш-төрт 
қартаң әйелдерден басқалардың бәрі де 
шофердің айтуымен автобусты аяғынан 
тік тұрғызуға кірісті. Алдымен оң жақ 
дөңгелектер көтеріліп кеткен жолдың 
сорабы екі тік күрекпен жанталаса та-
заланды. Бұған төрт жігіт тартылған. 
Автобустың ұзына бойы белуардан ойыл-
ды. Ондағы мақсат: бір қырынан жатқан 
автобусты түзеген кезде төрт дөңгелегі тең 
басуы үшін. Іле-шала қисая қырындаған 
автобустың сол жағынан омбы қарды 
тізеден кешкен отыз шақты адам жабыла 
ырғып, шофердің айтқанындай өз орны-
на дік еткізді. Қожанасырдың моласындай 
қисайған көлік қалыпқа келісімен, бәрі де 
қуаныса қауқылдасып, жабық есік аузына 
жақындады. Шофер есікті ашып, жолаушы-
лар ішке өткен. Машина оталмаса да, шо-
фер Архат пен тағы бір жігітке автобустың 
алдын аршуды бұйырды. Ол екеуі лып ете 
түскен. Әп-сәтте ұйтқыған боранмен ар-
палыса тазалаған болып, қайта ішке енді. 
Шофер автобусты оталдыра қоймапты. 
Копотты ашып тастап, әлденені шұқылап 
жатыр. Іші бағанағы ұжмақ жылуынан 
айырылыпты. Кейбіреулер аяғын резеңке 
төселген еденге сатырлата соғады.

Архат шофердің қасына келді. Ол төмен 
қарап тұқшыңдап жатып, мұның келгенін 
аңдағандай ептеп қарап қойды. Сосын 
«Корбераторға бірдеңе болған-ау деймін, 
шешуге тура келеді» деді ақталғандай 
үнмен. Архат үндемеді. Бұрылып кетіп арт 
жақтағы орнына жайғасты. Өткен жылы 
әскерде жүрген кезінде қаңтардағы осын-
дай бір оқиға көз алдына келді. Жұрт мо-
торды уайымдап: «Енді қайттік! Қатып 
қалмасақ игі еді!» деп жатқанда да, бағана 
алғаш үрей шақырған егде адамның тағы 
да «Жолға шығарда қарамайма, қайдан 
ғана отырып едім, енді келмеспін бұл 
жаққа» деген шоферді кінәлаған дауысын 
жақтырмаса да, Архат өз ойымен оңаша 

отырған. Оның ойына ешкім де, ештеңе де 
тосқауыл бола алмас. Адам ойы – ерікті, 
әй бірақ әумесер де... Әйтпесе, төрт ай 
бойы тепсе темір үзетін бұл сергелдеңге 
түсер ме, осы бейнетті кешер ме? Әскер 
қатарынан келген кезде Алматыда болған 
Желтоқсан көтерілісіне бола «пропискаға» 
отыра алмай қаңғырмас еді қаңбақтай... 
Ал Архат айлап қаңғыды.

Бірақ ол қазір Ленинград маңындағы 
қар жамылған қалың орманда «ЗИЛ- ма-
шинасымен «Р- радиостанциясы үшін екі 
жігіт үш күн бойы жалғыз қалғанын еске 
түсіріп отырған. Совет армиясында бай-
ланыс ротасының старшинасы болған 
Архат әскери дайындық кезінде «ЗИЛ» 
моторының кесірінен Ямов деген жауын-
гер жолдасымен орманда қалған еді. Сон-
да үш күн бойы ашық алаңқай ортасында 
ұйқы-күлкісіз күні-түні от жағып, мотор-
ды жөндеген. Ладогадан соққан дымқыл 
суық лепке дірдектеп шыдап баққан-ды. 
Бір-ақ күнде жөндейміз деген жорамал 
сенімдері ақталмай, үш күн жатып, радио-
станция ішінде қатып қалған қақпыш нан-
ды талғажау еткен. Әскери өмірдің ащы-
тұщысын Архат мұғалімдер даярлайтын 
институтты бітірген соң татты ғой. Инсти-
тут бітіріп, қатарыңнан кеш қалып барған 
қалай дегенмен де жаныңа батады екен. 
Армияның аты – армия. Оның өз заңы 
бар: уставсыз да. Бәрін де бастан кешуге 
тура келді ғой... Оған да бірақ өзі сұранып, 
Қаскелеңде «рапорт» жазып, Ауғанстан 
соғысына қатысам деп кеткен-ді. «Сұрап 
алған аурудың емі жоқ» емес пе?! Осы бір 
қызба да адал мінезінен көресіні көріп, та-
лайына тартылмағанды өзі тілеп алып жүр 
ғой. Әйтпесе әскерде несі бар?

Ал әйгілі Желтоқсанның жөні тіптен 
бөлек. Ол үшін өліп кетсең де арман жоқ. 
Қойша қамалып, тырнаша жұлынған, көк 
мұз алаңда жер жастанған қай жайсаң қыз-
жігіттен жаның артық?!

Кенет шу шығып, Архаттың ойы бөлініп 
кетті. Әзірде ғана, жамбасына қисайған 
автобусты түзеуге күш салған үш жігіт 
малақайларының құлағын түсіріп, мойын 
орамалдарын тартып, жолаушылардың  
қалыңдар дегеніне қарамастан кету-
ге ыңғайланыпты. Архат таңырқады да 
қойды, басу да айтпады. Түтеген боранға 
бас тіксе – бара берсін сыңайлы... 
Тұрғылықты азаматтар ғой, адаса қоймас. 
Адасса да Алтай өздерінікі. Паналар жер 
табылар.  Бәрінен бұл секілді ашық күнде 
адасқан ащы екен... Лайым, олар адаса 
қоймасын!

Үш жас жігіт жиналмалы есікті айқара 
аштыра бере тыста құтырынған қарлы 
құйын ішке қарай қотарыла құйылсын. 
Бірақ ана үшеуі ештеңені елемегендей 
іле-шала шығып кетті. Олар кетісімен 
іштегілер жолдарының оң болуын тілесіп, 
аз уақыттан кейін үндемей қалысты. Боран 
бақсыдай автобусты айнала асыр салып 
үйіріледі. Шофердің қасында егделеу бір 
адам мен тағы бір жігіт көмектескен болып 
жатыр. Басқалар күдікпен күтулі: ішінде өзі 
де бар...

Далада бөрідей ышқына ұлыған боран, 
іште ызғарлы аяз. Архатты үзік-үзік ойлар 
жайлаған. Көңілі қамырықты.

– ... Асығыспын, ауданға кетіп барам. 
Ертең келерсің деген өзіңіз емес пе едіңіз, 
– деп Архат Жетісу ауылының ауылсоветі 
Қақатаевтың алдында әскери формамен 
сымша тартылып тұрып еді-ау...

– Айтсам, айтқан шығармын. – 
Қақатаев үстелге салбыраған қабағын 
көтерген. – Дәл мына жағдайға байланы-
сты РОВД-дан инструкция алатынымды 
қайдан білейін?!

– Инструкцияның маған қандай қатысы 
бар, аға?  Отан алдындағы борышымды 
өтеп келдім...

– Өз басыңа ештеңе деп тұрғамын жоқ. 
Әзірге күте тұр. Армиядан енді келсең, 
әлі пропискаға  уақыт бар. Астананың 
іргесіндегі ауылмыз. Декабристердің 
дүрбелеңі... – деп Қақатаев күмілжи берді. 
Сондықтан да сондай инструкция берілген. 
Тоса тұр.

Одан Алматыға ат басын бұрды ғой 

бұл. Мұнда да дүңк-дүңк дүрсіл дауыс 
қарсы алған.

– Төрт ай жүрсең қайтейін! Ауылың 
паспортқа тұрақтандырмаса, кімнен 
көресің, өзің де кінәлі, – деп орнынан 
тұрды қараторы келген подполковник.

– Жолдас подполковник, ауылсо-
вет көлеңкесінен қорқып отыр. Анадағы 
оқиғадан кейін қала маңындағы 
колхоз-совхозда бүкіл паспортқа 
тұрақтанушылардың тізімін жергілікті со-
вет арқылы алып, тексеру жүргізіліп жатыр. 
Көбісінің адресі жоқ, үйді-үйде  жоғалған  
пропискалылардың әрқайсысына 300 со-
мнан штраф салып жатырмыз.  Мен сені 
бұл іс бітпей отырғыза алмаймын, өйткені 
өзің түсінесің ғой, заманның кең-мол 
кезінде ауылда тұрақтанғандар қаңғып-
қаңғып кеткен. Қайда жүргені белгісіз? 
Оларды түгелдей тауып, шығарғанын 
шығарып, шығармайтынын тізімге алып 
болмай, ешкімді де пропискаға ала алмай-
мын! Жеп отырған нанымнан айырылар 
жайым жоқ. Нұсқауды бұзуға хақым тағы 
жоқ! – деп жолатпайды. Жұмысқа  пропи-
скасыз алмайды. Мамандығыммен ауыл-
да да, Қаскелең ауданында да орын жоқ. 
Қалада орын бар екен, бірақ алдымнан 
«прописка» шықты тағы да. Үйдің көлемі 
тұратын адамдармен қосқанда, мен сый-
ып тұрмын, аға. Жақын туысымыз ғой.

Архаттың сөзін орнынан атып тұрған 
ұзын бойлы подполковник бөліп жіберді:

– Легендаңның түкке де қажеті жоқ 
мен үшін. Отырмайсың! Қалаға кіргенше 
– қараспан алған сорлысыңдар, кірсеңдер 
– бас бұзар бұзақысыңдар... Сенсіз де 
қаладағы кердеңдердің лаңы аз емес.

– Жолдас подполковник, мен сізге 
бұзық емеспін! Арғысы – әскерден төрт 
ай бұрын келген солдатпын, бергісі – 
запастағы офицермін өзіңіздей.

– Енді неғыл дейсің, фамилияң бөлек... 
Марш!

– Сонда қайда бармақпын? Конце до 
концов – шет елден қашып келгем жоқ 
қой...

– Қайда барсаң – онда бар. Мен сені 
шақырғам жоқ. Давай, марш отсюда! – деп 
зілденді.

– Сіздің олай деуге хақыңыз жоқ. Мен – 
Совет азаматымын.

– Сен мені үйретейін дедің бе? Өзің 
кешегі декабрьге қатысқан қу шығарсың... 
– Подполковник сынай қарап, кекете 
жөткірінді.

– Қатыссам – қатыстым... Оған бірақ 
дәлеліңіз жоқ сіздің! – Архат та шарт кетті. 
– Декабрист деп дүре соқсаңыз да...

– Хватит! Товарищ гражданин, сейчас-
же идите, иначе я буду вас посадить!

–  Не имеете право!
– Ох, как имею!.. Арестую вас, как не-

повиновение закону.
– Пусть так, товарищ полковник! Луч-

ше в камере сидеть, чем без надежды бро-
дить... Мне уже некуда? Что хотите, то и 
делайте. Я буду рад!

– Ты что, серьезно что ли? Мен 
отырғыза алмаймын бәрібір. Сен ауылда 
тұрасың, әскери учетың да сонда. Все! – 
Подполковник ат шаптырым кабинеттің 
төрінен есікке адымдай беттеді. Калинин 
ауданы милиция бастығының соңынан Ар-
хат еріксіз ере шыққан...

Енді міне, бойы тоңазып, қарадай 
елегізіп Алтай биігіндегі бұрқақта бұйығып 
отыр. Әлгі бір алас-күлес ақ түтекте атып 
шығып кеткен албырт азаматтар қайда 
жүр екен деген дерексіз ой оралды. Ада-
сып кетер ме екен, әлде жол таба алар 
ма бұлыңғыр бұрқақта?! Өз атамекені ғой 
бірақ...

Автобус отала алмай ызың-дызың 
етіп тұрды да, тау-ды жаңғырықтыра 
оқыс құлаған жартастай дүр ете түсті. Екі 
сағаттай тағаты таусылып, тоңған аяқтарын 
еденге тарсылдата тықыршып отырған 
халайық та көтеріліп қалған. Кейінгі төрт 
айдың жүзінде паспортқа тұрақтанам деп 
талай жайға тап болған Архат ойы қалған 
хикаяларына қайырылып үлгермеді... Шо-
фер жігіттің шақыруымен қасына танымай-
тын бір жігіт ағасын ерте сыртқа шықты.

Боран автобусты белуарынан басып 
тастапты. Екі жігіт жанталаса қимылдаған. 
Алдынан да қарды аршып, жиырма 
қадамдай жол сорабын салған болды. 
Доңғалақтары орнығып қалған автобус 
арлы-берлі ырғалып алып, қыс бойғы 
тығыз қарды жалдай жүріп кетті.

Үлкендер “Бісмілла!” дескен. Әр-
берден кейін көліктері тағы омбыға 
тығылып, қақалып-шашалып өшіп қалды. 
Шофер мүлде оталмай қала ма дегендей 
оталғышты үсті-үстіне басып, іші әжептәуір 
жылынып қалған автобусты дүрілдетіп 
қойды. Тағы екі адам алай-дүлей тысқа 
беттеді. Боран бұрынғысынша, бәсеңдер 
түрі байқалмайды. Бұрқ-сарқ.

Беттен алып, төске шапқан қарлы жел-
мен жолаушы автобусы Ұлан асуында 
үш сағаттан аса алысып, ақыры Самар 
жазығына еңкейер тік шатқалға іліккенде 
пышақ кесті тыйылған-ды. Бұл кезде күн 
бесіннен ауып, бұлыңғыр аспан асты мен 
терең шатқал ішін қараңғылықтың хабар-
шысындай зәрлі көлеңке иелеген. Сары 
автобус кілт тоқтады. Шофер орнынан 
көтеріліп, ту сыртын жауып тұрған Алтай 
барысы суретті плакатпен жапсырылған 
жалпақ әйнек шетінен кеу-десімен көрініп, 
Ұлан асуынан айтқанға көнбей, өз бетімен 
кеткен үш жас жігітті жолаушылардың 
есіне түсірді.

Олар із-түзсіз кетіп, ізім-қайым 
болғанына көп болмаса да, жұрт жадынан 
шығып та үлгергендей... Әркім-әркім әр 
түрлі долбар жасап, бәлкім асудан аман-
есен асып, әлде бір қыстаққа жеткен шығар 
деп топшылаған. Алдымызда кетіп бара 
жатқан болар дегендерге шофер үзілді-
кесілді “жоқ!” деді. Асудағы алас-қалас ақ 
түтек арасында қалып қоймады ма, тау 
басы мекенсіз ғой деген күдік кім-кімнің 
де көңілін жайлаған... Бірақ жамандыққа 
қимаған, ауыздарының батылы жетпеген 
– бұлдыр үмітке сенген. Олардың қайда 
бара жатқанынан да жолаушылар хабар-
сыз болып шықты. Самар мен Күршім – екі 
ауданның қайсысынан екені белгісіз.

Айналасы екі жүз шақырым аймақтың 
ауа райы құбылмалы-ақ.

