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 ҚазаҚ  МеМлекеті тәуелсіздік алған отыз жылдың ішінде ата заңда 
МеМлекеттік тіл ҚазаҚ тілі деп тайға таңба басҚандай жазылып, оған ҚосаҚтап   
ресМи  тіл — орыс  тілін  теліп Қойды. онсызда 70 жыл кеңестік одаҚтың 
ҚаМытын киген ҚазаҚстан бұрынғы он бес одаҚтың ішінде өзінің төл тілінен 
жеріп, облыстыҚ, ҚалалыҚ біліМ ордаларында, тіпті аудан, ауылдарда орыс 
Мектептерінің аясын кеңейтіп, ҚазаҚ біткен «балаларыМыз болашаҚта нан 
тауып жеу керек» деп  орыс сыныптарына берді. бір сөзбен айтҚанда орыс-
ша білМесең нан тауып жеуің сорға айналды. орыс тілін жетік білМегендерді 
«МаМбет» «баран» деді. 

ПредПринимательство  ЖанаЙҚаЙ 4-бет
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АрАлАс мектеп, қАлтАрыстА 
қАлғАн қАзАқ тілі

  неге?

Әріптесім дұрыс айтады: біз 
оқуға түскен жылдары жұмыс 
орындары жабылып, ата-анамыз 
айлығын айлап ала алмаған, 
экономикалық жағдай тұралаған 
қиын уақыт болды. Бірақ  соған     
қарамастан ешкімге де алақан 
жаймай, бізді оқытты, барын 
беріп, қолындағы тапқан тиы-
нына киіндірді. Шынында да 
сол кездегі әр отбасындағы 
проблема төрт қабырғадан 
тысқа тарамаушы еді. Мем-
лекет  бермеді  деп  байбалам 
салып, айқайға баспады. Қазіргі-
лер ше?  Бүгінгілердің    шағы-
мын естігенде ұялып қалатын 
жағдайға жеттік. Мемлекет 
берсе де, бермесе де сынап-
мінеп жатқанымыз сол.  Жуыр-
да ғана инста желіде 38 мың 
теңгеге берілген мектеп фор-
масына қатысты ауылдағы 
ата-ананың білім министріне 
шағымданған бейнетүсірілімі 
тарады.  «Сіздердің  38 мың 
теңгеге берген киіміңіздің түрі 
мынау. Біз форма өлшемін өзі-
міз берген едік. Алайда мына-
дай киім алғанша, ақшаны қолға 
бермеді ме. Мына киіммен оқу-
шы мектепке қалай барады?  
Бұл  аудандық білім бөлімінен  
берілген  киім. Ал енді мен 
өзімнің алған мектеп форма-
сын  көрсетейін» деген ананың  
сөзін естіп, сананы сан түрлі 
ой қаузады. Ең алдымен, оның 
сол киімді өзі сатып беретіндей 
жағдайы бар  екен, ендеше  ба-
ласын тұрғызып қойып  күллі 
жұртқа жария қылудың не 
қажеті бар еді. Осындай дүниені 
көріп өскен перзенттің  ерте-
ңі туралы неге ойламаймыз.  

Олай емес
Ана ретінде өзінің миссиясын 
орындағанымен  бұл  бала  пси-
хологиясына кері  әсерін тигіз-
бесіне кім кепіл?  Қалай болғанда 
да баласын киіндіріп, асырап-
бағу әр ата-ананың міндеті 
емес пе еді. Егер мемлекет  асы-
рауы керек  деп отырсақ,  мұны 
көрген балаларымызда  қандай 
талпыныс болмақ.  

Бұл ғана емес, бүгінгі қоғамда 
мемлекеттен бір алып, со-
сын «көпбалалы едім, көмек-
тесіңізіші» дейтін жазбалар да 
көбейіп барады. Өткенде сол 
инста желіден оқығаным бар. 
Төртінші баласына босанған 
келіншек  күйеуінің жұмыссыз  
екенін айтып, ал  отбасының 
кірісі  тек бір жасқа толғанша 
мемлекет төлейтін жөргек-
пұл деп, көмектессеңіздер  
деп  көмек  сұрап  жазыпты. 
Осы жазбаға орай «онда не-
ге туасың?» дегендерге «енді 
құдай беріп жатыр баланы» 
депті.  Күйеуіңіз  жұмыс істеп, 
отбасын асырауға міндетті 
ғой деп жазғандарға берген 
жауабы: «ол үйленгеннен бері 
жұмыс істемейді және бұл біз-
дің проблемамыз» депті тағы. 
Әріптесім айтқандай, күйеу 
жігіт пен қалыңдық некесін 
заңдастыруға барғанда «Неке 
және отбасы» кодексіндегі ата-
ананың міндетін оқыту керек. 
Балалардың құқығын қорғайтын 
заң бар.  Бірақ  өкінішке қарай 
оны ешкім оқымайды. Білгенге,   
әркім бір  «елім маған не бере-
ді?» деп емес, «мен еліме не 
беремін?» деп ойласа ғой дейсің. 
Бірақ олай емес. Неге? 

с. ҚасЫмБеКҚЫЗЫ.

Міне, соның зардабын 
тәуелсіздік алып, орда бұзар 
отызға толған Қазақстан әлі 
көріп келеді. Қазақстаннан  
басқа,  орта  Азиядағы  мем-
лекеттер Тәжікстан, Түрікмен-
стан, Қырғызстан, Өзбекстан, 
Әзербайжан республикалары 
тәуелсіздігін жариялаған күннен 
бастап мемлекеттік тілдерінің 
іргесін нығайтты. Төте жазуға ат 
үсті көшіп алды. Президенттері-
нен бастап  жергілікті өкілдеріне 
дейін өз ана тілдерінде сайра-
ды. Білім ордаларында мектеп 
табалдырығында мемлекеттік 
тілдеріне басымдық берілді. 
Құдай төбеден ұрғанда, қазақ 
елі мемлекеттік тілін тұқыртып, 
отыз жыл елді билеген Елба-
сыдан бастап, ресми тіл орыс 
тіліне басымдық берді. Жиындардың барлығы,  
жоғарғы органға жолданатын есеп-қисаптың жә-
не құжаттардың толтырылуы  орыс  тілінде өрбіді. 
Қазақстанда таза қазақ  мектебінің  емес, аралас 
мектептердің саны артты. Тіпті Президенттік сай-
лау кезінде кандидаттар арасында мемлекеттік 
тілді жетік білмейтін Ғани Қасымов деген шала 
қазақты біздің мүйізі қарағайдай зиялы, комис-
сия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков көкеміз 
«мемлекеттік тіл сынағынан мүдірмей өтті» деп 
Президенттік  додаға  тіркеп  жіберді ғой.  Қазақ 
тілінің тамырына  Елбасыдан  бастау  алған 
шенді-шекпенділердің бәрі балта шапты. Енді 
жаңа оқу жылы басталарда Алматы облысының 
Талғар ауданында жаңадан салынған мектепті 
ала жаздай таза қазақ мектебі жасаймыз деп 
шапқылаған Парламент мәжілісінің депутаты 
Жанарбек Әшімжан мен аудандағы тіл оқыту 
орталығының директоры Кәмнұр Тәлімұлының 
бастаған еңбектері зая кеткелі тұр. «Әу баста 
аралас мектеп болады деген білім ошағын таза  