Сары автобустағылар Самарға сағат 
жетіден аса жетті. Шофер асуда бой бер-
мей кетіп қалған үш жігіт жайлы тиісті 
орынға хабарлады... Іңір ілінген. Мұнда 
екі-үш адамды түсіріп тастап, екі-үш жо-
лаушыны отырғызып алып тартып кетті. 
Олар Ертіске жеткенде түн түнегі қымтап, 
ай туған. Кәрі өзен үстінде аяз күшті бо-
лушы еді, бүгін бірақ қалың қар мен көк 
мұзды астынан солқылдата ерітетін өлкек 
соғып тұр екен. Әлі түсе қоймаған мұз 
үстінен қызыл су жүріп, жылым пайда 
болып, жарық ай сәулесі мен көтерілген 
селдір бу арық малдың шарбысындай жұп-
жұқа перде тұтыпты.

Алып өзеннің арғы жағасы көрінер 
емес. Ол жақта бұларды күтіп тұрған да 
еш көліктің жыпылықтатқан жарығы көзге 
ілікпеді. Сары автобустан түскен жолау-
шылар кәрлі Ертісті бойлай соққан өлкек 
пен мамыражай жайылған қызыл суға 
қарап тұрды да, амалсыз автобусқа енді. 
Жас балалы әйел жылаған сәбиін емізіп 
алуға жолаушылардың орын-орындарына 
түгел жайғасуын күтті...

Елдің артынан енжарлау енген Ар-
хат қана. Қызыл су жүріп жатқан ұлы 
Ертістің арғы бетіне өте алмады. Өлі мұз 
жібіп, жетер-жеріне жеткізбеді. Өткелсіз 
өзенге не шара?! Бұл бірақ алмағайыпта 
Алматыға сыймаса да, атан атамекені Ал-
тайына табанын тіреп, ертең-ақ ал көңілі 
бүрлеп шыға келер.

Жолаушылар мінген автобус Самарға 
кері қайтты. Оған көкқаяз тас жолға 
шағылған жалғыз ай ілескен. Асуда бұрқақ, 
өзенде өлкек соққан құбылмалы күн түнге 
ауысқан. Архат Күршімге күнбе-күн жете 
алмады. Ал бұрқақта бұлаңытып кеткен 
бұландай жігіттер сол бойы оралмады... 
Архат ымырт аязынан тітіркеніп қойды.

Асқар АЛТАЙ
Madeniportal.kz
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ПОДАЛИ 100 ТЫС ЗАЯВОК НА ЗЕМЛЮ
Казахстанцы подали 100 тыс заявок на землю и обвалили сайт eGov. Менее чем за сутки казахстанцы 

подали более 100 тыс заявок на получение бесплатных 10 соток земли. Из-за большой активности на сай-
те возникли технические проблемы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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 10 СОТОК ЗЕМЛИ

К 25-ЛЕТИЮ

ЦЕНТРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕГОДНЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОВОДЯТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А 
РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И В СУДЕ, И НА 
СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. 

НАЦБАНК ПРЕДУПРЕДИЛ 
КАЗАХСТАНЦЕВ

СУД РАССМОТРЕЛ ДЕЛО

«АТАМЕКЕН»  ЗАЩИТИЛ  ПРАВА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
КАК ПЕРЕДАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАКРЫТИЕ ГРА-

НИЦ ЧУТЬ НЕ СТОИЛО РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АТАМЕКЕНОМ» ЗАЩИЩЕНЫ ПРАВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ИЗ-ЗА ЗАКРЫ-

ТИЯ КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ЧУТЬ НЕ ПОПАЛА В «ЧЕРНЫЙ» РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ. 

На компанию подали суд с требо-
ванием признать недобросовестным 
участником государственных закупок 
и взыскать неустойку в 42 тысячи тен-
ге.

По словам Ильяса Мырзекенова, 
эксперта Палаты предпринимателей 
Алматинской области, защищавшего 
права предпринимателя, в октябре 
2021 года между АО «УК СЭЗ «МЦПС 
«Хоргос» и ТОО «Социально произ-
водственная строительная компания 
«Жоламан» был заключен договор на 
оказание полиграфических услуг на 
общую сумму 1,6 млн тенге. По до-
говору госзакупок компания «Жола-

ман» должна была изготовить баннеры 
до 31 декабря 2021 года. 

«На тот момент не был изго-
товлен баннер на матовой баннерной 
ткани. 30 декабря 2021 года мы заклю-
чили дополнительное соглашение к 
договору, согласно которому заказчик 
удерживает сумму неустойки в разме-
ре 12 186,72 тенге за нашу просрочку. 
Несмотря на это, акционерное обще-
ство обратилось в суд с иском о при-
знании компании недобросовестным 
участником государственных заку-
пок и взыскании неустойки в размере 
42 172 тенге, в связи с ненадлежа-
щим исполнением договорных обяза-

тельств», – рассказал представитель 
ответчика в ходе судебного процесса.

Как стало известно, баннерная 
ткань для изготовления баннера была 
заказана у ТОО «РекламИнвестГрупп», 
являющийся основным поставщиком 
рекламных материалов в Казахста-
не. Причиной для несвоевременно-
го выполнения услуг стало закрытие 
казахстанско-китайской границы из-за 
пандемии. Представитель подтверди-
ла, что компания не может получить 
свой контейнер с товаром, заказанный 
еще в декабре 2020 года. Данные об-
стоятельства заранее сообщались за-
казчику. 

 ЗАКОН               

О ВОПРОСЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
и жилищных отношений сотрудников специальных 
государственных органов и военнослужащих», ― 
говорится в сообщении пресс-службы президента в 
Telegram.

В социальный пакет казахстанских военнослу-
жащих внесены изменения. Изменения направлены 
на улучшение социального пакета военнослужащих 
и сотрудников специальных государственных орга-
нов, регламентацию вопросов прохождения воинской 
службы, по которым имелись пробелы и коллизии.

В частности, поправки вносятся в законы: «О 
жилищных отношениях», «О специальных государ-
ственных органах Республики Казахстан» и «О воин-
ской службе и статусе военнослужащих».

Законом предусматривается переход права 
приватизации служебных жилищ, получения денеж-
ной компенсации и использования права на обмен 
членам семьи умершего (погибшего) сотрудника 

спецгосоргана или военнослужащего, приватизация 
служебных жилищ по остаточной стоимости или без-
возмездно. Изменения касаются также ограничения 
случаев двойного обеспечения жильем.

Впервые для вооруженных сил, других войск 
и воинских формирований вводится понятие «мо-
дульный (мобильный) жилой дом». Это быстровоз-
водимые жилые дома, которые будут установлены 
на территории закрытых и обособленных военных 
городков.

Внесение поправок в закон предусматривает 
расширение прав и обязанностей военнослужащих, 
установление непрерывности воинской службы сро-
ком до трех месяцев с момента увольнения и до 
повторного поступления на воинскую службу по кон-
тракту. Изменения и дополнения включают вопросы 
проведения полиграфологического исследования 
при аттестации.

 В нашей стране обеспечение 
производства судебной экспертизы 
по уголовным, гражданским делам, а 
также по делам об административных 
правонарушениях возложено на РГКП 
«Центр судебных экспертиз» Мини-
стерства юстиции Республики Казах-
стан, который отмечает в этом году 
свой 25-летний юбилей.

 Центр судебной экспертизы осу-
ществляет свою деятельность в науч-
но – производственном (экспертном), 
научно – исследовательском и учебно 
– методическом направлениях. Струк-
турно Центр судебной экспертизы 
представлен аппаратом управления, 
семнадцатью научно – производствен-
ными лабораториями, расположенны-
ми соответственно административно 

– территориальному делению Респу-
блики Казахстан, а также более сорока 
экспертными подразделениями, обслу-
живающими территориальные и линей-
ные подразделения внутренних дел. 

 Научно – производственные лабо-
ратории в полном объеме обеспечива-
ют потребности правоохранительных 
органов в различных видах судебных 
экспертиз. Разработано в полном объ-
еме нормативная база, регламенти-
рующая осуществление судебно- экс-
пертной деятельности в Республике 
Казахстан, в том числе Закона Ре-
спублики Казахстан «О судебной экс-
пертизе», соответствующие разделы 
Уголовно – процессуального кодекса, 
Гражданского процессуального кодек-
са, Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, 
правила лицензирования судебно – 
экспертной деятельности в Республике 
Казахстан, правила формирования Го-
сударственного реестра судебных экс-
пертов Республики Казахстан, Положе-
ние об аттестации судебных экспертов 
Республики Казахстан. 

 В Центре судебной экспертизы 
проводятся все виды исследования, в 
которых возникает необходимость при 
расследовании и судебном рассмотре-
нии различных категорий уголовных и 
гражданских дел. Сформированы науч-
ные, методические и организационные 
основы новых видов судебных экспер-
тиз: технологической, фоноскопиче-
ской, взрывотехнической, строительно-
технической, финансово-бюджетной, 

экспертизы средств компьютерной тех-
нологии, объектов порнографического 
характера, психолого -криминалистиче-
ской. Создан ряд оригинальных автор-
ских методик, нашедших применение в 
экспертной практике органов судебной 
экспертизы республики.

История возникновения и развития 
Центра судебной экспертизы имеет не-
сколько важных этапов в своем станов-
лении, важнейшим из которых можно 
считать то, что Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 3 
февраля 2017 года № 34 «О некоторых 
вопросах судебной экспертизы» РГКП 
«Центр судебной медицины Министер-
ства юстиции Республики Казахстан» 
реорганизовано путем присоединения 
к нему ГУ «Центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции Республики Ка-
захстан».

 Централизация экспертных функ-
ций в едином ведомстве в значитель-
ной мере позволило повысить эффек-

тивность работы экспертных кадров 
и сконцентрировать финансовые 
усилия, основав общую материально-
техническую базу. Более того, соз-
дание единого судебно-экспертного 
учреждения позволило обеспечить 
большую независимость экспертов, а 
также исключить внутренние противо-
речия в судебно-экспертной деятель-
ности.

 Кроме того, в рамках трансформа-
ции судебно-экспертной деятельности 
осуществлена оптимизация админи-
стративного персонала и расширен со-
став судебно-экспертных кадров.

 В связи с курсом на экономи-
ческое, социальное и политическое 
развитие страны, назревшим рефор-
мированием правоохранительной и 
судебной систем, развитие науки и 
техники, вполне закономерно и изме-
нение казахстанского законодатель-
ства его совершенствование, посколь-
ку сама природа судебной экспертной 
деятельности подразумевает необхо-
димость ее постоянного развития.

Филиал РГКП 
««Центр судебных экспертиз

 Министерства юстиции 
Республики Казахстан» ИСЭ по

 Алматинской области.

Президент РК подписал закон о во-
просе жилищных условий военнослу-
жащих. Законом предусматривается 
переход права приватизации слу-
жебных жилищ, получения денежной 
компенсации и использования права на 
обмен членам семьи умершего сотруд-
ника спецгосоргана или военнослужа-
щего, приватизация служебных жилищ 
по остаточной стоимости или безвоз-
мездно, передает ИА «NewTimes.kz».

В документе дифференцировано устанавли-
ваются пределы материальной ответственности за 
ущерб, причиненный по неосторожности. При этом 
сохраняется полная материальная ответствен-
ность военнослужащих в случае причинения ущер-
ба умышлено.

Увеличен возрастной ценз при поступлении на 
воинскую службу с 30 лет до 32 лет 6 месяцев. По 
решению первого руководителя государственно-
го органа военнослужащему может быть продлен 
срок воинской службы сверх предельного возраста 
до пяти лет.

В законе «О специальных государственных ор-
ганах Республики Казахстан» предусматриваются 
поправки, направленные на унификацию подходов 
к прохождению службы военнослужащими и со-
трудниками специальных государственных орга-
нов.

«Главой государства подписан закон Респу-
блики Казахстан «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам воинской службы 

«Кроме того, в суде зачитали 
официальный ответ министерства 
индустрии и инфраструктурного 
развития о ситуации на границе, где 
также признают снижение проходи-
мости транспортных средств и кон-
тейнеров с грузом через пропускные 
пункты с китайской стороны. В свя-
зи с чем, поставщик не имел возмож-
ность оказать услуги по договору в 

полном объеме из-за неза-
висящих от него обстоя-
тельств.  Необходимо 
обратить внимание, что 
истцом не предоставлены 
суду доказательства, под-
тверждающие причине-
ние ответчиком ущерба 
в результате неполного 
исполнения условий дого-
вора», – сообщил предста-
витель областной палаты 
предпринимателей Ильяс 
Мырзекенов.

По итогам рассмотрения судья 
Берик Кожахметов удовлетворил иск 
в части неустойки в размере 27 079 
тенге и отказал признать ТОО недо-
бросовестным участником государ-
ственных закупок и взыскать остав-
шуюся часть неустойки в 15 093 тенге.

Ш. ХАМИТОВ.

Как передает Sputnik, злоу-
мышленники звонят казахстан-
цам и представляются сотруд-

никами Национального банка, 
выведывая личные данные граж-
дан. Казахстанцев предупредили 

об активизации мошенников, 
которые под предлогом раз-

бирательств по возможным фактам 
мошеннических действий представ-

ляются работниками Националь-
ного банка Казахстана и получают 

персональные данные казахстанцев.

«Злоумышленники под различными 
предлогами убеждают граждан в не-
обходимости установить мобильные 
приложения банков второго уровня или 
сервисы удаленного управления на персо-
нальные мобильные устройства. После 
этого они получают полный удаленный 
доступ к управлению смартфоном, от-
крывают счета, оформляют кредиты и 
похищают денежные средства», – сооб-
щила пресс-служба Нацбанка.

Во время разговора мошенники про-
сят сообщить им персональные и закры-
тые данные: суммы, хранящиеся на счете, 
СМС- и CVV-коды.

Доходит до того, что злоумышлен-
ники фальсифицируют документы, под-
тверждающие личности работников 
Нацбанка, а также письма или справки 
по денежным операциям со средствами 
граждан Казахстана.

«Полученные данные использу-
ются в целях хищения и нанесения су-
щественного материального ущерба 
гражданам», –  сообщили в Нацбанке.

Национальный банк напоминает, 
что:

не обслуживает счета физических 
лиц, не проводит денежные расчеты и 
сделки с физическими лицами;

не осуществляет звонки в адрес 
физических лиц по поводу мошенниче-
ских действий со счетами граждан РК, 
компрометации персональных данных и 
попыток оформления кредитов в банках 
второго уровня;

счета в Нацбанке могут быть откры-
ты исключительно для учета операций 
Национального банка, банков второго 
уровня и ограниченного числа юридиче-
ских лиц.

В случае получения подозрительных 
писем или подобных звонков «от Нацио-
нального банка» необходимо обратиться 
в правоохранительные органы.

На прошлой неделе ведомство в тестовом режиме 
запустило услугу «Постановка на очередь на получение 
земельного участка под индивидуальное жилищное стро-
ительство».

 «8 апреля услуга запущена официально. С тех пор 
услугой в онлайн-формате воспользовались более 100 
тыс раз. Вместе с тем мы оцифровали 1,3 млн очеред-
ников, которые подали заявку до запуска услуги», — про-
комментировала пресс-служба министерства.

Но сейчас, кроме технической ошибки, при попытке 
встать на очередь на получение бесплатной земли под 
строительство дома некоторые казахстанцы получают 
отказ. В министерстве цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности объясняют это тем, 
что в некоторых регионах прием заявок приостановлен.