қазақ  мектебін  жасау керек  деп  «Жер астынан 
жік шықты» деген мақала жарық көреді. Оның  ав-
торы тіл оқыту орталығының  директоры  Кәмнұр  
Тәлімұлы. Бұдан кейін белсенділер қазақ мектебі 
үшін күресіп, Алматы облыстық мәслихаты де-
путаттарына Үшбу хат жолдайды. Обалы не ке-
рек  мәслихат  депутаттары  бұл мектеп таза 
қазақ тілінде болуы керек деген шешімге келіп, 
хаттама толтырылады. 27 мамыр күні Әділет 
басқармасында жаңа мектеп таза қазақ тілінде 
деп тіркеліп, жарғысында оқыту қазақ тілінде 
деп жазылып, мөр басылады. Білім ошағы қазақ 
тілінде ашылатын болады деп аудандық білім 
бөлімінің  басшысы  Қарлыға Сәдуақасованың өзі 
бейнежазбада да айтып отыр. Алайда 800-900 
бала ғана қазақ сыныптарына тіркеліп отыр. Орыс 
сыныптарына тіркелгендер саны 100 дейді. База 
ашылмауына байланысты қағаз түрінде жүргізіліп 
жатқанын айтқан аудандық білім бөлімінің басшы-
сы енді кері аунап түсіпті. 

БесплАтНые услуги 
в АлмАтиНском 

ФилиАле «АтАмекеН»
«ШыНдықтың түБіНе 
жетпей қоймАймыН»

сАудА 
сАлАсыНың 
сАңлАҒы
сетенов тоқтар 
иманәліұлы – 
70 жаста

қимАстықтың 
қиыНы – Ай!
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2019 жылдан бастап, сынақ салдарынан зардап шеккен азаматтарға 
«Ұлы Отан» соғысы ардагерлерімен тең құрмет көрсетіле бастады.  Осы бір 
аталмыш күнге орай   Талдықорған қаласындағы  «Даңқ» Обелискісіне гүл 
шоқтарын қою рәсімі өтті. 

Еске алу шарасына  Талдықорған қалалық мәслихат аппаратының басшы-
сы Тимур Биғожанов, Талдықорған қаласының қоғамдық кеңес төрағасы Жек-
сенбай Мейрембаев, қорғаныс істер жөніндегі басқарма бастығының орынба-
сары Азамат Ахметқалиұлы және   қаламыздағы  ардагерлер қауымы қатысты. 
Мәңгілік алау жанына  жиналғандер өткен күннің өшпес естеліктерімен бөлісіп,  
естелік суретке түсті.

 А. СМАҒҰЛ.

ТАҒЗЫМ

ЕскЕ алу шарасы ¤тті
 Биыл – Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 31 

жыл толды. Қазақстанның ядролық қаруды таратпау туралы шартқа 
қол қойғанына 28 жыл болды. 1949 жылы 29 тамызда полигонда 
алғашқы сынақ  жасалса, тура 42 жылдан кейiн дәл сол күнi Елба-
сы  Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен сынақ полигоны  ресми 
түрде жабылды.

АрАлАс мектеп, қАлтАрыстА қАлғАн қАзАқ тілі

Алайда жаз бойы жаңа мектепке бар-
ған ата-аналарды ешкім қабылдамаған, 
барғандарға талон берілмеген. Жаңа оқу 
жылы басталуға он күн қалғанда, №8 
мектеп гимназиясында оқитын орыс ба-
лаларын әкеліп тықпалауда деген Кәмнұр 
Тәлімұлы сыймай жатқан орыс жоқ деп 
ашынады. Өткен аптаның басында екі 
тілде болсын деп Алматы облыстық білім 
басқармасы бұйрық  шығарған. Ол бұйрық 
та негізсіз. Өйткен Әділет басқармасында 
таза қазақ тілінде деп тіркелген. Жеме-
жемге келгенде «Сіздерге уақыт береміз, 
25-31 тамызға дейін мың бала тіркелсе, 
мектепті таза қазақ тілінде ашамыз 
дейді. Бұл баланың ойыны ма, бақсының 
сарыны ма?», –  деп ашынады тіл жанашы-
ры Кәмнұр Тәлімұлы. Ауданның 70 пайызы 

таза тазақ бола тұра  №1 аралас мектепте 
2000 бала,  600 орындық  №2  мектепте 
2500, 700 орындық №7  қазақ мектебінде 
1800 бала оқуда. Тіл жанашырының ай-
туынша аталған мектептерде бір сы-
ныпта отыз баладан сығылысып отыр, 
осы балаларды жаңа мектепке ауысты-
рып,  таза қазақ мектебін жасауға аудан 
әкімдігі ниетті емес дейді. Ала жаздай 
тазақ қазақ мектебі ашылатын болды 
деп  атойлаған  Талғар  аудандық білім 
бөлімінің басшысы Қарлыға Сәдуақасова 
мен аудан әкімдігі берген уәделерінен 
тайып, жаңа мектепті аралас мектеп 
жасауға бар күштерін салып, балаларын 
таза қазақ мектебінде оқытқылары келетін 
ата-аналардың құқығын бұзып отыр деп 
ақпарат құралдарына жүгінуде. Алматы облы-
сы әкімдігінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат 
Жүкелге хабарласып, 1 қыркүйек күні ашыла-
тын жаңа мектеп аралас мектеп болатынын 

білдік. Демек, Абай дана айтқан: «Жартасқа 
бардым,  күнде айғай салдым, одан да шықты 
жаңғырық» демекші, ала жаздай бозторғай-
дай шырылдаған ата-аналар мен тіл жана-
шыры Кәмнұр Тәлімұлының және Парламент 

депутаты Жанарбек Әшімжанның, об-
лыстық мәслихат депутаттарының жаңа 
мектеп таза қазақ тілінде болады деген 
шешімдері мен қаулысы жүзеге аспай-
тын болды. 

2014 жылдан 2022 жылға дейін 
Алматы облысын басқарған Амандық 
Баталовтың да ашқан мектептерінің ба-
сым бөлігі аралас мектептер болатын.

Талдықорған қаласындағы №28 
мектепке биыл екі бірдей немерем 
бірінші сыныпқа бармақ. Оқу жылына 
дайындыққа апарып жүріп, тура сол 
мектепте орыс сыныбына баратын екі 
топ таза қазақ балалары екенін көріп 
жүрегім ауырды. Ата-аналардың өзі 

мемлекеттік тілге бүйрегі бұрылмаса, кімге 
өкпелейміз. Қазақстанда аралас мектептен 
аяқ алып жүре алмайтын болдық.

Айтақын МҰХАМАДИ

КУРС АЯСЫНДА 

Біліктіліктерін арттырды
«Тіл» оқу-әдістемелік орталығының 
ұйымдастыруымен «Тіл үйретушінің 
тілтанымдық құзыреттілігі» атты 16 сағаттық 
оқытушылардың біліктілігін арттыру курсы 
өтті.

ӨҢІР ТЫНЫСЫ 

БИЫЛ ЖЫЛ БАСЫНАН БЕРІ 281 ЖоЛ-КӨЛІК АпАТЫ оРЫН АЛЫп, 
528 АДАМ ЗАРДАп шЕККЕН. оБЛЫСТЫҚ поЛИцИЯ ДЕпАРТАМЕНТІ 
МАМАНДАРЫНЫҢ АйТУЫНшА, КӨЛІК АпАТЫНЫҢ БАСТЫ СЕБЕБІ 
КӨБІНЕ ЖоҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚ БоЛЫп оТЫР.  

Жол апаты азаяр 
емес

Мекеме басшысы Жеңіс 
Жолдыбаевтың бастамасы-
мен оқытушылардың білімін 
жетілдіру мақсатында екінші 
мәрте ұйымдастырылып отыр-
ған  бүгінгі курстың тақырыбы  
– тіл үйретушілердің әдісте-
мелік жұмысы, оқытушылардың  
педагогикалық дағдыларын қа-
лыптастыру және іс-тәжірибе 
алмасуға бағытталды. Курстың  
мақсаты инновациялық әдіс-
тәсілдерді, интернет ресурстар 
мен сайттарды сабақта қолдана 
отырып, тілдерді оқытудың 
әдістемесін ұсыну болды. 
Ұстаздар біліктілігін арттыру  
– жаңа теориялық мәселелер 
мен арнайы техникалық білім, 
біліктілік  пен еңбек дағдысын 
кеңейтеді. Мұндай  курстар  кез 
келген педагогтің кәсіби білімін 
тереңдетіп, сапалық, іскерлік 
қасиеттерін жетілдіруге және 
шығармашылық  бағытта өзін-
өзі шыңдауына ықпал етеді.

Жыл басынан орын алған 53 жол-көлік 
оқиғасынан 75 адам қаза тауыпты.

Олардың бәрі де жол белгілерін 
ескермегендіктен апатқа ұшыраған.  

Жол бойындағы апатты азайту мақса-
тында тәртіп сақшылары қосымша шаралар-
ды қолға алып, республикалық маңыздағы 
жолдарды қадағалауды күшейткен. Атап 
айтқанда, көлік қозғалысының қауіпсіздігін 
бақылайтын жол-патруль қызметінің ротасы 
батальонға айналдырылып, жеке құрамның 
штаттық саны артқан. Одан бөлек, аймақта 
«Сергек» бақылау камераларын көптеп ор-
нату мәселесі қолға алынып жатыр. Алдағы 
күндері облыс орталығына 50 бейнекамера, 

облыс аумағына 400 бейнекамера орнаты-
лады.

Қазірдің өзінде Талдықорған қаласына 
5 «Сергек» бейнекамерасы  жұмыс істей ба-
стады.  «Сергек» камералары Жансүгіров-
Балпық би, Біржан сал – Гауһар ана 
көшелерінің қиылысында, айналма жолдың 
Алматы және Үштөбе бағыттарында жә-
не Жансүгіров бойында (политехникалық 
колледжге қарама-қарсы) қойылған. По-
лиция департаментінің өкілдері аталған 
камералар қазірше сынақ түрінде жұмыс 
істейтінін, ешқандай айыппұл салынбайты-
нын айтады.

«АЛАТАУ-АҚпАРАТ» 

Аталған шараға Тіл білімі 
институтының тілші-ғалымдары 
да қатысты. Атап айтсақ, Ах-
мет Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының дирек-
торы Анар Фазылжан «Ере-
сектерге тіл үйрету: тілтанушы 
тәжірибесінен», «Лексикалық ми-
нимум туралы», «Грамматиканы 
оқыту керек», «Әдеби тілдің нор-
малары туралы тың ақпараттар», 
«Тіл үйренуше неге сөйлеп 
кетпейді: тілтанушылық талдау» 
тақырыптары бойынша дәріс 
оқыды.

Ахмет Байтұрсынұлының 150 
жылдық мерейтойына арналған 
біліктілікті арттыру курсына 
облыстық «Тіл» оқу-әдістемелік 
орталығының аудандық, қалалық  
филиалдары мен  облыстық 
орталығынан 40-қа жуық оқытушы 
мен меңгеруші қатысты.

Шараны қорытындылаған  
орталық басшысы Жеңіс 

Хамитұлы  білімдерін  жетілдіру 
курсына қатысып, дәріс тыңдаған 
оқытушылар мен меңгерушілерге 
сертификат табыстап, Жетісу 
өңіріне арнайы келіп, өз білімі 
және тәжірибесімен бөліскен  

Анар Мұратқызына алғысын 
білдірді.

Өз кезегінде Анар Фазыл-
жан да орталық оқытушылары-
ның сабақта ерекше белсенділік 
танытқандығына ризашылығын 

білдіріп, мемлекеттік тіліміздің 
мәртебесін көтеруде тіл сала-
сы мамандарының еңбегі ерен 
екендігін атап өтіп, алғысын 
білдірді.

А. НҰРЖАпАР.
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Президент  рК

Поздравил казахстанцев с днем конституции
В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое 
значение, сказал глава РК.

Касым-Жомарт Токаев поздравил казах-
станцев с Днем Конституции. Текст поздравле-
ния опубликован на сайте Акорды.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю 
вас с Днем Конституции Казахстана!

В нынешнем году этот праздник обретает 
особое политическое значение. Результаты 
общенационального референдума по консти-
туционным поправкам продемонстрировали 
единство нашего народа и его решительную 

ПредПринимательство

С начала года центР обСлужиВания пРедпРини-
мателей Региональной палаты пРедпРинима-
телей алматы оКазал беСплатную СеРВиСную 
поддеРжКу более 1200 пРедпРинимателям, пеРе-
дает пРеСС-Служба алматинСКой гоРодСКой 
палаты пРедпРинимателей.

образование

Все учащиеся будут 
заниматься Вместе
В новом учебном году на уроках физкультуры дети бу-
дут заниматься 3 часа в неделю с 1 по 11 класс, сообщи-
ли в министерстве просвещения, - передает Sputnik.kz

Бесплатные услуги в 
алматинском Филиале 

«атамекен»

Гсм  

Дифференцированные цены 
на Дизельное топливо

диффеРенциРоВанные цены на дизельное топлиВо уСтаноВлены 
В КазахСтане

 22 августа 2022 года, 
вступил в силу приказ Ми-
нистерства энергетики РК об 
установлении предельных 
цен на розничную реали-
зацию нефтепродуктов, на 
которые установлено госу-
дарственное регулирование 
цен. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу министерства.

Согласно приказу, цены 
на бензин следующих марок 
остаются на прежнем уров-
не: Аи-80 — 89 тг./ литр, в Коста-
найской и Северо-Казахстанской 
областях цены на бензин марки 
Аи-92 и Аи-93 составляют — 187 
тг./литр, в других областях Ка-
захстана — 182 тг./литр, цена на 
дизельное топливо — 450 тенге 
за литр.