«Услуга может быть недоступна в тех регионах, в 
которых акиматы попросили временно приостановить 
постановку на очередь, так как они актуализируют 
списки очередников. В случае отклонения или отказа 
приема заявления в постановке на очередь можно обра-
титься в выбранный местный исполнительный орган 
для разъяснений причин с помощью “Е-Өтініш”. Основ-
ная причина недоступности населенного пункта связа-

на с актуализацией акиматами имеющихся списков», 
–  сообщают в министерстве.

Накануне на портале электронного правительства 
egov.kz стала на короткое время доступна онлайн-услуга 
по постановке в очередь на получение земельного участ-
ка под индивидуальное жилищное строительство. До 
этого в Казахстане заявку можно было подать только при 
помощи личного обращения в местные исполнительные 
органы — акиматы. Также ранее заявку на бесплатный 
земельный участок можно было подавать только в своем 
регионе и по прописке, а списки очередников хранились в 
акиматах. На egov.kz обещали, что очередь на получение 
10 соток станет электронной, а казахстанцы смогут пре-
тендовать на землю, отслеживать движение своей оче-
реди и выбирать любой регион вне зависимости от места 
проживания.

Согласно земельному кодексу Казахстана, каждый 
гражданин страны с 18 лет может бесплатно получить 10 
соток земли (0,10 гектара) для строительства индивиду-
ального жилого дома. При этом абсолютно не важно, есть 
у человека частный дом или квартира. Все это не лиша-
ет казахстанца права на получение земельного участка 
один раз в жизни.



 

06.05 «Жәдігер» 
 06.25 «Ақпарат» 
06.45, 02.15 «Күміс көмей» 
07.25 «Би мен болмыс»
 08.00, 03.05 «AQSAYYТ»  
08.25 «Бірлігіміз жарасқан» 
09.25 «Күй-керуен»
10.00, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
 12.00 «Қазақстан дауысы».
Балалар 
13.50 Мерекелік жоба 
«Түркістан-достық мекені»
 15.00 «Ән мен әнші»   
17.30 «Тұлға» 
20.00, 01.25 «Апта»
20.50 Деректі фильм 
21.35 Т.Төреәлінің концерті
22.30 Т/х «Жат мекен» 
23.30 К/ф «Жерұйық»

 Хабар 

05.00  Кино 
07.00 Т/х «Көршілер» 
08.45 «Самопознание» 

Бейсенбі - Четверг,  28 сәуір Сенбі - Суббота,  30 сәуір

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  1 мамыр

06.00, 03.30 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 02.55 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10, 17.15 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Жан жылуы»
15.35 Ауылдастар
16.10 Т/х «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 «Жат мекен»
23.30 «1001 ТҮН»
00.35 «Көңіл толқыны»
00.50 «Вэст Хэм» - «Айнтрахт»

ХАБАР

05.00, 16.00  Кино 
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00, 18.00 Мегахит 
12.00 «Алпыстан асып бара-
мын»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түнгі хабар»
00.00 «Сырты бүтін» драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Қарындасым 
қарлығашым»
11.20 Т/х «Ұлым»
12.20 «Сарай жауһары»
13.30, 02.40 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
15.30, 04.30 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «Кенже»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30, 00.50 Т/х «Ене»
20.00, 03.30 ASTANA TIMES 
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.50 «Сарай жауһары» 
02.00 Т/х «Ұлым» 

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 04.35 «Той заказ»
06.25 «Жить Здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казахстан!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10, 00.15 «Начальник раз-
ведки»
12.10 «Фальшиво-монетчики»
14.00, 02.10 «Новости»
14.15, 02.25 Жаңалықтар 
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.25 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Чужой среди 
чужих»
01.15 «Хиромант. Линии судеб»
02.40 «Паутина»
03.50 «Тамаша City»

КТК

07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
08.50 OZAT ОТБАСЫ 
09.50 Новости
10.30 «Испытание-2»
12.20, 23.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 
14.20 «Одиночка»
15.20 «Скажу правду»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05, 02.50 «Жәдігер»
  06.30, 20.00, 00.40 Aқпарат 
07.05 «Ауылдастар» 
07.40 «Дәуір даналары»  
08.40, 02.20 «Күй-керуен» 
09.15, 01.00 «Зинhap»
 10.00, 18.00 «Гүлдер 
құпиясы» 
12.00 «Qazaqstan дауысы».
Балалар 
13.50 «Көңіл толқыны» 
14.25 Т/х «Астана күзі 
ызғарлы»
 16.00 Қ.Рахымның  концерті
20.20, 01.40 «Мәселе» 
21.00 «Қазақстан дауысы.
Балалар» 
22.40 Т/х «Жат мекен» 
23.40 «Көңілашар»

Хабар

05.00, 16.00  Кино
07.00 Т/х «Көршілер»
 08.45 «Өзін-өзі тану» 
09.00 «XXI ғасыр 
көшбасшысы»
 10.00 «Tangy fresh» 
10.30 «Сыған серенадасы» 
11.00 Кино «Біздің сүйікті 
дәрігер»
13.00 Т/х «Ана жүрегі» 
18.00 Хит жазамыз
 19.15 «Маска» 2маусым  
21.00 «7  күн» 
22.00 Отдел журналистских 
расследований Ближе к делу»  
23.30 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»

Астана 

  06.00 «БЕЛГІСІЗ  ЖАН» 
07.00 М/ф «Маша и медведь»
 09.00, 21.55 «ҚАРЫНДАСЫМ, 
ҚАРЛЫҒАШЫМ»
  11.20, 02.10 «ҰЛЫМ»
12.20 «Шыңғысхан»  
17.30 Х/ф «My love is Aisulu»
19,20 Концерт 
23.40  Х/ф «Бизнес по-
казахски в Корее»
01.20 «Астана кеші көңілді»
02.50 «Ой мен ойын»
03.40 «Сырты бүтін»

Евразия 

06.00, 02.55 «Той БАЗАР»
 07.45, 04.30 «Той ЗАКАЗ» 
08.15, 02.10 «П@утина» 
09.15 Кино «Мужики» 
11.10 Т/с  «День солнца» 
14.40 Х/ф «Чужой грех» 
18.00 «Айна» 
19.00 Х/ф «Здрастье, я ваш 
папа!» 
20.25 Т/с «Сыновья счастли-
вой женщины» 
00.00 «Текст»

 КТК

 07.05, 03.50 Мерекелік 
концерт 
07.20 «Судағы із»
08.00 Көңілді отбасы 
08.55 «KTKweb»
  09.20 НОВОСТИ 
10.00 «СМЕЯТЬСЯ  РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ» 
11.20 Криминальная драма 
«Тайсон» 
15.10, 02.30  К/ф «Қиянаттың 
зардабы» 
17.00 «Шымкент-шоу»
 20.00 «АQ МАМА» 

21.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
22.00 «Не смей мне говорить: 
«Прощай» 
01.40 «Скажи правду» 

ЖЕТІСУ

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» т/х  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Иман нұры» 
12.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Мәдениет жаңалықтары
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.30 «Живая вода» ертегісі
14.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
15.00 «Жанашыр» 
15.20 «Спорт-тайм»
15.30 Мәдениет жаңалықтары
16.00 «ШАШУ»  
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.25 «Спорт-тайм»
18.30 «Зерде»  
19.15 Новости 
19.30 «Безбен» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Единый народ»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қазақстанда 
жасалған» 
22.40 «Әсем әуен»  
23.00 «Арманыма хат» 
концерті  

31 канал

 06.00 «Әзіл студио» 
07.00 «Тәтті шоу» 
08.00, 01.20 «Тамаша live»
 09.00 «Күліп ал» 
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00  «Ералаш»
10.30 М/с «Лило и Стич» 
11.00 «Bizdin show 
13.00 М/ф «Принцесса 
лебедь» 
15.00 М/ф «Монстры на 
каникулах» 
17.00 Кино «Бизнес по-
казахски в Африке»
19.00 Х/ф «Такси»
20.50 Х/ф «Такси-2»    
22.40 Концерт «Алдараспан»
 02.00 «What's up?»
03.00 «Әзілдер күнделігі» 
05.00 «Ризамын» 

7 канал

 06.00, 05.10 «Қуырдақ»
 06.30 «Гу-гулет» 
07.00 Т/х «Япырай» 
07.30 «Құтты қонақ»
08.00, 02.40 «Jaidarman» 
09.00 «Орел и Решка» 
11.00 Т/с «Алмазная корона»
 15.00 Т/х «Тойхана-2»  
17.10, 01.20 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш» 
18.00 Т/х «Өмір» 
21.00 Шоу «Маска» 
23.45 Х/ф «Любой ценой»
 04.10 Скетчком «Q-ЕЛІ» 

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

09.00 «Ынтымақ мекені»
10.30 «Бір туынды тарихы.
Дударай» 
11.00 Кино «Біздің сүйікті 
дәрігер»
 13.00 «Әсем әуен» 
14.00 «Маска»  
16.00 Кино «5 причин не влю-
биться в казаха»   
18.00  Мехахит  
20.00 «Хит жазамыз» 
21.00 «7 күн» 
22.00 «Большая неделя» 
23.30 «Шаңырақ» концерті

Астана   

06.00 «Белгісіз жан» 
07.00 М/ф «Маша и медведь» 
09.20, 21.55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
11.20, 02.30  Т/х «Ұлым»
13.10 Концерт 
15.50  Х/ф «Бизнес по-казахски 
в Корее»  
17.50, 21.00 «Шымкент-шоу»
20.00 «SarapTimes» 
23.40 Т/х «Кенже

02.10 «Аналар»
03.10 «Ой мен ойын»
04.15 «Сырты бүтін...»

Евразия 

06.00, 03.20 «Той базар»  
07.45, 02.35 «П@ytina»
 08.45  «Воскресные беседы» 
09.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 
10.25 Т/с «Верная подруга»
14.00 Т/с «Сыновья счастливой 
женщины» 
17.30 «Добрый вечер Казах-
стан!» 
18.30 «Лучше всех» 
21.00 Т/с «Не хочу тебя теряь»
 00.35 «Точ-в-точь» 

КТК

 07.05, 03.40 «Мерекелік кон-
церт»
 07.30 «Шымкен-шоу» 
09.20 «Юморина» 
11.10 Т/с «Не смей мне гово-
рить: «Прощай!»  

15.10 К/ф «Фархад пен Шы-
рын»
17.00 «Махаббат әлемі» 
 20.00 «Ақ мама» реалити-шоу 
21.00 «Портрет недели» 
22.00 Т/с «Несладкая месть» 
02.00 «Скажи правду»  

Жетісу

07.05 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Шешен 
халқы)
07.15 «Туған жер» ән фестивалі 
(1-бөлім)
08.10 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Корей 
халқы)
08.20 «Туған жер» ән фестивалі 
(2-бөлім) 
09.15 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Татар 
халқы)
09.30 К/ф «Құдайы қонақ»
10.30 «Единый народ» 
11.00 «Безбен» 
11.50 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Азербай-
жандар)
12.00 «Түрксой» халық аспап-

тар оркестрінің гала-концерті 
13.30 «Зерде» 
14.15 «Қазақстанда жасалған» 
14.45 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Түріктер)
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Неміс 
халқы)
16.00 «Жұлдызың жансын жас 
дос» концерті 
17.00 «Қазақ үні»  
17.00 «Әдебиет пен адамзат»  
18.15 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Гректер)
18.30 «Олжа»  
19.00 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні (Қытай 
халқы)
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Елге сәлем» концерті  

31 канал 

06.00, 02.00 Әзіл студио 
07.00, 01.00 «Тамаша live»
07.30 «Күліп ал»
 09.00 «Телебинго» 

09.25 «Готовим с Адель» 
10.00 «Ералаш» 
10.15 М/с «Лило и Стич»
11.15 М/ф Монстрь на канику-
лах»
13.15 Кино «Бизнес по-казахски 
в Африке» 
15.20 Х/ф «Такси»  
17.20 Х/ф «Такси-2»
19.10 Х/ф «Такси-3»
21.00 «Біздің шоу» 
23.00 Х/ф «Легенда о красном 
драконе» 
03.00 «Әзілдер күнделігі» 
04.00 «What`s up?» 
05.00 «Ризамын»  

7 канал

 06.00, 05.10 «Қуырдақ»
 06.30 «Гу-гулет»
07.00 Т/х «Япырай»
 07.30 «Құтты қонақ» 
08.00, 02.40 «Jaidarman»
 09.00 «Маска» 
11.30 «Иконов и Ко» 
15.30 Т/х «Қадам»
19.00 Концерт
21.00 Т/с «Слабое звено» 
01.00 Х/ф «Любой ценой»  

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

21.40 «Испытание-2»
01.20 «Скажу правду»
03.00 «Бір кем дүние»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар 

ЖЕТІСУ

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» т/х  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Иман нұры» 
12.00 Жаңалықтар 
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир   
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» т/х 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

06.00, 03.20 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.30 «Маша и медведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.15 Т/с «Ханшайым»
12.00 Т/с «49 дней»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.10 Худ/ф «Вспомнить все»
16.50 Т/с «Кухня» (повтор) 
18.30 Т/с «Кухня» 
20.00 Информбюро 
21.00 Сөздің шыны керек
21.10 «Ұшқан ұя»
22.05 «Самоволка»
00.15 Т/с «Анупама» 
02.00 Т/с «БАЗАРБАЕВТАР» 
04.00 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00, 15.20 «Дылды» 
10.00, 19.30 «Обычная женщи-
на»
12.00, 17.30 Т/с «Женский 
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш»
16.20, 01.30 Т/с «Гадалка»
18.30, 02.20 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Өмір»
22.40 Т/х «Қадам» 
23.30 Х/ф «АНОН»
03.10 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна Online»
04.30 «Қуырдақ» 

КТК

   7 КАНАЛ

06.05, 03.05 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Ақпарат»     
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 «Ынтымақ ауылы»
 13.10 «Қызық екен» 
13.50, 02.00  «Теледәрігер» 
15.15 «Тұлға» 
15.40 «Ауылдастар»
16.10 Т/х «Шабдалы 18»
 17.15 «Жаңа Қазақстан» 
17.40 «Киелі Қазақстан» д/ф
 20.35, 01.10 «Ашық алаң»
 22.30 Т/х «Жат мекен» 
23.30 «Көңіл толқыны» 
00.00  «Парасат майданы»  

Хабар

 05.00, 16.00 Кино 
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 Мегахит 
12.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
 13.00 Т/х «Бөлелер»
 15.00 «Бүгін»  
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
20.30 «Негізінде» 
20.35 «Үкімет» 
21.00 Итоги дня 
21.30 «По сути» 
21.35 Т/х «Күләш» 
22.30 «Түнгі хабар»  
00.00 Т/х «Сырты бүтін» 

Астана  

 06.00 Т/х «Белгісіз жан»
 07.00 М/ф «Маша и медведь»
 09.00, 21.55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
11.20,02.00  Т/х «Ұлым» 
12.20, 23.50 «Сарай жауһары» 
13.30, 02.40 «Айтарым бар» 
14.30 «Шыңғысхан» 
15.30, 04.30 «Келіндер»  
17.00 «Кенже»
 17.35  «Кішкентай келін» 
18.30, 00.50 Т/х «Ене»
 20.00, 03.30 «Астана таймс» 
21.00 «Қара ниет» 

Евразия 

06.00  «Жить здорово»
 07.00 «Қайырлы таң, Қазақстан»  
08.00 «Доброе утро Казахстан»
 09.00 «На самом деле» 
10.00 «Пусть говорят» 
11.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова.Паук» 
12.10 Т/с «Фальшиво-
монетчики» 
14.00, 02.00 «Новости»
14.15, 02.15 «Жаңалықтар»
14.30 «Қослайк» 
18.30, 03.15 Басты жаңалықтар 
19.00 «Көреміз»
20.00  «Главные новости» 
20.40 «Поле чудес» 
21.55 «Ложь во спасение» 
01.15 «Мужское/женское» 
02.30 «П@утина» 
03.45 «Тамаша сити» 
04.30 «Той заказ»

 КТК 

07.05, 04.00 Кешкі жаңалықтар
07.30, 02.2 0 Т/х «Бір кем дүние»
 09.00 «Оzat отбасы»  ток-шоу 
10.00 Новости  
10.40 Т/са  «Испытание-2»  
12.40 Боевик «Морские дьяволы.  
Особое задание» 
 14.30 Т/с «Одиночка» 
 15.30, 01.30  Т/с  «Скажи 
правду»
19.30 Кешкі жаңалықтар 
20.00 «Дау-дамайсыз» жаңа 
маусым! 