Приказом установлен ли-
мит на дизельное топливо: при 
предъявлении водительского 
удостоверения, выданного в 
Республике Казахстан — в объ-
еме 100 литров в день по цене 
230−260 тг./литр в зависимости 
от региона, а для грузовых, спе-
циальных, специализированных 
автомобилей и автобусов — при 

предъявлении свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства 
в Республике Казахстан утвержден-
ный лимит в сутки составляет — 300 
литров по цене 230−260 тг/литр в за-
висимости от региона.

Остальной категории лиц, а так-
же свыше указанных лимитов ди-
зельное топливо будет отпускаться 
по 450 тенге за литр.

Также Министерством энергети-
ки РК совместно с заинтересован-
ными сторонами параллельно про-
рабатываются вопросы, связанные 
с определением информационной 
системы для дальнейшего отслежи-
вания ежесуточных объемов дизель-
ного топлива, реализуемого на авто-
заправочных станциях (АЗС).

поддержку масштабных реформ, направлен-
ных на всестороннюю модернизацию страны.

Вместе мы строим Новый Казахстан, руко-
водствуясь принципами верховенства закона, 
справедливости и равных возможностей для 
всех. Наступило время, когда каждый ответ-
ственный гражданин может стать активным 
участником реформ, вносить свой вклад в раз-
витие государства.

Провозглашенные в Конституции ценности 

демократии, гарантии прав и свобод граж-
дан четко определяют стратегический 
вектор развития Республики Казахстан.

Главной целью намеченных преобра-
зований станет повышение благополучия 
граждан, последовательное укрепление 
государственности и гармоничное разви-
тие общества. Для выполнения этих не-
простых задач нашей стране нужен каж-
дый из вас, дорогие сограждане!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, достижения всех на-
меченных целей, успехов на благо нашей 
Родины!".

Сервисная поддержка обес-
печивает МСБ необходимыми 
консультациями и услугами по 
открытию и ведению бизнеса на 
безвозмездной основе. Получить 
ее можно в офлайн- формате в 19 
центрах обслуживания предприни-
мателей через региональные па-
латы предпринимателей в област-
ных центрах, городах Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент и 189 ЦОП 
(на районном уровне) в онлайн-
режиме через веб-портал операто-
ра нефинансовой поддержки G4B.
kz. беспрерывно и на бесплатной 
основе. 

«Если вы начинающий пред-
приниматель, то при старте 
очень важно правильно опреде-
лить нишу, рассчитать возмож-
ности, выбрать оптимальный 
налоговый режим. Наши менедже-
ры помогут правильно выбрать 
налоговый режим для ИП, ТОО. 
Помогут разобраться в налого-
вой отчетности, бухгалтерии, 
ответят на интересующие во-
просы», – отметил директора Па-
латы предпринимателей города 
Алматы Айтуар Кошмамбетов.    

Какие услуги предоставляет 
Центр обслуживания предпри-
нимателей?

Инструмент направлен на 
совершенствование системы 
управления предприятием в це-
лях повышения эффективности и 
включает в себя предоставление 4 
специализированных услуг по под-
держке бизнес-процессов. 

Субъектам МСП, действую-
щим во всех секторах экономики, в 
рамках сервисной поддержки пре-
доставляются следующие виды 
специализированных услуг:

• услуги, связанные с ве-

дением бухгалтерского и налого-
вого учета, а также составлением 
статистической отчетности; 

• услуги по юридическим 
вопросам и конкурсным (тендер-
ным) процедурам; 

• услуги по вопросам фи-
нансирования и получения мер 
государственной поддержки;  

• услуги по вопросам мар-
кетинга. 

«Отличное место! Отдель-
ное спасибо менеджерам Центра 
обслуживания предпринимате-
лей.  Даже если ты пришла в по-
следний день сдачи отчетности, 
тебя обслужат вежливо по делу, с 
улыбкой, быстро, четко. Отвечают 
на все вопросы и дают рекомен-
дации, в зависимости от твоих 
планов на ИП», – говорит клиент 
ЦОП-па, предприниматель Мол-
дир Рысбаева. 

Основной целью является обе-
спечение устойчивого и сбалан-
сированного роста регионального 
предпринимательства, а также 
поддержание действующих и соз-
дание новых постоянных рабочих 
мест.

В рамках национального про-
екта по развитию предпринима-
тельства на 2021 – 2025 годы, 
НПП координирует работу по сле-
дующим инструментам: сервисная 
поддержка ведения бизнеса; ин-
формационное обеспечение мер 
государственной поддержки биз-
неса в моногородах, малых горо-
дах и районных центрах; деловые 
связи. 

Отметим, НПП РК «Атамекен» 
с 2015 года является оператором 
мер нефинансовой поддержки 
бизнеса.

Ш. Хамитов.

В ближайшее время бу-
дут проводиться тестирова-
ния систем совместно с пред-
ставителями АЗС. Сегодня в 
качестве одного из возмож-
ных вариантов рассматрива-
ется «Информационная си-
стема учета отдельных видов 
нефтепродуктов», которая 
была введена в промышлен-
ную эксплуатацию в 2019 
году. В настоящее время АЗС 
страны уже передают данные 
по остаткам нефтепродуктов 

с контрольных приборов учёта в 
режиме реального времени в ука-
занную информационную систему. 
Согласно постановлению Прави-
тельства РК от 31 декабря 2015 
года № 1177, оператором указан-
ной информационной системы яв-
ляется АО «Национальные инфор-
мационные технологии».

По данным сервиса Argus 
рынок Каспия, в странах-членах 
ЕАЭС стоимость дизельного то-
плива на 1 августа 2022 г. состав-
ляла: Армения — 758 тг./литр; 
Россия — 446 тг./литр; Кыргызстан 
— 412 тг./литр; Беларусь — 446 тг./
литр.

Так было и в предыдущие 
годы, здесь никаких измене-
ний нет, отметили в ведом-
стве.

С нового учебного года на 
занятиях физической культу-
ры все учащиеся будут зани-
маться вместе, как и по мно-
гим другим предметам. Таким 
образом в Минпросвещения 
опровергли информацию, что 
мальчики и девочки будут за-
ниматься на физкультуре от-
дельно.

«При этом в школьных про-
граммах предусмотрены от-
дельные нормативы физических 
нагрузок для девочек и мальчи-
ков, которые в обязательном 
порядке должны соблюдаться на 
уроках. К примеру, класс на уро-
ке делится на группы девочек и 

мальчиков, а педагог задает от-
дельные упражнения для каждой из 
групп», — отметили в министерстве.

Такие методические приемы ис-
пользуют и педагоги других пред-
метов, когда нужно использовать 
дифференцированный подход. На-
пример, учителя математики одним 
учащимся, более сильным в реше-

нии математических задач, зада-
ют сложные задачи и примеры, а 
тем учащимся, которые затруд-
няются в решении математиче-
ских задач — менее сложные 
задания.

В министерстве напомнили, 
что с 2021 года детям предостав-
лена дополнительная возмож-
ность через госзаказ посещать 
кружки и спортивные секции по 

интересам. Кроме того, по 
линии профильного ми-
нистерства размещается 
спортивный заказ для де-
тей. Таким образом, дети 
занимаются физкультурой 
3 раза в неделю на уроках 
физкультуры, а также — в 
спортивных секциях по рас-
писанию.