20.35, 03.40  «Кtkweb» жаңа 
маусым! 
21.00 Вечерние новости 
21.40 Спецрепортаж
22.00 Х/ф «Тайсон» 

Жетісу 

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» т/х  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Иман нұры» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» т/х 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 канал

 06.00, 02.50 « Әзіл студио»
 07.00, 05.00 «Ризамын» 
07.30, 20.00 «Информбюро» 
08.30 М/с «Царевны»
09.00 «Маша и медведь»
 10.30 «31 әзіл» 
11.00, 00.45 Т/с «ХАНШАЙЫМ» 
12.00 Т/с «49 дней» 
13.30 М/с «Лило и Стич»
 14.30 Х/ф «Самоволка»  
16.50, 18.30  «Кухня» 
21.00 Т/с «ҰШҚАН ҰЯ»
 21.55 Х/ф «Легенда о красном 
драконе»
23.45 Т/с «АНУПАМА» 
01.30 Т/с «БАЗАРБАЕВТАР» 
04.00 What's up?

 7 канал 

 06.00 «Jaidarman»
07.00 Т/х «Серт пен сезім» 
 08.00 Т/х «Көзайым» 
09.00, 15.20 Т/с «Дылды» 
10.00, 19.30 Т/с «Обычная 
женщина»
 12.00, 17.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
 13.00  «San taram» 
14.00 Скетчком «О-елі»  
14.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»  
16.20, 23.30Т/с «ГАДАЛКА»
 18.30, 00.30  «Aibat» 
19.00, 01.00 «Студия 7» 
21.30 Т/х «Өмір» 
23.20 Т/х «Қадам» 
01.30 «Оян, Қазақстан!»
02.00  «Тамаша 7 км» 
03.30 Т/х «ЯПЫРАЙ» 
04.00 «Айна-online» 
04.30 Қуырдақ

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 29 сәуір

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ



12
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

НАЗАР

№15 (1070) 22.04.2022

ТАРАПТАР АУМАЌТЫЌ 

СОТТЫЛЫЌТЫ ¤ЗГЕРТЕ АЛАДЫ

МАМАН МІНБЕРІ

ТӘУЕЛСІЗ РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ МЕЖЕЛЕГЕН МАҚСАТТАРЫНЫҢ БАСТЫСЫ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ДЕҢГЕЙІНЕ ЖЕТУ. БҰЛ ТҰРҒЫДА ЕЛ ХАЛҚЫНЫҢ  ҚҰҚЫҚТЫҚ 

САУАТЫ МЕН МӘДЕНИЕТІ МАҢЫЗДЫ ОРЫН АЛАДЫ. СОНДЫҚТАН, ЕЛ ЗАҢДАРЫ 
ҮНЕМІ ЖЕТІЛДІРІП, АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН, ЗАҢДЫ 

МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ҮЗДІКСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУДЕ. МӘСЕЛЕН, БИЫЛ АЗАМАТТЫҚ 
ПРОЦЕСТІК КОДЕКС ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ. 

Аталған заңның ең басты 
жаңалығы, дауды сотқа дейін реттеу 
хаттамасы енгізілді. Айта кетерлігі, 
мұндай хаттама бұрын болмаған 
және бұл дауды соттан тыс немесе 
сотқа дейін реттеу аясын кеңейту 
мақсатын көздейді. "Бітімгершілікпен 
біткен істе береке бар" демекші, 
дауды өзара шешіп, татуласу ел 
халқының құқықтық мәдениетін 
жоғарылатады. 

Жаңа нормаға кеңірек тоқ-
талсақ, сотқа дейінгі хаттама, 
біріншіден, дауласушылардың ашық 
пікірлесуіне жағдай жасап, олардың 
өз дәлелдерін бүкпесіз айтып, бір-
бірімен алмасуына ықпал етеді. 
Ортақ мәміле өз кезегінде қандай 
да бір келісімге келтіріп, араларын-
дағы қарым-қатынасты сақтайды. 
Екіншіден, тараптардың моральдық 
және материалдық шығындары 
азаяды. Дауды сотқа дейін реттеу 
хаттамасы ешкімге міндеттелмейді. 
Тараптардың қалауымен жүзеге 
асады. Олар дауды сотқа дейін 
реттеу хаттамасын өздері жасай-
ды немесе бұл тұрғыда медиатор 
мен  адвокаттың көмегіне сүйенеді. 
Аталған заңдылықтар Азаматтық 
процестік кодекстің 73-бабымен 
айқындалған.

АПК 27-1-бабымен толықты-
рылды.  Нақты айтсақ, облыстық 
және оған теңестірілген сот 
тараптардың келісуімен осы 
облыстың аудандық (қалалық) 
соттары мен оларға теңестірілген 

ӘЛЕУМЕТТІК ДЕРТ

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН...

Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық сияқты әлеуметтік 
кеселмен ымырасыз күрес жүргізу мемлекетіміздің 
маңызды міндеттерінің біріне айналып отырғаны баршаға 
аян. Сондықтан осы тұрғыда жылдан жылға пәрменді ша-
ралдар қабылданып, өзінің нәтижелерін де берік келе жа-
тыр. 

«МYМКІНДІКТЕРІ  ШЕКТЕУЛІ  БАЛАЛАРДЫ  ПСИХОЛОГИЯЛЫЌ-МЕДИЦИНАЛЫЌ-ПЕДАГОГИКАЛЫЌ  ТЕКСЕРУ 
ЖЄНЕ  ОЛАРFА  КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫЌ  К¤МЕК  К¤РСЕТУ»  МЕМЛЕКЕТТІК  К¤РСЕТІЛЕТІН  ЌЫЗМЕТ  ЌАFИДАСЫ

Бүгінгі күні мекеме есебінде тұрған 
бала саны 2729.  Кез келген азамат аталған 
қызмет бойынша  өтініш бере алады. Мем-
лекеттік қызмет жеке, заңды тұлғаларға 
тегін көрсетіледі. Өтініш қабылдау және 
нәтижесін беру көрсетілетін қызметті 
берушінің белгіленген жұмыс кестесі бойын-
ша жүгінген күні кезекке сәйкес сағат 09.00-
ден 17.30-ға дейін атқарылады.

Мемлекеттік қызметті алу үшін телефон 
арқылы,  "электрондық үкімет" веб-порталы: 
www.egov.kz арқылы алдын-ала жазылу 
бойынша жүзеге асырылады және кезек-
те күту уақыты отыз күнтізбелік күнге дейін 
құрайды.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге:

Дегенмен, бұл кеселді сы-
лып алып тастай салу мүмкін 
емес екені, одан арылу үшін 
қалың бұқараның қатысу арқылы 
жаппай күрес жүргізгенде ғана 
істің нәтижесі анағүрлым арта 
түсері даусыз. Өйткені, сыбайлас 
жемқорлықтың көрінісі жеті басты 
жылан сияқты кез келген тұстан 
жарып шығып, қоғамымызда 
белең алып жатады. Яғни, 
келеңсіз кеселдің түрі көп. Атап 
айтсақ, сыбайлас  жемқорлық  
ұғымымен  жалғыз  пара  алу-
ды  ғана  баламалауға  болмай-
ды, өйткені, бұл  қылмыстың  
осы  түрінің  көп  көріністерінің  
бірі  ғана. Қоғамымызда әлі бол-
са  жемқорлықтың орын алуы, 
еліміздің экономикалық да-
муы мен оның өркендеуіне кері 
әсерін тигізетіні баршамызға 
белгілі. Осыған байланысты  тек 
құқық қорғау органдары  ғана 
емес, барлық мемлекеттік және 
қоғамдық құрылымдар, бүкіл 
әлеумет, әр азамат оған қарсы 
тұруға шешім қабылдауы керек, 
сонда ғана жемқорлыққа жол 
берілмесі анық.

 Сыбайлас жемқорлықпен 
тиімді күрес жүргізу барлық 
мемлекеттік органдардың 
және Қазақстан Республика-
сы азаматтарының төл міндеті 
болуға тиіс. Сонда ғана, яғни 

жұмыла жұмыс істегенде ғана 
нәтижеге қол жеткіземіз.Мемлекеттік 
органдар қызметкері, яғни әр 
мемлекеттік қызметші  алдын-
да тұрған міндеттерін адал және 
нақты атқарумен қатар, сыбайлас 
жемқорлық көріністерін болдырмауға, 
оның алдын алуға атсалысуды па-
рызы ұстағаны абзал. Сонымен  
қатар, бұл тұрғыда  сыбайластықпен 
күресте  бірқатар сапалық  жаңа  ша-
ралар  қарастырылған. Мемлекеттік  
қызметкердің өзіне  белгілі  болған 
сыбайластық  құқық  бұзушылық  
оқиғалары  туралы  хабарлау  
міндеті  енгізіліп, сыбайластыққа  
қарсы  әрекет шаралары жасалған. 
Айтпақшы,  Жемқорлық құқық 
бұзушылықты хабарлаған және 
басқа да жолмен жемқорлықпен 
күреске атсалысқан тұлға мемлекет 
қорғауында болады. Қажет болған 
жағдайда, жемқорлыққа қарсы күрес 
жүргізетін органдар жемқорлыққа 
қарсы күреске атсалысқан тұлғаның 
жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

 Бір сөзбен айтқанда бұл 
әлеуметтік кеселмен күресті көп 
болып қолға алғанда ғана жақсы 
нәтиже берері даусыз.

Жанар МҰХАТАЕВА,
Текелі қалалық сотының бас 

маманы-сот отырысының 
хатшысы.

мемлекеттерде  мыңдаған  гектар жерлер 
құртылып, түбінен кесіп, құртуға (выкорчев-
ка) жеміс бақтарын қалпына келтіруге қыруар 
қаражат жұмсалады. Соның өзінде карантинді 
кесел жаңа жерлерде (жаңа ошақ)  зиянын 
тигізуін тоқтатпай тұр. 

Залалдану гүл шоғырынан басталып, 
бұтақтарына  дейін  көшеді. Дертке шалдыққан  
ағаштардың гүлдері кенеттен қарайып, со-
лып қалады, бірақ түспей ілініп тұрады. Жас 
бұтақтар мен жапырақтар  ұшынан  бастап 
қарайып, кейін соңғылары ширатылып қурап, 
бірақ түспейді. Зақымдалған жас өскіндердің 
көп жағдайда  ұштары майысып ілмек тәрізді 
пішін алады. Өсіп-жетілген жапырақтар 

1) туу туралы куәліктің (тексеру үшін 
түпнұсқасы);

2) мүгедектігі туралы қорытындының 
(бар болса);

3) денсаулығына байланысты үйде 
оқыту қажеттілігі туралы дәрігерлік-
консультациялық комиссияның қорытын-
дысы (үйде оқитын балалар үшін) (барбол-
са).

Қажет болған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті беруші тереңінен тексеру үшін мы-
надай құжаттарды қосымша сұратады:

1) денсаулық сақтау ұйымының алғашқы 
медициналық құжаттама нысандары: 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

 «Алматы облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Талдықорған қаласының № 2 облыстық 
психологиялық-медициналық-педагогтік консультациясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы   № 223 бұйрығына сәйкес «Мүмкіндіктері шектеулі бала-
ларды психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру және оларға консультациялық көмек көрсету» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет қағидасы негізінде Талдықорған, Текелі қалалары және Ақсу ауданы бойынша  мемлекеттік қызмет 
түрін ұсынады. 

САҚТЫҚ ШАРАСЫ

ЖЕМІС АFАШТАРЫНДАFЫ ЌАУІПТІ ДЕРТ
Биыл ауа-райы қолайлы болып,  

күн ерте жылынып кеткендіктен ШҚ-
тары көктемгі тазалау жұмыстарына 
ерте кірісе бастады. Осы тұрғыда  
жеміс ағаштарының өте қауіпті, зи-
янды  «бактериялы күйік» дерті ту-
ралы жазуды жөн көрдік.

Жеміс ағаштарының бактериялы күйігі  
– бау-бақшадағы тіршілікке залал келтіретін 
өте қауіпті ауру. Кеселдің белгілері көктемде 
өсімдіктің гүлдеу кезеңінде білінеді. Басқа 
аурулармен салыстырғанда, ешқандай дерт 
«бактериялы күйіктің» зияндылығына тең 
келмейді. Бактериялы күйік ауруы шыққан 

шетінен бастап қарайып, кейін қызыл-қоңыр 
түске  еніп, вегетацияның соңына дейін ағашта 
қалып қояды. Оның қабығында  қара-қоңыр 
түсті шеті сулы дақтар пайда болады. Жаздың 
бастапқы кезеңінде залалданған жемістер 
қарайып, қыртыстанып, ағаштың басында 
жапырақтар сияқты түспей ілініп тұрады. 
Жаздың екінші жартысында заладанған жеміс 
бетінде қызыл қоңыр дақтарда ақшыл экссу-
дат түзіледі. Негізінен ауру қоздырғышы  суық 
пен құрғақшылыққа төзімді, ал 45-500  С тем-
пературада тіршілігін жояды.  Қоздырғыштың 
дамуына  қолайлы температура 18 0 С және 
жоғары ылғалдылығы 70%,  ал темпера-
тура жоғарылаған сайын ауру бәсеңдеп, 

тоқтатылады. Ауру өте зиянды, кеселге 
шалдыққан ағаш 1-2 жылда түгел жойылады.

Онымен күресу шаралары: Ағаштарды 
бүршік жарғаннан бастап, жеміс пай-
да болғанға дейін 3% бордос немесе 
антибиотиктік сұйықтармен дәрілеу қажет. 
Кеселі бар бұтақтарды зақымдалған жерінен 
20-25 см төмен кесіп тастау керек. Ал, дерт-
ке қатты шалдыққан ағаштарды тамырымен 
қазып алып тастайды. 

Г. ЖАНАДИЛОВА,
ҚР АШМ АӨК МИК 

«РФДменБӘО» РММ 
Ескелді филиалының фитопатологы.

бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) № 112/е 
"Баланың даму тарихы" нысаны; 

№027/е "Амбулаториялық, стационар-
лық науқастың медициналық картасынан 
көшірме" нысаны;

2) білім беру ұйымынан психологиялық-
педагогикалық мінездеме;

3) оқыту тілі бойынша, математика-
дан жазба жұмыстары, суреттері және іс-
әрекетінің басқа да нәтижелері.