Еще одно новшество, 
которое введено с 2021 
года — это то, что учителям 
физической культуры стали 

доплачивать 100% к заработной 
плате за ведение 3 часов спор-
тивных секций. Они также обя-
зательны, и эти секции посеща-
ют школьники. Все это создает 
условия для развития массового 
спорта среди детей, не перегру-
жая учебные планы.
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«Шындықтың түбіне 
жетпей қоймаймын»

К¤КЕЙКЕСТІ

 «АдАмның бАсы,  АллАның добы». ТАғдыр Тәлкегіне 
ұшырАп, Түрлі сынАқТы бАсынАн кешкендер қАй 
дәуірде де болғАн. болА дА береді.  бірі емес,  жүзі  
жАғынАн жАңылып, АяғынАн сүрініп жАТАды.  
сүТТей АппАқ, жАңА ТуғАн перішТе бір АллАғА  ғАнА 
Тән және ол күнәдАн пәк. Ал қАлғАн жұмыр бАсТы 
пенденің ТАрыдАй мойнындА ТАудАй күнә бАр. 

ЖАНАЙҚАЙ

– Менде соның бірімін, жаздым, жаңылдым. 
Сот залында да менің кінәм бар айыптымын, 
мойындаймын, – дейді «Алатау» қоғамдық-
саяси редакциясына келген Дина Искакова.  – 
Жасаған қылмысыма орай жазалаңыздар деп 
бозторғайдай шырылдадым. Бірақ   қаладағы 
үлестірілген пәтерлердің кілті менің 
қолымда тұрғандай бар пәле-жаланы екі 
адамға жауып, абақтыға тоғытты. Тергеу 
кезінде көрген қысымым өз алдына, түрмеде 
де көрген азабым аз болған жоқ. Баспанаға 
қатысты барлық қылмысты мен мойындаған 
жоқпын, қол қоймадым,  – деген ол  ақиқаттың 
түбіне жетпей қоймайтынын  да айтты.  

–  Неге мен   ғана қылмыскер болуым 
керек, «рақметін» айтқандарға баспананы 
жыртыс үлестіргендей үлестірген, сол 
кездегі жергілікті билікте отырғандар 
да жауапқа тартылуы керек және заңсыз 
берілген пәтерлер қайтарылып, тиісті 
иелеріне қайтарылмайынша мен күресімді 
тоқтатпаймын, – деп көкірегіндегі құса-
наласын ақтарып айтқан Дина білімді, білікті 
қыз еді. Ұйымдастырушылық қабілеті өте 
жоғары, алғыр журналшы болды. «Нұр 
Отан» партиясына жұмысқа орналасқанда  
«Әп-бәрекелді, өзін көрсететін жерге енді 
барды. Саяси таным-білігі қалыптасады. 
Болашақта мықты  идеолог болады», – деп 
топшылапты оны білетін азаматтар.  Амал 
қанша, сол ұйымдастырушылық қабілеті басқа 
арнаға түсіп кетті.

«Дина алаяқ екен» деген қауесет, гу-гу 
әңгіме тарап, тергеу басталып,  мен үміт күткен 
өжет қыз сот залында  аһ ұрып, өзіне көп жала 
жабылып жатқанын айтып, сол кездегі билік 
тізгінін ұстағандардың аты-жөндерін атап, 
баспана кілтін кімнен алып тұрғандарын да 
жайып салды. Алайда  екі қыз айыпты деп 
танылып, абақтыға кете барды. Тиісті жазасын 
алды. Кесілген төрт  жыл мерзімнің  3 жыл, 
10 ай, 18 күнін өтеп шықты. «Жабулы қазан 
жабулы күйінде қалсын, онсыз да жүрегі 
жаралы, алдағы күні арайлы болсын»  – деп  
әріптесімізге тілеулес болып жүргенбіз. Бірақ 
«шындықтың түбіне жетпей қоймаймын» 
деген Дина Искакова жоғары эшелонға дейін 
шағымданып, өзін істі деп таныған сол кездегі 
құзырлы органдар мен қалалық әкімдіктің 
баспанға қатысты біраз былық-шылығын 
әшкерелеп үлгерді.

– Мақсатым – елдің көзін ақиқатқа 
жеткізу. Мен  тоқтамаймын, менің мойнымда 
500 миллион теңге қарыз бар. Абақтыдан 
келген соң, сот орындаушылары мазамды 
алды. «Қарызды қайтаруыңыз керек» дейді. 
Ал  осыншама ақшаны  мен алған жоқпын. Мен 
осының түбіне жетіп, 500  миллион берешек-
ті өтеп, сол күні Қазақстаннан шығып 
кетемін. Заңсыздық жайлаған елде тұра 
алмаймын. Бар үмітім «Жаңа Қазақстан» 
құрамыз деген Президент  Қасым-Жомарт  
Кемелұлында. Мен Президент әкімшілігінде, 
жоғарғы орган, бас прокуратураның  қа-
былдауында да болдым. Қолымдағы нақты 
айғақтарды көрсеттім. Бүгінгі таңда 
заңсыз берілген 1000-ға  тарта үй ретімен 
қайтарылып, кезекте тұрған иелеріне бері-
луде. Өзім осы баспана дауына қатысты 
комиссияның мүшесімін. Мені қолдайды деген 
кейбір журналист әріптестерім «істі болған 
адам неге комиссия құрамына кіреді?» деп 
табалайды. Табалай берсін, заңсыз баспана 
алғандардың ішінде олар да бар, – деп күрсінді. 

Динаға «Бұл қылмысқа қалай басың-
ды сұғып жүрсің?» деген сауалды төтесінен 
қойдық. 

– Мен  қарапайым отбасынан  шыққанмын. 
Сол «Нұр Отанға» дейін өз еңбегіммен жет-
кен адаммын. Ешкім қолымнан жетектеп 
билік басына лауазымға отырғызған емес. 
Сол жерде жұмыс жасап жүрген кезде «Нұр 
Отанға» мүгедек адамдар көп келетін. 
Қаншасына шамам келгенше көмек бердім. 
Бірақ пәтер мәселесіне келгенде артымнан 
қалмай, таныс тауып бір мәнісін жасайық 
дегендер болды. Алғандардың ішіндегі 
барлығы шын мәнінде мүгедек, көпбалалы, 
кәдімгі әр санатта тұрған азаматтар еді. 