Құжаттар топтамасын алғаннан кейін 
мамандар ата-анасының (заңды өкілдерінің) 
қатысуымен баланы психологиялық-меди-
циналық-педагогикалық тексеруді және 
кеңес беруді жүргізеді. Психологиялық-

медициналық-педагогикалық тексеруді дәрі-
гер офтальмолог, дәрігер сурдолог, дәрігер 
психиатр, дәрігер невропатолог, педагог-
психолог, педагог-дефектолог, педагог-
логопед, әлеуметтік педагог мамандары 
өткізеді. 

Психологиялық-медициналық-педагоги-
калық тексеруден кейін көрсетілетін қыз-
метті берушінің мамандары ұсынылған 
білім беру, медициналық және әлеуметтік 
қызметтер, білім беру бағдарламасының түрі 
көрсетілген жазбаша қорытындыны қағаз 
түрінде ұсынады.

Мекеме Талдықорған  қаласы, Қаб-
лиса жырау көшесі № 211 Блок-Б мекен 
– жайындағы «Алматы облыстық білім 
басқармасы» мемлекеттік  мекемесінің 
«Талдықорған агро-техникалық колледжі» 
мемлекеттік комуналдық қазыналық 
кәсіпорыны жатақханасының сол жақ 
қанатында орналасқан. Байланыс телефо-
ны: 8 (7282) 40-05-10

соттарының іс жүргізуіндегі біртекті 
істердің бірін талап етіп, бірінші саты 
сотының қағидаларымен қарап, 
шешеді. Сондай-ақ, 32-баппен та-
раптарға аумақтық соттылықты өзгерту 
мүмкіндігі беріледі.  Олар істің аумақтық 
соттылығын, оның ішінде істі сот 
талқылауына дайындау сатысындағы 
соттың іс жүргізуінде жатқан істер мен 
аумақтық соттылықты өзара келісіммен 
өзгертуге құқылы. Бірақ, бұл норма 
31-бапқа қолданылмайды. Аумақтық 
соттылықты өзгерту нормасы бірінші 
тамыздан бастап күшіне енеді.

35-баптың 3-1 бөлігіне сай, судья 
27-1-бабында көзделген азаматтық 
істерді бірінші сатыдағы соттың 
қағидаларымен облыстық және оған 
теңестірілген сотта, ал, 28-1-бап бой-
ынша Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Сотында жеке-дара қарап, 
шешеді.

Жаңа заңмен соттарға өз баста-
масы немесе тараптардың өтінішхаты 
негізінде талап қоюдың кейбір санат-
тарын оңайлатылған іс жүргізуде қарау 
құқығы берілді. Бұл санатқа алимент-
тен басқа балалар мүддесін қозғайтын 
істер кірмейді. Оңайлатылған тәртіпте 
қаралатын істерді қарау уақыты бір ай. 
Осы мерзім ішінде іс қаралып бітуі ке-
рек.

401-баптың 2-бөлігімен мемлекет-
тік органның аумақтық бөлімшесіне сот 
шешіміне апелляциялық шағым жасау 
үшін жоғары тұрған органның келісімін 
алу міндеті жүктелді. Ал, 427-баптың 
4-бөлігінің  1, 3, 4, 5 тармақшаларында 

көзделген құқық бұзушылықтар 
анықталса, шешімнің күші жойы-
лып, іс бірінші саты сотына жаңадан 
қарауға жіберіледі. Осы баптың 
аталған бөлігінің 2-тармақшасына 
сай, сот шешімінің күші жойылса,  
бірінші саты соты істі мәні бойынша 
қарау үшін өз өндірісіне қабылдайды. 
Мұндай заңдылық азаматтар 
мен кәсіпкерлердің нұқсан келген 
құқықтарын қалпына келтіріп, сот 
актілерінің сапасын арттырады.

 Соңғы уақытта заман талабы-
на сәйкес, пайдаланылып жатқан 
озық технологиялар жүйе жұмы-
сын оңтайландыруда. Сондықтан, 
соттарға судьяның смарт көмекшісі, 
яғни, робот бағдарлама енгізіледі. 
Өйткені, сот тәжірибесі судья ше-
шімін талап етпейтін істердің аз 
еместігін көрсеткен. Бұл бағдарлама 
алдағы уақытта судьялардың жұмыс 
жүктемесін азайтуға ықпал етеді. 

Заңның жаңарған нормала-
рынан жұртшылықты қысқа да 
болса хабардар етіп отыру біздің 
азаматтық міндетіміз. Отандас-
тарымыз да құқықтық білімдерін 
жетілдіруге ұдайы көңіл бөлсе, заңды 
мүдделері мен құқықтарын қорғауда 
қиыншылыққа тап келмейді.  

Жанар ИБРАГИМОВА,                                                                                                                    
Алматы облысының  ма

мандандырылған                                                                  
ауданаралық экономикалық 

сотының судьясы.
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ӨНЕР

Мұқан Төлебаев атындығы халық аспаптары оркестрі қазақ күйінен ба-
стап, классикаға дейін небір шоқтығы биік шығармалардың жұлдызын жағып 
келеді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа заманға лайықты өркениетті 
ел болуға ұмтылыс жолында, қалыптасу кезеңінде оркестр ұжымы үлкен 
өзгерістерді басынан өткерді.  Музыканың сырлы әлеміне әрбір тыңдарманын 
жетелеген оркестр  бүгінде 30  жылдық белесті бағындырып отыр.  

шағын оркестр болды. Осылайша 
шығармашылық ұжым өнер жолынан 
өз орнын тауып, музыканың шыңына 
шыққанша небір сүрлеуден өтті. 
Оркестрдің құрылуына сол кезде-
гі облыстық мәдениет жөніндегі 
комитеттің төрағасы Егеубек 
Далбағаевтың қосқан үлесі зор, ал та-
рихи тамыры  Жамағат Темірғалиев 
ұжымның дирижері және көркемдік 
жетекшісі болып тағайындалған-
нан бастау алып, біржола беки 
түсті. Оның басшылығымен оркестр 
халық композиторларының және 
музыкасының көптеген бірегей 
туындыларын орындады. 

Даланың дарабоз дарыны, музыка 
өнерінің классигі  атанған Мұқан 
Төлебаевтың есімін аманаттап алған 
ұжым ел мақтанышына айналды. 
Көрерменнің көңіл пернесін дөп 
басқан өнер ордасы  алыс-жақын 
шет елдерге таныла түсті. Атап 
айтсақ, Елорда да өткен  «Серпер» 
халықаралық фестивалінің жеңімпазы 
атанды. Болгария мемлекетінде 
өткен «Софиялық көктем – 2008» 
халықаралық фестивалінің лауреа-
ты атанып, «Алтын»  медальмен  
марапатталды. Ақтөбе қаласында 
өткен «Жұбанов көктемі – 2010» 
халықаралық фестивалінде жүлделі 
1-ші орынның иегері атанды. 2012 
жылы ұжым толық құраммен Павлодар, 
Қарағанды қалаларында гастрольдік 
сапарда болып, сол аймақтағы өнер 
майталмандарымен шығармашылық 
тәжірибе алмасып, бірлестік жасап 
қайтты. Одан өзге де көптеген дүбір-
лі додаларда облысымыздың атын 
шығарып жүрген оркестр Қытай 
Халық республикасында, Түркияның 
Анталья, Қырғызстанның Ош қала-
сында, Оңтүстік КореяныңСеул, 
«Таланты мира» қорының арнайы 
шақыруымен Мәскеу қаласында өнер 
көрсетіп, ұлттық құндылықтарымыз-
ды кеңінен насихаттады. Оркестр 
Мұқан Төлебаевтың туған жері Лепсі 
композитордың туған күніне орай 
жыл сайын концерт өткізуді дәстүрге 
айналдырған. 

Тарихы терең бұл қарашаңырақты 
Қазақстанның Мәдениет қайраткері 
Таңатар Алшабеков,  ҚР еңбек сіңірген 
әртісі Ғалым Сүлейменов, ҚР Халық 
әртісі Майгүл Қазтұрғанова және 
Тілеуғазы Бейсембеков,  Жамағат 
Темірғалиев, Ерболат Еркенов, сон-
дай-ақ оркестрдің жиырма бес жылдан 
астам көркемдік жетекшісі әрі дирижері 
болып келе жатқан белгілі композитор, 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, «Құрмет» 
орденінің иегері Әли Алпысбаев 
секілді музыка өнерінің жанашырлары 
дамытты. 

Әли Демегенұлы дәстүрлі өнерді 
Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар 
шет  мемлекеттерде де паш етіп, үлкен 
құрмет пен алғысқа ие болған жан. 
Үлкен ұжымның жағымды жаңалығына 
қуанып, әрбір күйінішіне бірге күйініп 
жүреді. Ол өнер ордасының басынан 
өткерген  кезеңді  былайша еске алды:

«Музыка өнерінен ойып тұ-
рып орын алатын оркестр бүгінгі 
дәрежесіне оңайлықпен жеткен 
жоқ. Музыка өнеріне жаңадан 
қадам басқанда оның басы-қасында 

Туған  жердің  абыройын ас-
қақтатып, руханиятына өлшеусіз үлес 
қосқан Мұқан Төлебаев атындағы 
халық аспаптар оркестрінің тарихына 
көз жүгіртсек,  1990 жылы Талдықорған 
облыстық филармониясының  жанынан 
өнер қайраткерлерінің атсалысуымен 
ансамбль құрылды.  1993 жылы   атақты 
композитор,  КСРО халық әртісі Мұқан 
Төлебаевтың 80 жылдық мерейтойы-
на орай  ҚР  Министрлер  кабинетінің 
шешімімен халық аспаптары оркестры-
на композитордың есімі берілді.  Сол 
уақыттан күні  бүгінгі күнге дейін  
оркестр М. Төлебаевтың баға жет-
пес құнды туындыларын  орындап,  
ұжымның шеберлігін шыңдап, өресін 
кеңейтуге ықпал етіп келеді.

1997 жылы Талдықорған облысы-
ның таралуына байланысты аймақ-
тық филармония қайта құрылды.   
Бастапқыда құрамында бірнеше ғана 
әншілері мен халық аспаптары бар 

Жамағат Темірғалиев, Қарағандыдан 
арнайы шақырылған Тілеуғазы 
Бейсембеков секілді азаматтар жү-
ріп, оның құрылып, алға жылжуы-
на мол еңбек сіңірді. Біріншіден, 
сол уақытта мамандар тапшы 
болды. Жан-жақтан шақырту-
мен талай өнер азаматтарын 
алдырдық. Консерваториядан, өзге 
оркестрлардан өнерпаздар келді.  
Олар басқа аймақтардан көшіп 
келгендіктен тұратын тұрғын үйле-
рі болмады. Барлығын баспанамен 
қамтамасыз етіп, жағдайларын жа-
сауда Егеубек Далбағаев, Таңатар 
Алшабековтар өз үлестерін қосты. 
Сол кісілердің қолдауымен оркес-
тр өмірге келді. Талдықорған және 
Алматы облыстарын біріктірген-
де, оркестр ғұмырының  болашағы 
жоқтай көрінетін. Мені сол кезде 
музыкалық коледжде мұғалім болып 

жүрген жерімнен шақыртты. Өйткені 
осы қарашаңырақты ұстап қалатын 
адам керек болды, көп дирижерлар 
басқа жақтарға кетті, туған жеріне 
қайтқаны болды, сөйтіп ұжым 
маған аманатталды. Осылайша 
қаншама сүрлеу-соқпақтан өткен 
оркестрымызды  талай жерлерде 
мойындаттық. Бүгінде жас мамандар 
көп келуде. Ал бұрыннан еңбек 
етіп келетіндер  әрдайым оларға 
өз ақыл-кеңесін айтып, үйретіп 
отырады. Қазір таңдай қағып  
тамсанатындай, үлкен ұжымға ай-
налдық. Оны біз айтпасақ та, ел 
жақсы біледі. Оркестрдің деңгейі 

күннен-күнге өсіп келеді. Өзіміздің же-
ке репертуарымызда ән дейсіз бе, күй 
дейсіз бе, симфониялық поэмасы бар 
2500-ден асатын туындымыз бар, – 
деді Әли Демегенұлы. 

Расында жыл сайын шығарма-
шылық ұжымның орындаушылық ше-
берліктері мен көркемдік репертуары 
көбейіп, толыға түсуде. Олар Сүгір, 
Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, 
Д. Нұрпейісованың күйлерімен, 
Мұқан Төлебаевтың «Біржан 
Сара» операсын,  Е. Рахмадиевтің,  
Н.Тілендиевтің, К. Күмісбековтың, 
С. Мұхамеджанов, М. Маңғытаев, Б. 
Жұманиязов, Д. Ботпаев және басқа да 
еліміздің белгілі композиторларымен, 
сондай-ақ шетел классиктерінен В. 
Моцарт, П. И. Чайковский, Вивальди, 
Р.Корсаковтың және қазіргі заманғы 
композиторлардың шығармаларын 
шебер орындауда. Осындай игі 

жетістіктерімен топ жарып жүрген 
оркестрде кәсіби музыканттардың 
еңбек  етіп келе жатқанының өзі зор 
мақтаныш. Кейде аспапшылардың 
сүйемелдеуімен композиторлардың 
жаңа әндерінің премьерасы да 
ашылады. Оған мысал, жақында ғана 
өткен Н. Бекеновтың «Елге сәлем» 
шығармашылық ән кешіне арнайы 
қонақтар келген-ді.  Солардың бірі,  
танымал  әншілер Қанат пен Светлана 
Айтбаевтар әулеті. Жетісу жеріне 
алғаш келіп тұрған өнер иесі Светлана 
Айтбаевға жерлесіміз, белгілі 
композитор Әли Алпысбаев «Әке» 
әнінің премьерасын аштырып, сол 

туындыны ән  қоржынына тарту етті. 
«Жер жәннаты  Жетісуға келіп, 

сіздердің ықылас, қошеметтеріңізді 
көру біз үшін зор бақыт. Осындай 
сұлу табиғат  аясында өмірге келген 
жандардың тәні де, жаны да сұлу. Мен 
осындай киелі өңірдің адамдарымен 
танысқаныма өте қуаныштымын. 
Сазды кешке дайындық барысын 
Мұқан Төлебаев атындағы халық 
аспаптары оркестрімен жүргіздік. 
Бұл өңірге алғаш келіп тұрғандықтан, 
жергілікті оркестрмен де бірінші рет 
өнер көрсеттім. Өз басым ұжымның 
шеберлігіне  тәнті болдым. Қайсысы 
болмасын әуенді жүрекпен сезінеді. 
Мен де оркестрмен ән айтып тұрған 
кезде керемет күйге бөленіп, өзімді 
еркін сезіндім. Небәрі бір күн ішінде 
дайындалып, оркестрмен шоқтығы 
биік шығарманы орындап шықтық. 
Дәл сол сәтте М. Төлебаев атындағы 
оркестрде кәсіби өнерпаздардың 
қызмет атқаратынына тағы да көзім 
жетті.

Әрбір өнер адамы үшін баға 
жетпес сыйлық  – ол әдемі жаңа ән. 
Мен де Жетісу жеріне келіп үлкен  
олжалы болдым. Әли  Алпысбаев 
ағамыздың сиясы кеппеген «Әке» 
атты әнінің премьерасын ашу маған 
бұйырыпты. Міне, сол шығарманы 
қоржыныма салып бара жатқан 
жайым бар. Барша әке атаулыға 
арналған бұл әннің шоқтығы биік 
туындылардың бірі болатынына 
сенімдімін»,  – деп ағынан жарылды ол. 