Бірақ жылдар бойы ала алмағандықтан, 
оның жолын іздеді. Сонда мен бұны ашық 
түрде әкімге барып айтқанымда, оның маған 
айтқан жауабы: «Аз-маз рақметін айтсын 
да, елдер секілді ала берсін» деді. Содан кейін 
бәрі бармақ басты, көз қысты әрекетсіз 
ала алмайтын болып жатса, онда солай 
алсын деп ойладым. Болған жайтты естіп 
тұрсыңдар, осылай айтты деп түсіндірдім. 
Олар: «Біз берейік, тек пәтерді алайық» 
деді. Менің үйіме, болмаса жұмыс орныма 
алып келген емес. Алып келсе, сол әкімдіктің 
алдына, әкімнің жүргізушісіне тапсырған 
күндерім болды. Тікелей  көздерінше алып, 
екіншісіне беремін. Үш сағаттан кейін сол 
жүргізуші Нұрлан Ибраев өзі кілт алып 
келеді. Кілтті мен ала алмаймын, қалтама 
сала алмаймын. Бұл мемлекеттік пәтерлер 
түсінікті ғой. Содан үш күннен кейін ЖКХ-ға 
барса қағаздарын шығарып береді. Солай 10-
20  адам  алды, кетті. Ал  менімен істі болған 
қыздың артында сондай көптеген адам 
тұрғаны белгілі. Назгүл Жаппарова және 
Әлия Чүйкенбаева деген екі кісі жүрді. Сол екі 
әйелдің алаяқтық фактісін  маған тіркеді, 
өйткені ол екеуі халықтан шын мәнінде 
өте көп сомада ақша жинап алған екен. Мен 
оны сотта ғана білдім. Алайда ол ақшаны 
да, адамдарды  да  көрген емеспін. Менде 
жетпіс адамның мойындаған қолхаттары 
бар. «Олар  бұл адамды көрмедік, ақшаны  
бермедік деген. Бірақ Назгүлдің күйеуі, ал 
Әлияның бауыры полиция департаментінде 
отырғаннан кейін ойлап тапқан айлалары  – 
«бәрін  Динаға бердік» деп айтыңдар деген. 
Қасындағы қызға, ал ол Динаға берді деген 
әңгіме шығарған. Бұл олардың солақай 
жоспарлары болып шықты –  деген Динаға  
«Сіз әкімге барып айттым, ол рақметін 
айтып, баспанасын ала берсін» деді 
дейсіз. Демек сіз бұл қылмыстық жол 
екенін біліп тұрсыз. Мұның ерте ме, 
кеш пе сұрауы боларын білдіңіз. Мұндай 
былыққа араласпаймын деп неге кері 
шегінбедіңіз?» деген сауалға орай ол: 

– Талай кері кеттім. Бұл бір күннің 
шаруасы емес. Үш жылда бірте-бірте болған 
шаруа. Мен сол кезде елге көмектесіп 
тұрмын деп ойладым. Олар шын  мәнінде ала 
алмай жүрді. Қолы жетпей жүрген адамдар 
осылай болсын алып жатса, ол да бір көмек 

шығар деп ойладым. Мен осы жалған нәрсеге 
сендім. Ал кейін бұның қылмыс болатынын,  
бұл адамдар өзіме қарсы шығып, арыз 
жазатынын білгенде, әлбетте, бұндай 
нәрсеге бармас едім. Олардың барлығы 
келгенде бейшара болып келді. «Ағатай, 
көкетай, он бес жыл болды ала алмай 
жатырмыз деді. Арасында пәтерді ала са-
лып бір айдан кейін қайтыс болып кеткен 
адамдарды да көргенмін. Жастығым ба, әлде 
алаңғасарлығым ба, дұрыс түсіне алмаппын. 
Шынайы көмек бердім деп ойлаппын. «Бәке» 
«Мәке», «Сәкемен» көп нәрсе шешілетін 
еді. Бәріне өздері жүгірді, ақша бер деп айт-
қан емеспін, – деп өзегін өртеген өкініштен  
көкірегі қарс айырылған Дина әр пәтерден 500 
доллардан үлес алып тұрғанын жасырмады. 

– Шу шыққанда 500 доллардың ақысын 
қайтарғаным туралы қолхат бар. Өзімдікін 
қайтарып бердім, бұл іске қатысым жоқ 
деп ойладым. Әр пәтерді 5000 долларға ба-
ғалаған әкімдік 4500 долларын өздері алып, 
500-ін  маған бергендерінен жалтарып, 5000 
доллардан сатқан пәтерлердің құнының 
бәрін менің мойныма іліп жіберді. Олар ал-
маған болса кілт қайдан шықты? Егер мен 
сол қаражаттың барлығын қалтама  салып  
алып, оларға ештеңе бермеген болсам, 
қанша адам сол пәтерлерде қалай тұрды? 
Бұл жерде менің кінәм қалай болсын көмек 
қыламын дегенім еді. Артынан өзім жапа 
шектім. Мен қателігімді мойныммен көтеріп 
алдым. Ол еркектерде намыс жоқ, ақыл жоқ. 
Халықтың ақысын жеп, тыныш жүре берсе 
болды ма? Олардың беттері қалың болса да, 
менің бетім қалың болмады. Иә, мен арқылы 
өтті, көмектескенім рас. Ортасынан  ма-
ған бергені де шын. Мен  алғаныммен, оны 
қайтардым. Бірақ осыған киліккенім үшін 
кінәлімін. Сотта менің кінәм қай жерге дейін 
соған ғана жауап берейінші деп айттым. Ол 
кезде қылмыстық іс емес еді. Пәтерлерге 
кіргізіп, кілтті алғызып, оның қағазын 
рәсімдеу менің қолымдағы дүние емес еді. 
Оның ешқайсысына араласқан жоқпын, – деп 
шырылдады. 

Дина әріптесіміз қылмыстық оқиға бо-
йынша сотқа куәгер ретінде қатысқан.  Назгүл  
Жаппарова мен Әлия Чүйкенбаеваның 
жасаған әрекеттеріне ашынады.  

– Олардың халықтан ақша жинағандығы 

жайлы том-томдап ақпарат жинап жүрмін. 
Сотта заңсыз үй алу үшін қырық мың дол-
лар бергендерін естігенде таң қалдым. Не 
үшін мұндай сома береді, ол ақшаға өздері-
ақ жаңа үй ала салмай  ма деп ойлағанмын. 
Сөйтсем оларға сол қаражатқа екі болмаса 
бес-алты бөлмелі пәтер деген секілді жалған 
әңгіме айтқан екен. Маған  бұзақылар келіп 
бопсалап, барлығын айтамыз дейді. Мен ол 
кезде «Нұр Отанда» істедім, журналист 
болдым. Мына қоғамнан ұят болды ғой, ертең 
мен қателестім деп қалай айтамын деп қорқа 
бастадым. Сескенгенімді олар пайдаланып, 
бірінші ақшамен бопсалады, ақшаны да 
бердім. Сол бұзақыларға үш жүз мың доллар 
бердім. Оны достарымнан, таныстарымнан 
алдым. Алтындарымды кепілге қойдым. Үйім 
де күні бүгінге дейін Сбербанкте кепілде 
тұр. Қысым келгенде осылайша бәрін 
жинап, барлық ақшаны бердім. Басында 
елге жариялаймыз деп қорқытты. Мен 
айтқандарын жасай алмағандықтан, бала-
шағаңа қиянат жасаймыз деп шықты. Олар 
екеуі де таза қарақшылар еді, – дейді. 