Қазіргі таңда оркестрде 55 әртіс 
қызмет етеді. Барлығы да  өз ісі-
нің маманы. Олардың шеберлігі  
тыңдарманды елітіп, халқымыздың 
бай музыкалық мұраларымен, отандық 
және әлемдік классикалық озық үлгі-
лермен сусындатып келеді. 

Оркестрдің құрылғанына 30 
жыл толғанда шығармашылық ұжым 
үлкен  концерттік бағдарлама мен 
республикалық дирижерлер шер-
уін өткізді. Аталмыш мерейтойлық 
кешке ұжымның шығармашылық 
қалыптасуына ерекше үлес қос-
қан зиялы қауым өкілдері мен 
композиторлар, дирижерлер, әнші-
лер өнер көрсетті. Атап айтқан-
да, Нұр-Сұлтан қаласы әкімді-
гінің Мемлекеттік академиялық 
филармониясының көркемдік жетек-
шісі, дирижер, композитор, «Парасат» 
орденінің иегері, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Айтқали Жайымов, осы 
филармонияның симфониялық ор-
кестрінің көркемдік жетекшісі әрі 

дирижері, Халықаралық байқаулардың 
лауреаты Берік Батырхан, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері, Қазақ ұлттық 
Өнер университетінің доценті Дәурен 
Ғылымов, ҚР еңбек сіңірген қайрат-
кері, композитор, дирижер Жамағат 
Темірғалиев, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Арман Жүдебаев,  ҚР еңбек 
сіңірген әртісі Жалғасбек Бегіндіков, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
оркестрінің бас дирижері, «Дарын» 
мемлекеттік жастар сыйлығының 
лауреаты Абылай Тілепберген, 
М.Өскінбаев атындағы Маңғыс-
тау облыстық филармониясының 
А.Тарақұлы атындағы қазақ оркестрінің 
көркемдік жетекшісі және Бас 
дирижері, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
ҚР Композиторлар одағының мүшесі 
Рахат Мадреев, Иса Байзақов 
атындағы Павлодар облыстық фи-
лармониясының Р.Омаров атындағы 
қазақ ұлт аспаптары оркестрінің Бас 
дирижері әрі көркемдік жетекшісі 
Талғат Кәрімов, Тәттімбет атындағы 
академиялық қазақ халық аспаптары 
оркестрінің бас дирижері әрі көркем-
дік жетекшісі Ерлан  Бақтыгерей, 
Өзбекстан Республикасының халық 
әртісі, профессор Фарух Садыков, 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
Азамат Жылтыркөзов, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Меир Байнешов, 
Халықаралық байқаулардың лау-
реаты Асем Сембина сынды өнер 
майталмандары қатысты.  

«Өнер жолында жүргеніме 40 
жылдан асыпты. Соның ішінде 90-шы 
жылдан бастап  М. Төлебаев атындағы 
халық аспаптары оркестрінің әртісі 
болып келемін. Оркестрде ән айтып, 
туынды орындау оңай шаруа емес. 
Артыңда қаншама адам сүйемелдеп 
тұрғанда, оларды сезінуіңнің өзі 
– үлкен жауапкершілік. Шығармаң 
жақсы орындалса, жаның сүйсінеді. 
Оркестрдің арқасында менің де  
репертуарым  өсті. Біздің оркестрдің 
ерекшелігі  –  ұжыммен бірлесіп сонау 
Кеңес  одағының халық әртістері, 
атақты дирижерлер бірге өнер 
көрсетеді. Менің мақтанатыным да 
сол, себебі атақты дирижерлермен 
жұмыс істеу кім-көрінгенге бұйыра 
бермейді.  Кейде өзімнен кейінгі өсіп 
келетін вокалистерге ақылымды 
айтып отырамын. 

Бүгінде біздің оркестрді бәрі бі-
леді. Бұл да болса, осы күнге дейін 
жетелеп келетін  Әли  Демегенұлының 
және ұжымның шеберлігінің арқасы 
деп білемін», – дейді  Халық әртісі  
Оралбай Мұхамадиев.

Оркестрдың әрбір жетістігінің ар-
тында мықты дирижер, күміскөмей 
әнші және соның барлығын сүйемел-
деп отыратын үлкен ұжым бар. Ұзақ 
жылдан бері онда талмай қызмет етіп 
келетін  жандардың еңбегі ерен.

Мұқан Төлебаевтың салған сара 
жолымен ұлттық музыка өнерінің 
мерейі мен мәртебесін асырып жүрген 
айбынды оркестр күн өткен сайын 
мәдениет тарихында желкенді кемедей 
боп, жарқырай бермек!

Арайлым НҰРЖАПАР

ҰЛТ  МҰРАСЫН
ЛЫҚТАҒАН  ОРКЕСТР



ЗАКОН

14
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№ 15 (1070) 22.04.2022 СОЦИУМ

Казахстан с 2014 года является полноправным членом международного 
движения WorldSkills  International (WSI).

В 2016 году Казахстан стал членом движения WorldSkills Europe (WSE), 
а в 2019 году вступил в WorldSkills Asia (WSA).

Движение WorldSkills набирает огромные масштабы в республике. За 
это время существенно расширилась география чемпионата, увеличилось 
число компетенций, Казахстан продвинулся далеко вперед – с 50 места на 
14. И это замечательный результат!

Участие  в движении  WorldSkills  открывает большие возможности перед 
каждым учебным заведением:

- предоставляет возможность повысить качество обучения по каждой 
специальности путем внедрения в образовательные программы стандартов 
WorldSkills;

- позволяет оценить уровень подготовки по специальности;
- открывает  возможность  профессионального роста педагогов и обмена 

опытом;
- достижения на чемпионате учитываются при аккредитации колледжей;
- достижения на чемпионате учитываются  при определении  рейтинга 

колледжей, проводимого назависимыми организациями;
- способствует улучшению материально-технической базы колледжа.
Чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills являются эф-

фективным  инструментом повышения престижа рабочих  профессий . Они 
проводятся с целью увлечь молодежь для развития профессиональных 
навыков, а также для формирования  культуры профессиональных навы-
ков.   Крупнейший в Казахстане чемпионат рабочих профессий создает за-
хватывающую, интерактивную и увлекательную среду для тысяч студентов, 
стажеров, подростков и молодых людей школьного возраста, их семей, от-
раслевых ассоциаций и групп работодателей.

Придя работать в Текелийский профессиональный колледж молодым 
специалистом, я активно включился в движение WorldSkills, т.к.  в колледже 
велась подготовительная работа по участию в прфессиональном чемпиона-
те по многим компетенциям. Вместе с другими мастерами я прошел курсы, 
проводимые НАО  «Касипкор»  и изучил стандарты WorldSkills, принимал 
участие в разработке образовательной программы по специальности Техни-
ческое обслуживание, посетил региональный чемпионат по компетенции Ку-
зовной ремонт. И это дало мне возможность в 2021 году уже самостоятель-
но подготовить студента Куанбай  Мейержана для участия в региональном 
чемпионате по компетенции Ремонт легковых автомобилей, на котором он 
показал хороший результат, завоевав в копилку колледжа медальон «Үздік 
маман». Находясь  на рабочей площадке в качестве эксперта, я мог наблю-
дать работу других студентов, анализировать подготовку моего студента и,  
как следствие, наметить для себя этапы собственного профессионального 
роста и совершенствования системы подготовки студентов для участия в по-
следующих чемпионатах WorldSkills. Отрадно, что все участники движения 
WorldSkills всегда готовы делится опытом и стимулировать желание моло-
дых педагогов  участвовать в подготовке конкурсантов.

И поскольку сегодня перед системой технического и профессионального 
образования стоит ряд вызовов, требующих незамедлительных действий, 
наш коллектив разработал алгоритм путей повышения результативности 
участия в чемпионатах WorldSkills и я уверен, что ни один сотрудник коллек-
тива не останется в стороне при их реализации, т.к. подготовка высококва-
лифицированных, конкурентоспособных специалистов для удовлетворения 
потребностей отраслей региона является интегрирующим звеном в работе 
колледжа.

 Е. СЕРИКОВ,
мастер производственного обучения

Текелийского профессионального колледжа.

ДВИЖЕНИИ  WORLDSKILLS  

ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА

  В настоящее время в нашей стране движение WorldSkills на-
бирает все большую силу. Популярность конкурсов и чемпио-

натов профессионального мастерства растет, а воздействие на 
организации ТиПО усиливается. В частности, путем  внедрения 

стандартов  WorldSkills  повышается профессионализм.

МЕДИАЦИЯ

НОВЫЙ КОДЕКС

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ТРУД

ПРИЗВАН ИЗМЕНИТЬ ФОРМАТ РАБОТЫ
Как Вам известно, с 1 июля 2021 года вступил 

в силу новый Административный процедурно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан 
(далее – АППК, Кодекс), а вместе с ним утратили 
силу Законы Республики Казахстан «Об адми-
нистративных процедурах», «О порядке рассмо-
трения обращений физических и юридических 
лиц». Прекратили свое действие ряд норм Граж-
данского процессуального кодекса Республики 
Казахстан, включая главы 27-29, нормы других 
кодексов и законов.

Необходимость совершенствования законо-
дательства в данной сфере назревала давно и 
заложена в Послании Президента «Казахстан-
ский путь-2050», Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 
года.

Новый закон призван изменить формат рабо-
ты административных органов. Определение по-
нятия «административный орган», применяемое 
в АППК, соответствует опыту европейских стран и 
ряда постсоветских стран, принявших законы об 
административных процедурах в соответствии с 
международными стандартами – Киргизия, Азер-
байджан, Армения, Латвия, Грузия и другие.

Так, в законодательстве об административ-
ных процедурах вышеуказанных стран, как и у 
нас под административным органом понимается 
не только государственный орган, но и иные субъ-
екты, наделенные полномочиями в области госу-
дарственного управления (публичные функции).

Следовательно, по АППК могут быть обжало-
ваны действия не только государственных орга-
нов, но и субъектов квазигосударственного секто-
ра, частных судебных исполнителей и других лиц, 

ОГОНЬ – СТРАШНЫЙ ВРАГ ЛЕСА

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

которые в той или иной мере наделены властны-
ми полномочиями государства.

Основная цель административной юстиции - 
защита прав граждан и бизнеса. Предусмотрена 
персональная ответственность должностных лиц. 
Кодекс четко регламентирует процесс рассмотре-
ния обращения, последующего обжалования от-
вета в вышестоящие органы либо в суд.

Полагаем, что Кодекс повысит качество при-
нимаемых решений госорганами по жалобам 
граждан и субъектов бизнеса. АППК призван спо-
собствовать дальнейшему развитию концепции 
слышащего государства, озвученной Президен-
том страны. 

Порядок обращения физических и юридиче-
ских лиц в государственные органы и организации 
регламентируется Кодексом. 

На стадии рассмотрения обращения зая-

витель имеет право предоставлять дополни-
тельные сведения, быть заслушанным, давать 
пояснения, ознакамливаться с материалами ад-
министративного дела. При наличии оснований 
заявить отвод должностному лицу.

В случае несогласия с принятым решением 
обжаловать в вышестоящий госорган либо в суд. 

Как ожидается, применение новой адми-
нистративной юстиции приведет к повышению 
прозрачности и эффективности деятельности 
государственных органов, закреплению гарантий 
защиты прав граждан и бизнеса в процессе при-
нятия решений административными органами, 
снижению коррупционных рисков и оптимизации 
деятельности государственного аппарата.

Дархан ТОКБАЕВ,
судья СМАС Алматинской области.

ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

НЕВОСПОЛНИМЫЙ УЩЕРБ ЛЕСУ,  А ЗНАЧИТ И ВСЕМ НАМ НАНОСЯТ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ. А ВОЗНИКА-
ЮТ ОНИ В ОСНОВНОМ ИЗ-ЗА НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ.  НЕБРЕЖНО БРОШЕННЫЕ НА 
СУХУЮ ТРАВУ ИЛИ ЛЕСНУЮ ПОДСТИЛКУ ГОРЯЩИЕ СПИЧКИ ИЛИ ОКУРОК ОСТАВЛЕННЫЕ ГОЛОВЕШКИ 
КОСТРА-ПРИЧИНА ЛЕСНОГО ПОЖАРА. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ В ЛЕСУ!

Не бросайте горящие спички и 
окурки,  не вытряхивайте из куритель-
ных трубок горячую золу,  не  разводите 
костры в хвойных молодняках, старых 
торфяниках на участках леса, повреж-
денных ветровалом и буреломом, в 
местах с подсохшей травой, также под 
кронами деревьев. Уходя кострище 
тщательно залейте водой или засыпь-

те землей. Заметив начинающийся по-
жар в лесу немедленно примите меры 
к его ликвидации любыми средствами: 
веником из зеленных веток, засыпать 
землей или песком захлопыванием, 
затаптыванием и пр. А если сами не 
можете потушить, сообщите о нем ра-
ботникам лесной охраны, органы вну-
тренних дел или местной власти.

Не позволяйте себе и другим нару-
шать правила пожарной безопасности. 

Лес – наше богатство и наш долг 
– беречь это богатство для наших по-
томков!

И. ШЕСТАК,
лесник, КГУ Талдыкорганское 
лесное хозяйство Коринское 

лесничество.

  Как нам известно, большинство лиц, 
считающих, что их права кем-то на-
рушены, обращаются за защитой в 
правоохранительные органы и суды. 
Но немало и таких, которые пытаются 
урегулировать конфликт иными спосо-
бами: совершают самоуправство, при-
влекают третьих лиц для устрашения 
и запугивания должников, применяют 
физическое и психическое насилие и 
т.п. Такие методы защиты своих дей-
ствительных или предполагаемых 
прав нередко граничат с нарушениями 
закона, и как следствие - влекут уста-

новленную законодательством ответ-
ственность.
 Поэтому, в целях создания для граж-
дан и юридических лиц правовой 
основы для выбора способа разре-
шения возникшего спора (конфлик-
та), в том числе и без обращения в 
соответствующие государственные 
органы, а также в целях упорядоче-
ния деятельности лиц, участвующих 
в урегулировании конфликтных ситуа-
ций (медиаторов) 28 января 2011 года 
принят Закон Республики Казахстан "О 
медиации". 
      Медиация (от англ. mediation - по-

средничество) по своей сути означает 
содействие третьей незаинтересован-
ной стороны двум или более другим 
в поисках соглашения в спорной или 
конфликтной ситуации, основными 
принципами которой  является добро-
вольность, равноправие сторон меди-
ации, независимость и беспристраст-
ность медиатора, недопустимость 
вмешательства в процедуру медиации 
и конфиденциальность. 
В частности, стороны медиации име-
ют право: добровольно выбирать ме-
диатора (медиаторов); отказаться от 
медиатора; в любой момент медиации 

отказаться от участия в ней; участво-
вать в проведении медиации лично 
или через представителей, полномочия 
которых основаны на доверенности, 
оформленной в установленном зако-
ном порядке; при неисполнении или не-
надлежащем исполнении соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) 
обратиться в суд или орган, ведущий 
уголовный процесс, в производстве 
которого находится дело, в связи с 
которым осуществлялась медиация, в 
порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан. При этом, 
стороны медиации обязаны исполнять 

соглашение об урегулировании спо-
ра (конфликта) в порядке и в сроки, 
предусмотренные этим соглашением. 
Стороны медиации имеют также дру-
гие права и несут другие обязанности, 
предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан. Вместе с тем, 
стороны медиации по взаимному со-
гласию вправе выбрать другого медиа-
тора. При проведении медиации в ходе 
гражданского или уголовного судопро-
изводства стороны обязаны уведомить 
об этом суд либо орган уголовного пре-
следования.
 