«Сіз олардан қолхат алдыңыз ба? 
Үлкен сомада ақша бергеніңізді  қалай 
дәлелдейсіз» деген сауалға орай: «Жоқ, олар 
қолхат жазатын адамдар емес» деп күрсінді. – 
Ең болмағанда мойнымда кеткен осы ақша-
ны халықтың мүддесіне қайтарсаңыздар 
деп тергеуде айттым. Алайда бұл фактіні 
тергеу орындары назарға алмады. Тергеу 
тобындағы 21 адамға ХҚК орталығынан 
алынған заңды құжаттарды, қай жерге, нені 
кепілге қойғаным туралы ақпараттың бәрін 
бердім. Бірақ іздеген жоқ деп, – түрмеде 
көрген азабын айтты.

– Кінәмді соңына дейін мойындамай 
кеткендіктен облыстық прокуратурадан 
«кінәсін мойындады» деген қағазды алу 
үшін абақтыда да мазамды алды. Сол 
болмағандықтан мен әлі күнге дейін ба-
сымды көтеріп жүрмін. Егер ұрып-соққан, 
қансыраған кезде, бір жапырақ қағазға қо-
лымды қойғанымда, басымды көтеріп жүре 
алмайтын едім. Қысқасы нақты дәлел 
болса да барлығын жылы жауып қойды. 
Себебі олардың артында үлкен адамдар 
тұр. Абақты – қанша айқайласаң да бірде-
бір дауыс естілмейтін түнек қой. Сонда 
бәрінен күдерімді үзсем де, Алладан күдерімді 
үзбедім. Ағайын-туыс, бауырлардың барлы-
ғы қоғамда берілген ақпаратқа сеніп, ме-
нен алыстады. Сол кезде ең қатты зардап 
шеккен менің омырауда қалған балам еді. 
Күні бүгінге дейін психологиялық тұрғыдан 
жағдайы ауыр. Әбден күйзеліске ұшыраған. 
Қанша ақшаны қайтарсам да, көп дүниенің 
орнына келмейтініне көзім жетті. Өзімді 
пәкпін деп  ақтап та тұрғаным жоқ. Бірақ  
заң шеңберінде қай  жерде нақты кінәм бол-
са соны анықтап, сол тұрғыда ғана жауап 
сұрасын. Ал қалған бөлігіне кім кінәлі болса, 
солар жауапқа тартылсын. Олар жауап береді 
де, жауап беріп те жатыр. 2015-2020 жылдар 
аралығында Сыбайлас жемқорлықтың негізін 
салушылар бүгінде тергеуде. Олардың осы 
уақытқа дейін неге жазаланбай жүргені 
бесенеден белгілі. Көп асқанға, бір тосқан 
деген бар, мен әділеттілікке сенемін. Мейлі 
бәрі жауапқа тартылмаса да, орталарынан 
біреуді таңдап кінәлі етіп көрсетеді. Қаңтар 
оқиғасынан кейін қоғамда бір жылымық пайда 
болғанын, саяси өзгеріс белең алғанын ай-
тып, қайтыс болған бауырларымыз қоғам-
ның кішкентай бөлігін түзеп кетті. Оны көбі 
біле бермейді. Күресіп жүрген мен білемін. 
Бұрын біз бас прокуратураға барғанда өті-
ніштерімізді қоңыр қорапқа салып кете 
берсек, қазір алдымыздан арнайы адамдар 
шығып қабылдап, тіркеп, тиісті органдарға 
жіберіп,  үнемі байланыста болатын болды. 
Алайда барлығы түбегейлі өзгеріп кетті деп 
айта алмаймын. Отыз жыл былыққа бел-
шесінен батқан саясатты бір күнде түзеу 
мүмкін емес. Қазіргі Президентімізді басында 
шамалы қолдамадым, кей саясатына қарсы 
да болдым. Бірақ қаңтар оқиғасынан кейін 
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ол кісіні азамат, дипломат, қайраткер 
ретінде сыйлай бастадым. Себебі ең 
жауапты кезде, басын қатерге тігіп 
тұрған уақытта халықты тастамай, 
елімізді сақтап қалды. Президентіміз-
дің қазіргі ұстанып отырған саяса-
тын қолдаймын, маған ұнайды. Бірақ 
қоғамның түзелгісі келмей ескі үрдіс-
те қала бергісі келетіні ұнамайды. 
Мәселен, журналистердің ішінде менің 
істі болғанымды алға қойып, барынша 
шындықты тұншықтырып, өзіме 
қарсы шығып жатқан азаматшалар 
бар. Қазақтың түбіне жететін қазақ 
қана. Әлихан Бөкейханов, Міржақып 
Дулатовтарды атқызғандар да қа-
зақ. Біздің алтын асықтай азамат-
тарымызды өмірден жойып жіберіп, 
сұмырай саясатқа иіп берген де 
өзіміздің қазақ. Сол себепті мен оған 
өкпелемеймін. Менен алып тұлғалар 
да қазақтардың қолынан ғұмыры 
тоқтап  жатқанда, мен кіммін? Менде 
саясаттың ойыншығы ретінде ұрған-
ға ыңғайлы адаммын. Істі болғаным 
жайлы тілшілер де, блогерлер де 
айтып, жазып жүр. Олар айтпаса 
да  өзім отырған күннен бастап күні 
бүгінге дейін айтпай қалған күнім жоқ, 
– деп ашынған Динаға  «Кезінде заң-
сыз пәтерлер алып, жекешелендіріп, 
оны сатып жібергендер, яғни пә-
терді сатып алушылар ақшасын 
дауламай ма?» деген сауалды да 
қойдық. Бұл тұрғыда ол: «Ақшасын тө-
летеді де, кері қайтарылады. Себебі 
мен өз айыбымды мойындағаннан кейін, 
заңсыз берілген пәтерді сатып алған 
олар да мойындаулары керек. Заңға 
қайшы екенін біле тұра берді ғой. Олардан 
ешкім сұрап алған жоқ, өз еріктерімен берді. 
Бұл істе жәбірленуші жоқ, барлығы бірдей 
заңды бұзған адамдар. Арасында көбі сатып 
та жіберіпті. Сатып жіберсе де қайтарулары 
керек. Маған жала ретінде мойныма ілінген 
барлық үйдің қағаздары жоқ. Мен алып берген 
50 пәтердің ғана құжаттары заң шеңберінде 
тіркелген. Бұл заңды құжаттардың бәрін 
жасаған адамдар өз еншілерін алғандар. Егер 
алмаса құжат жасалынбайтын еді. Соның 
бәрін маған жаба салды. Мен оларға пәтер 
алып беріп «сұмырай» болсам, пәтерлер-
ді қайтарайық. Ең құрығанда мемлекет-
ке зиянымыз тимесін. Алған пәтерлерді 
қайтарсақ мемлекет алдындағы қатеміздің 
түзелгені деп есептеймін. Одан да шын 
мұқтаж адамдар алсын. Мен өзім алып берген 
елу адамға ғана емес, басқа мың адам алған 
заңсыз пәтер үшін де жазаланып кеткен 
екенмін. Өзімді соттаған судья да пәтерін 
іс барысында сол жылы алыпты. 2016 жылы 
тергеушілер де, судья, прокурор, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы агенттікте барлығы 
заңсыз іс жүріп жатқан уақытта пәтер 
алғандар болды. Сонда менің бостандыққа 