Бахыт ЖАПАРОВА,                                                                                           
ведущий специалист Текелийского 

городского суда.

Одним из основных на-
правлений деятельности 

социального правового 
государства является за-

щита конституционных 
прав граждан, в том числе 
и трудовых. В категории 
социально-экономических 

прав, провозглашенных 
Конституцией РК, сле-
дует особо выделить 

право человека на труд. 
Действующий Трудовой 

кодекс Республики Казах-
стан определяет труд, как 

«деятельность человека, 
направленная на создание 
материальных, духовных 

и других ценностей, не-
обходимых для жизни и 

удовлетворения потребно-
стей человека и обществ».

Лица, виновные в нарушении 
трудового законодательства, мо-
гут быть привлечены к дисципли-
нарной, гражданско-правовой, 
административной, уголовной и 
материальной ответственности. 
Основной причиной нарушения 
трудового законодательства оста-
ется правовая неграмотность 

субъектов трудового правоотноше-
ния, однако, зачастую работодатели 
игнорируют нормы трудового зако-
нодательства, пользуясь неэффек-
тивной работой профсоюзных ор-
ганизаций и неумением работников 
отстаивать свои трудовые права.

В этой связи вниманию читате-
лей газеты предлагаем лицам, вино-
вным в нарушении трудового законо-
дательства, могут быть применены 
какая уголовная и материальная от-
ветственность.

В частности, согласно ст.152 
Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан незаконное прекращение 
трудового договора с работником 
либо неисполнение решения суда о 
восстановлении на работе, а равно 
иное нарушение трудового законо-
дательства Республики Казахстан, 
повлекшее причинение существен-
ного вреда правам и законным ин-
тересам гражданина,  наказываются 
привлечением к общественным ра-
ботам на срок до ста шестидесяти 
часов либо арестом на срок до со-
рока суток, с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до одного года или 
без такового; 

Необоснованный отказ в за-
ключении трудового договора с 
женщиной или необоснованное 
прекращение с ней трудового до-
говора по мотивам ее беремен-
ности, или необоснованный отказ 
в заключении трудового договора, 
или необоснованное прекращение 
трудового договора с женщиной, 
имеющей детей до трех лет, по 
этим мотивам, а равно необосно-
ванный отказ в заключении трудо-
вого договора или необоснованное 
прекращение трудового договора с 
инвалидом по мотивам инвалидно-
сти либо несовершеннолетним по 
мотивам его несовершеннолетия 
наказываются штрафом в размере 
до двухсот месячных расчетных 
показателей либо исправитель-
ными работами в том же размере, 
либо привлечением к обществен-
ным работам на срок до двухсот 
часов, либо арестом на срок до пя-
тидесяти суток, с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного 
года или без такового.

Айгуль КАСЕНОВА,                                                                                                              
судья СМУС Алматинской 

области.
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БОКС

Бокстан әйелдер арасындағы алғашқы әлем чемпионаты 2001 жылы 
АҚШ-тың Пенсильвания штатындағы Скрантон деп аталтын шағын ғана 
қаласында ұйымдастырылды. Тұсаукесер бәсекеде 12 жүлде жиынтығы 
сарапқа салынды. Сол кезден бері аталған жарыстың жалауы 11 мәрте 
желбіреді. Ал Олимпия ойындарының бағдарламасына ол 2012 жылы ғана 
енді. Лондонда өткен додада әйелдер үш салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. 

Egemen.kz сайтынынан алынды.

ЌЫЗДАРДЫЊ ЌАРЌЫНЫ ЌУАНТАРЛЫЌ 

ФИНАЛДЫЌ  КЕЗЕЊГЕ  ЖОЛДАМА  АЛДЫ 

ТЕННИС
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕННИСШІ ЕЛЕНА РЫБАКИНА ЕЛ АСТАНАСЫНДА ӨТКЕН 

ОЙЫНДА КЕЗЕКТІ ІРІКТЕУДЕН ЖЕҢІМПАЗ АТАНЫП, БИЛЛИ ДЖИН КИНГ КУБОГІНІҢ 
ФИНАЛДЫҚ КЕЗЕҢІНЕ ӨТТІ ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ EGEMEN.KZ SPORT.KZ-КЕ СІЛТЕМЕ 
ЖАСАП. 

Қазақстанның ең мықты ракет ойыншысы Е. Ры-
бакина кезекті іріктеуде неміс командасының лидері 
Анжелик Кербермен кездесіп, тамаша өнер көрсетті. 
Қарсыласымен үш сет ойнап, біріншісін 6:4 есебімен, 
екіншісін 6:3 есебімен, үшінші партияны 7:5 есебімен 
басым түсті.

Теннисшілер екі сағат бойы ойнады. Соңғы сеттен 
қазақстандық теннисші жеңіліп жатқан еді, алайда 3:5 
есептен кейін төрт геймді қатар алып, кезектен тыс 
жеңіске қол жеткізді.

Еске салсақ, Анжелик Кербер әлемдік рейтингте 
былтыр бірінші орынды алған теннисші еді. Демек 
қазақстандық спортшы әлемнің экс-нөмір бірінші ра-
кет ойыншысын жеңіп отыр. Елене Рыбакина қазір 
әлемнің 19-ракеткасы.

ӘЛЕМ КУБОГЫ

ҚОЛАНЫ  КҮМІСКЕ  АЛМАСТЫРДЫ
Семсерлесу спортынан Францияда 
мәресіне жеткен кезекті Әлем кубо-
гы жарысында Қазақстан ұлттық 
құрамасының өкілі Руслан Құрбанов 
отандық семсерлесу тарихында 
алғаш рет күміс медаль жеңіп алды.

Былтырғы Токио Олимпиадасына қа-
тысушы  Р. Құрбанов – бұған дейінгі ірі жа-
рыстарда ел қоржынына жүлде салып, 
үздіктер қатарынан көрініп жүрген тәжірибелі 
спортшының бірі. Ол бұған дейінгі Әлем 
кубогы додасында екі мәрте қола медаль 
жеңіп алған болса, енді, міне, өз нәтижесімен 
Қазақстан құрамасының жетістігін жаңартып, 
күміс жүлдеге қол жеткізіп отыр.

Отандасымыз Париждегі бәсекесінің 
ширек финалында мысырлық Мохаммад 

ГРЕК-РИМ

130 келі салмақ дәрежесінде бел-
дескен балуан Әлімхан Сыздықов 
Азия чемпионатында қарсылас шақ 
келтірген жоқ. Ол финалда Оңтүстік 
Корея спортшысы Ким Минсокты таза 
жеңіспен ұтты. 

Жарысқа ширек финалда қосылған 
ол Роман Кимді, жартылай финалда 
жапониялық Арато Сонададан айла-
сын асырған болатын. 

Осылайша Қазақстан құрамасы 
Азия чемпионатының алғашқы жарыс 
күнін бір алтын, үш күміс және бір қола 
жүлдемен аяқтады. 

Аманғали Бекболатов (55 келі), Мирамбек Айнағұлов (63 келі), Мақсат Ережепов күміс 
медальді еншілесе, Нұрсұлтан Тұрсынов (87 келі) ел қоржына Азия чемпионатының қола 
медалін салды.

АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ АТАНДЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАЛУАН ӘЛІМХАН СЫЗДЫҚОВ АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫН-

ДА ТОП ЖАРДЫ, ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ EGEMEN.KZ OLYMPIC.KZ САЙТЫНА 
СІЛТЕМЕ ЖАСАП. 

ШАЙДАРОВ ШАТТЫҚҚА БӨЛЕДІ

ЭСТОНИЯ АСТАНАСЫ – ТАЛЛИНДЕ ӨТІП ЖАТҚАН МӘНЕРЛЕП СЫРҒАНАУДАН 
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СПОРТ-
ШЫ МИХАИЛ ШАЙДАРОВ ЖОҒАРЫ НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІП, ЖАҺАНДЫҚ 
ДОДАНЫҢ КҮМІС ЖҮЛДЕСІН ЖЕҢІП АЛДЫ.

АУЫР АТЛЕТИКА

ЖЕҢІМПАЗДАР АНЫҚТАЛДЫ
Қызылордада бұл күндері ауыр атлетикадан ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чем-

пионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz ҰОК-ке сілтеме жасап.

Бүрынғы Кеңес Одағы құрамында болған 
мемлекеттер арасында Ресей өзгелерден 
көшілгері тұр. Әлем чемпионатында олар 60 
жүлде алды. Оның 24-і алтын, 10-ы күміс және 
26-сы қола медаль. Сол 11 жарыстың бесеуінде 
ресейліктер жалпы есепте көш бастаса (2001, 
2005, 2010, 2014, 2019), бір мәрте екінші (2006) 
және екі рет (2002, 2012) үшінші орынды иеленді.

Екінші орында – Қазақстан құрамасы. Біздің 
қыздар өз тарихында 18 мәрте жеңіс тұғырына 
көтерілді. Анықтап айтсақ, 5 алтын, 4 күміс және 
9 қоланы олжалады. Алғашқы болып қалың 
жанкүйерлерге медальдың сыңғырын естірткен 
Назгүл Боранбаева. 46 кило салмақ дәрежесінде 
бақ сынаған елордалық қыз 2006 жылы Нью-
Делиде қола жүлдені иеленді. Жалпы, бұл от-
басы жайында ұзақ әңгімелеуге болады. Әкесі 
Серік кикбокстан Қазақстанның еңбек сіңір-
ген жаттықтырушысы. Боранбаеваның өзінен 
бөлек, туған екі әпкесі де спорттың осы түрімен 
шұғылданып, халықаралық ареналарда елеулі 
табыстарға қол жеткізді. Назгүлдің күйеуі Қанат 
Әбутәліповтің де есімі жанкүйерлерге жақсы 
таныс. Ол – бокстан Қазақстанның бірнеше 
дүркін чемпионы, Азия біріншілігінің жүлдегері, 

Дүниежүзілік бокс сериясы (WSB) додасының 
жеңімпазы, Бейжің мен Лондон Олимпиадалары-
на қатысушы.

2008 жылы Нинбода 70 кило салмақта Елена 
Кольцова қолаға қол созса, 2010 жылы Бриджта-
уннан екі спортшымыз олжалы оралды. Марина 
Вольнова (81 кило) екінші және Назгүл Боранбае-
ва (48 кило) үшінші орынды еншіледі. 2012 жылы 
Циньхуандаода да дәл сондай нәтижеге қол 
жеткіздік. Жұлдыз Маматқұлова (+81 кило) күміс 
және Назым Қызайбай (48 кило) қола медальды 
мойындарына ілді.

2014 жылы қос қазақ қызының айшықты 
өнеріне құлшына қол соқтық. Чеджудегі жарыста 
Назым Қызайбай алдына жан салмай, алтыннан 
алқа тақты. Осылайша, оның есімі Қазақстаннан 
шыққан тұңғыш әлем чемпионы ретінде тарих-
та қалды. 81 кило салмақта сынға түскен Ләззат 
Күнгейбаеваның да сондай мүмкіндігі бол-
ды. Алайда ол ақтық айқасқа дейін алқынбай 
жеткенімен, шешуші тұста ресейлік Земфира 
Магомедалиеваға есе жіберіп, күміс медаль-
ды қанағат тұтты. Осы қос жүлденің арқасында 
жерлестеріміз командалық есепте төртінші орын-
ды иеленді.

2016 жылы төрткүл дүниенің мықтылары 
Астанада бас қосты. Бұл жарыста 4 алтын және 
2 қола медальды олжалаған Қазақстан құрамасы 
жалпы есепте көш бастады. Атап айтсақ, Назым 
Қызайбай қатарынан екінші рет әлем чемпионы 
атанды. Оның жеңісті жолын Дина Жоламан (54 
кило), Валентина Хальзова (69 кило) және Ләззат 
Күнгейбаева (+81 кило) жалғастырды. Ал Жайна 
Шекербекова (51 кило) мен Айжан Қожабекова 
(57 кило) үздік үштікті түйіндеді.

Өз жеріміздегі айқын жеңіс біздің қыз-
дарымызды жігерлендіре түсетін шығар деп 
ойлаған едік, бірақ қателескен екенбіз. Соңғы екі 
жарыстағы нәтижеміз осы сөзіміздің айқын дәлелі. 
2018 жылы Нью-Делиде Жайна Шекербекова (51 

кило) екінші, ал Карина Ибрагимо-
ва (60 кило) үшінші сатыға табан 
тіреді. Осы көрсеткішпен «ТОП-
10» команданың қатарына әзер 
іліксек, 2019 жылы Ұлан-Удэде тек 
Милана Сафронова (64 кило) мен 
Дина Исламбекованың (+81 кило) 
жүлдегерлер санатына қосылуға 
күш-жігерлері жетті.

Олимпия ойындарында бұ-
рынғы «бауырлас» республика-
лардың тек үшеуіне ғана жүлде 
алу бақыты бұйырды. Олар – Ре-
сей, Қазақстан және Тәжікстан.  
2012 жылы Лондонда Ресейдің 
екі боксшысы финалға шығып, 
екеуі де ұтылды. София Очигава 
(60 кило) ирландиялық Кэти Тэй-
лордан, Надежда Торлопова (75 

кило) америкалық Кларесси Шилдстен жеңілді. 
Қазақстандық Марина Вольнова (75 кило) мен 
тәжікстандық Мавзуна Чориева (60 кило) үшінші 
сатыға жайғасты.

2016 жылы Рио-де-Жанейрода алауы тұ-
танған Олимпиадада 75 кило салмақта күш 
сынасқан Дариға Шәкімова қола медальды мой-
нына ілсе, ресейлік Анастасия Белякова (60 кило) 
дәл сол межеден көрінді. 2021 жылы Токиодағы 
жарыста посткеңестік елдер арасында Ресейдің 
туы астында өнер көрсеткен дағыстандық Зем-
фира Магомедалиева үшінші орынды иеленді. Ал 
өзге командалар төртжылдықтың басты додасы-
нан құралақан қайтты.
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Мұны Қазақстан мәнерлеп сыр-
ғанау тарихындағы ірі жетістіктің бірі 
деп айтуға толық негіз бар. Өйткені 
бұған дейінгі жастар арасындағы әлем 
біріншілігінде талай өрендеріміз бақ 
сынаса да, бірде-біріне жүлдегерлер 
қатарынан көріну бақыты бұйырмаған 
еді. Тіпті Олимпия ойындарының 
жүлдегері және қатысушысы болған 
Денис Тен мен жарақатына байла-

нысты былтыр ғана карьерасын аяқтаған 
Элизабет Тұрсынбаева да әлемдік сында 
өнер көрсеткенімен, екеуі де жүлдеге сынық 
сүйем қалғанда сүрініп, жарысты төртінші 
орынмен аяқтаған болатын.

Эстониядағы доданың жекелей бағдарламасында өнер көрсеткен 17 жастағы отанда-
сымыз төрешілердің 234,31 ұпайына ие болып, әлем чемпионатының күміс жүлдесін жеңіп 
алды. Бас жүлдені 17 жастағы америкалық Илья Малинин (276,11 ұпай) иеленсе, қола жүлде 
19 жастағы жапониялық Тацуя Цубоиге (233,82) бұйырды.

Назарларыңызға алғашқы жарыс күнінің нәтижесін 
ұсынамыз:

Әйелдер. 45 кило

1. Александра Беленко (59+76) - ШҚО
2. Айнұр Әбдіхалықова (59+72) - Жамбыл облысы
3. Альфия Гарифуллина  (57+73) -  Алматы облысы

49 кило
1. Дарья Балабанюк (70+83) - Қарағанды облысы
2. Айым Мұхаметжанова (60+75) - Ақмола облысы
3. Салтанат Қыпшақбай (48+59) - Қызылорда об-

лысы
Ерлер. 55 кило
1. Чонтей Арли (109+127) - Шымкент
2. Грубов Анатолий (110+125) - Алматы облысы
3. Алпысов Ерназ (102+123) – ШҚО

Эльсаедті жеңсе, жартылай финалда жа-
рыс қожайыны Александр Барденеден ба-
сым түсті. Ал финалда тағы бір франциялық 
спортшы Лопез Портье Нельсонмен 
шеберлік байқасып, тартысты өткен кездесу-
де есе жіберді.
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Ата дәстүрімізде жиен нағашыларынан 
қалаған затын, яғни жиенқұрық алуға тиіс. 
Ертеректе жиен ес біліп, етек жапқаннан 
оны нағашылары қамқорлығына алып, 
нағашы атасы оған үйірлі жылқы ішінен бір 
тай атайтын болған. Оны бәсіре тай неме-
се «жиенқұрық» дейді. Нағашысы жиеннің 
бетін қайтармай үш рет беруге міндетті. 
Халқымыз жиенді ренжітпей «Жиен на-
засы жаман» деп еркелеткен. «Жиенді 
ұрғанның қолы қалтырайды» деген де сөз 
бар.

«Жиен назасы жаман» дегеннен 
шығады, біздің ауылда осыған байланы-
сты бір оқиға болған. Мен онда 5-6 жастағы 
баламын, бірақ соның ауыл адамдары 
арасында біраз әңгіме болғаны есімде 
қалыпты. Екеуі де бізге туыс. Өмірхан де-

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ҰРПАҚТАН 
– ҰРПАҚҚА  ЖАЛҒАСЫП КЕЛЕ 
ЖАТҚАН ҒАЖАЙЫП САЛТЫНЫҢ 
БІРІ – ЖИЕНҚҰРЫҚ. ҚАЗАҚ 
ҚЫЗДАН ТУҒАН БАЛАНЫ ЖИЕН 
ДЕЙДІ. ҚЫЗ БАЛАНЫ ЖАТ 
ЖҰРТТЫҚ ДЕП ЕСЕПТЕГЕН-
МЕН, ЖИЕН ЖАТ БОЛМАСЫН 
ДЕП, ҮНЕМІ ҮЙІНЕ ҚОНАҚҚА 
ШАҚЫРЫП,  ОНЫ ТӨБЕСІНЕ ХАН 
ЕТІП  КӨТЕРІП ҚҰРМЕТТЕГЕН.

ЖИЕНЌ¦РЫЌ  ДЄСТYРІН  БІЛЕСІЗ  БЕ?

Егемен Қазақстан сайтынан

ген жақын жиеніміз болды, cол кезде жасы 
жиырманың ішінде болу керек. Бөлімшеде 
бухгалтер болып істейтін. Оның нағашысы 
Амантайдың бәйгеге шауып жүрген атының 
қарала аяғына көзі түсіп, соны жиенқұрыққа 
сұрайды.

Бұл – аудан көлемінде ауызға ілігіп, 
бәйгенің алдын бермей жүрген тұлпар. 
Тұрқы да келісті, мүсіннен жаратылғандай 
еді. Қысқасы, «Менің атым болса ғой» 
деп әр қазақ армандайтын жануар. Бірақ 
ат иесі жиеніне оны қимай, жиенқұрыққа 
басқа жылқы ал дейді. Өмірхан оған көнгісі 
келмей, «жиенқұрыққа берсең осыны ғана 
алам деп» тұрып алады. Сол кезде Аман-
тай ашуға мініп, «Ендеше саған жиенқұрық 
жоқ» деп шорт кеседі. «Қап, бәлем» деп, бір 
саусағын ішіне бүгіп жиені кетеді. Бір күні 
ауылда Амантайдың бәйге аты жоғалыпты 
деген хабар тарады. Артынан ұрлықтың ізі 
жиенінен шықты. Нағашысына өкпелеген 
Өмірхан бір күні ебін тауып, қорадан әлгі 
сәйгүлікті ұрлап әкетіп, үйіне апарып сойып 
тастайды. Ашуға бөккен Амантай ауданнан 
милиция шақырып, жиенін түрмеге қаматуға 
дейін барды. Нағашы мен жиен арасындағы 
осы дау –  әулеттің үлкен бір қариясының 
уәлі сөзімен тоқтап, ақыры екеуі татуласты. 
Кейін Амантай мен Өмірхан ауылда есеп 
саласында бірге қызмет істеп, нағашылы-
жиен болып, ойнап-күліп жүргенін талай 
көрдім.

Мен өзім де туған нағашымнан бір 

емес, екі рет жиенқұрық алдым. Нағашым 
қолы ашық, жомарт адам. Бар болса, 
қолындағысын ешкімнен аямайды. Бірде 
Маңғыстаудан көрші кеңшарға 200 бас 

жылқы айдап келе жатып, біздің 
ауылдың үстінен өтті. Сонда маған 
«Торғайдың жылқысынан тұқымы 
бөлек» деп бәсіреге бір құлын берді. 
Өзі де сүйкімді жануар еді. Мен 
оған «Көкшағыр» деп ат қойдым. 
Жабағысын да үйретіп, мініп жүрдім. 
Асаулығы жоқ, жүрісі де жайлы, 
ептеп, жорғасы да бар еді. Ауыл-
да өткен тай жарыста үнемі бірінші 
келетін. Көрші Талқанбай әкем оны 
көрген сайын: «Бабын тапса, жүйрік 
болады» деп сүйсінетін. Бірақ оны 
үйдегілер мен қанша қарсылық 
көрсеткенмен, «ұрыға қолды болып 
кетер» деп құнан шығарында соғымға 
сойды. Бала кезім ғой, көзімнің жа-
сын бұлап, «Көкшағырымды» ойлап, 
бір апта ашқұрсақ жүргенім бар.

Қазір осы салтымыз қалалы жер-
де ұмыт бола бастаған секілді. Өткен 
жолы бір танысым айтады, ұлым 
дүниеге келіп, нағашыларының үйіне 
алып бардым. Әйелімнің әкесі қайтыс 
болған, бірі елуге, екіншісі қырықты 
орталаған екі ағасы бар. «Жиеніңіз 
сіздерден жиенқұрық алуға келді 
десек, екеуі бір-біріне қарап, ол не? 
деп иықтарын қиқаңдатады» дейді. 

Қалада туып, орысша оқып, қазақтың 
салт-дәстүрінен бейхабар адамдар да бар 
екен деп таңырқап қалдым.  

АРОМАТЕРАПИЯ

МАЗАСЫЗ ОЙДАН АРЫЛУFА ЌАНДАЙ 

ХОШ ИІСТЕР К¤МЕКТЕСЕДІ?

НАНЫМ-СЕНІМ

ҚОЛҒА БЕРУГЕ 
БОЛМАЙТЫН ЗАТТАР
Наным-сенім мен ырымдар – ерте-

ден келе жатқан рухани түсініктердің 
бірі. Алғашқы кезде адам баласының 
наным-сенімі олардың кәсібіне және 
қоршаған ортасына байланысты болған.

Бүгінде әр елдің өзіне тән ұлттық санасы-
мен астасып жатқан ырымы мен наным-сенімі 
бар. Біріне кейде иланып қалсаң, енді біріне 
күле қарайсың.

Наным-сенім мен ырымның арғы 
жағында белгілі бір тәрбиелік мән де бола-
ды. Кейде аңызға құрылады. Ғылым тілімен 
айтқанда, адамның белгілі бір мәліметтерді, 
құбылыстарды, ой мен көзқарасты, пікірді еш 
күмәнсіз қабылдап, мойындауында көрінетін 
психиканың ерекше күйі.

Бүгін біз қолға беруге болмайтын заттар 
жайлы наным-сенім мен ырымдар туралы 
айтпақпыз. Оны жанымызда жүрген кей жан-
дар да ұстануы мүмкін. Ал олардың шығу та-
рихы әрқилы. Кейбірін білсек, көбін білмейміз.

Түйіндеген пияз
Егер біреу түйіні бар пиязды қолыңа 

ұстатса, онда ол өзінің жағымсыз эмоциясын 
саған «аударуы» мүмкін. Бұл нанымды кей ұлт 
өкілдері берік ұстанады. Сондықтан қолдан 
алмайды. Қолдан алса бақытсыздық пен 
келеңсіздік болады деп санайды.

Ақша
Иә, ақшаны қолға бермейтін таныстарыңыз 

көп болар. Әсіресе түнде қолға бермейді деген 
түсінік бар. Біреу байлық сол ақшамен көшеді 

деп түсінсе, енді біреуде мүлде басқа түсінік 
қалыптасқан.

Наным бойынша ақшада жағымсыз энер-
гия көп болады. Саған дейін ол ақшаны ашулы 
немесе сараң адам ұстаса, оның энергиясы 
әсер етуі мүмкін деген де сенім бар.

Тарихшылар бұл нанымды ежелгі уақытта 
сиқыршылар ақшаға түрлі ырым жасап, зиян 
келтіретіні жайлы аңыз арқылы түсіндіреді. 
Оны қолдан алған адам сиқыршының арбауы-
на түсті деген сөз. Оған түспес үшін ақшаны 
ағаш орындық үстіне қойып қана алған жөн деп 
санаған. Адамдар ағаш сиқырдың күшін жояды 
деп сенген.

Өткір заттар (балта, пышақ, қайшы)
Қолға ұстатпайтын заттар қатарына балта, 

пышақ пен қайшы да жатады. «Қолға берген 
адамдар арасында алауыздық пайда болып, 
бір-бірімен қырқысып қалуы мүмкін» деген 
түсінік бар.

Негізі балта, пышақ пен қайшыны 
қауіпсіздік үшін қолға ұстатпаған жөн-ақ. 
Алатын адам оқыс қимылдап қалса, болма-
са қарамай тұрғанда қолын немесе денесін 
жарақаттап алуы мүмкін. Сондықтан сақтық 
үшін де бұл нанымның пайдасы бар.

Жүзік
Қолындағы жүзігін шешіп бермейтін, 

шешіп бергісі келсе де қолыңа ұстатпайтын 
таныстарың бар болуы мүмкін. Бұл да бір 
нанымның көрінісі. Ерлі-зайыпты болса 
арамызға сызат түсуі мүмкін деп ойласа, енді 
біреулер жүзікте иесінің бар негативі жиналуы 
мүмкін деп сенеді.

Кей хош иістер эмоциялық жағдайға әсер ете алады. Күйзеліс кезінде немесе 
қандай да бір тұрақтылықты іздеуде ароматерапия тыныштандыруға және дұрыс 
шешім қабылдауға көмектесуі мүмкін. Көп уақытыңызды өткізетін бөлмеге арома-
диффузор қойып, жүйке жүйесіне жағымды әсер ететін эфир майларын қолданыңыз. 
Босаңсытатын ең жақсы хош иістерді ұсынамыз.

Лаванда хош иісі ғасырлар бойы 
тиімді тыныштандырушы құрал саналып 
келеді. Лаванда майы релаксация үшін 
жақсы келеді. Ол күйзелістен арылтып, 
түңгі ұйқыны жақсартады.

Апельсин майы босаңсытады және 
тыныштандырады. Сондай-ақ, күйзелісті 
түсіріп, жағымсыз ойлардан арылуға 
көмектеседі.

Бұл экзотикалық иіс тыныштық сезімін 
шақырады. Иланг-иланг эфир майы қиын 
күннен соң ұйқыны қандыруға, эмоциялық 
кернеуді түсіруге, қорқынышты немесе 
ашуды басуға көмектеседі.

Ладан түтінінде депрессияға қарсы әсерге ие инценсол ацетаты бар. Бұл хош иіс 
күйзелісті түсіріп, ұйқысыздық кезінде көмектеседі. Алайда оның өзіндік 

Жалбыз негізіндегі эфир майы — тиімді тыныштандыратын және босаңсытатын 
құралдардың бірі. Ол психикалық саулыққа пайдалы, эмоциялық жағдайды қалыпқа 
келтіруге көмектеседі. Ментолдың хош иісі күшті қалпына келтіреді және депрессияны 
кетіреді.

Раушанның хош иісі сергітеді, жұмысқа қабілеттілікті арттырады және артериялық 
қысымды ретке келтіреді. Ол мазасыз ойлардан арылтады және босаңсуға көмектеседі.

Майоран майы жүрекке пайдалы, күйзелісті жақсы түсіреді және ұйқысыздық кезінде 
көмектеседі. Лаванда мен майоран майының үйлесімі одан әрі айқын әсер береді.

Massaget.kz

Б
ІЛ

Е 
Ж

ҮР
ІҢ

ІЗ

Құрманың денсаулыққа 
пайдасы зор. Ас қорыту, 

жүрек-тамыр жүйесін және 
ми жұмысын жақсартады. 

Бұл жайында медицина 
ғылымдарының докторы және 

диетолог Синтия Сасс Health 
порталына берген сұхбатында 

айта кетеді.
Маманның пікірі бойынша, 

құрманың құрамында көптеген 
дәрумен (кальций, темір, маг-

ний, калий, мырыш, марганец) 
және табиғи антиоксиданттар 

бар. Олар қабынуға қарсы 
қасиетке ие және жұқпалы ау-

рулармен күресуге көмектеседі.

«Күніне 3 құрма жеген пайдалы. 
Асқазан-ішек жолдарының қалыпты 
жұмыс істеуіне зор себеп болады», - дейді 
Синтия Сасс.

Көптеген халықта құрма қасиетті тағам 
саналады. Жоғарыда маман айтқандай, 
бұл жемістің екі-үш данасының өзі ағзаға 
өте пайдалы. Күніне үш құрма жеп қана 
ағзаны қажетті микроэлементтермен 
қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер 
тіпті, тәтті әрі зиянды кәмпиттерді 
құрмамен алмастыруға кеңес береді.

Құрма – адамның асқа деген тәбетін 

ҚҰРМА ЖЕУДІҢ ПАЙДАСЫ
жақсартып, жұмысқа деген қабілетін арт-
тырады. Жүрек ауруы түрлерінің алдын 
алады, холестеринді, қандағы қантты 
реттейді. Сонымен қатар Альцгеймер ау-
руы бар адамдар үшін пайдалы.

Құрма көздің көру қабілетін 
жақсартады (тіпті сәбізден де пайда-
лы). Себебі құрамында А дәруменінің 
мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі 
қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп 
тұрыңыз. Бар болғаны үш құрма жесеңіз, 
бір күнге жетерлік энергия аласыз.
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