шығатын мүмкіндігім болмаған. Осы құзырлы 
органдар қолымдағы дәлелді құжаттарға 
зер салмай, мені тыңдамай бәріне  айыпты 
қылды. Ол аз болғандай, мойнымда 500 
миллион қарыз тұр.  Бостандыққа шыққан 
күннен бастап, жеке сот орындаушылар 
жалғыз үйімді тартып алмақшы болып 
қаншама әрекеттер жасады. Мен алмаған 
ақшам үшін неге жауап беруім керек. Алған 
адамдар жауап берсін. Қазіргі таңда іс жүріп 
жатыр.  Істің нәтижесі мені ақтап шығарса, 
сол күні мен Қазақстан елінен шығып, басқа 
мемлекетке барып өмір сүруге дайынмын.  
Біздің мемлекет неге дамымайды? Себебі 
жоғары жаққа, төменгі жақтан нақты 
ақпарат жетпейді. Мен бас прокуратураға 
заңсыз пәтер алған прокурорлардың  тізімін 
апарған кезде шошып кетті. Шын осылар 
алған ба деп, менің көзімше хабарласып 
«не деген надансыңдар? Миллионға жуық 
жалақыларың бар, қарапайым халықпен 
жарысып алғандарың не? 50 пәтер деген 
сұмдық қой деді. Прокуратура – 50, 
полиция департаменті – 50, сот – 30, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – 30, 
ұлттық қауіпсіздік комитеті – 5. Ең көп 

алған облыстық әкімдік – 150. Бұл 
дәлелденген факті», – деген ол ақиқат 
үшін аянбайтынын тағы бір мәрте 
қайталап айтып, азапталған кезіндегі 
фото суреттерін  көрсетті.

Заңды қадағалайды, тамыр-таныс-
тықты, сыбайластықтың жолын кеседі. 
Қоғамдағы тәртіпті қалыптастырады 
деген құзырлы органдардың өкілдері 
заңсыздыққа жол берген. Қазір тергеу 
жүріп жатыр» Иә, менің де кінәм бар, 
өзіме тиесілі жазамды алуым керек еді, 
барлық қылмысты мойныма іліп, алаяқ 
атандырған сол кездегі прокуратура, 
тергеу, сот органдары және облыстық, 
қалалық әкімдіктегі шенділер құтылып, 
мен неге тұтылуым керек» деген Динаға: 
«Әділдік жеңеді деп ойлайсың ба?» 
деген сұрақты қойдық. – Мен жаңа 
Қазақстан құрып жатқан Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа және бас 
прокуратураға сенемін. Олар маған 
зады жолдарын, қай бағытта жүру ке-
ректігін  көрсетіп отыр, – деді.  Отыз 
елдің қатарына кіреміз деп жүріп, отыз 
жыл артқа кетіп қалғанымыздың бір 
айғағы осы. Қоғамда әділдік жойылып, 
әділетсіздік белең алған отыз жылдың 
көрінісі қаңтар оқиғасына алып келді. 
Одан мемлекет те, мемлекеттің басты 
байлығы – адамдар да жапа шекті. Енді 
әділетті қоғам орнап, айыпталып, сотты 
болған Динаның да табан тіреп,  ақиқатқа 
жетуіне бізде тілектеспіз.

Айтақын МҰХАМАДИ

БРИФИНГ

Өрлеу жолындағы 
игі істер

Журналистер үйінде 
ұйымдастырылған жиын-
да Текелі қаласының әкімі 
Батыр Молдахметов  
моноқалада  атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы 
баяндады.  

Баяндамашының айтуынша, бүгінде 
моноқалада әлеуметтік-экономикалық 
даму бойынша барлық жұмыс  қарқынды 
жүргізілуде. Мәселен, жыл басынан ел 
экономикасына 3 млрд теңге қаржы 
бөлінген, оның ішінде бюджеттен тыс 
инвестицияның көлемі 1,7 млрд теңге не-
месе  57 пайызды құрайды. Шаһарда басты 
назарға алынған нысандардың бірі темірді 
тікелей тотықсыздандыратын «Электро-
манганец» ЖШС тәжірибелік зауытының 
құрылысы аяқталды. Оның қуаттылығы 
жылына 20 мың тоннаны құрайды. Қазіргі 
уақытта пайдалануға беру жұмыстары 
жүргізілуде. Сондай-ақ индустриалды ба-
ғытқа қарамастан  қалада туризм саласы 
да айтарлықтай дамып келеді. Бүгінде 
туристік инфрақұрылымның 14 нысаны 
бар. Мұндай  кешендердің  қатарына 2021 
жылы «Vuslat» және «Жетісу» демалыс 
орындары енгізілді. Оған 800 миллион 
теңге инвестиция тартылып, 50 жұмыс 
орны құрылды. Сонымен қатар қазіргі 
таңда «Этноауыл» туристік кешенінің де 
құрылысы жүріп жатыр. Жалпы қаражат 

сомасы 500 млн. теңге, онда 20 жұмыс 
орнын ашу жоспарлануда. Тұрғындар ай-
мақта күнделікті велосипедпен немесе 
жаяу серуендеуді әдетке айналдырған.  

Қала  әкімінің  сөзінше  туризмді  одан әрі 
дамыту мақсатында инновациялық смарт 
қала технологияларын ұйымдастыру 
ойда бар. Мәселен, медициналық және 
полиция бөлімі пункттері орналасқан 
жерлерде сенсорлық экран жүйесі бар 
интерактивті ақпараттық жабдықтау, 
Бұрхан-Бұлақ сарқырамасына баратын 
барлық туристік бағыттар бойынша тегін 
Wi-Fi интернет және туризм саласындағы 
федерацияларды орналастыру қарас-
тырылған. Алдағы уақытта қаланың 
бұдан да көркеюі үшін түрлі жұмыстар 
жүргізу көзделінуде. 

Жастарға қызмет көрсету орталығы-
ның құрылысы аяқталып, пайдалануға 
берілмек. Бұл нысан орталық спорт зал-
мен, компьютерлік кабинетпен жабдық-
талған және болашақта IT клуб құру 
да жоспарда бар көрінеді. «Coworking» 
орталығы мен шахмат клубы бар. Аталған 
орталық жастарға жұмыспен қамту 
мәселелерін шешуге, кәсіп ашуға және 
ұлттық жобаларды түсіндіруге қолдау 
көрсетеді. Технологияның озық түрлерін 
пайдалану мақсатында қала ішінде ин-
тернетке қосылған 5 мектеп толықтай  IT 
сыныптарымен жабдықталыпты.   

Сонымен қатар  биыл Текелі қаласын-
да дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің 

құрылысы басталыпты. Жобаның құны 
1,5 млрд теңге, 2022 жылға 100 млн. теңге 
бөлінген. Сондай-ақ  биылғы  жылы Мәде-
ниет үйі де күрделі жөндеуден өтпек. 

– Соңғы уақытта туризмді дамыту 
қарқынды іске асуда. Жаңадан көптеген 
нысан ашылғалы жатыр. Бұл бастама 
қаладағы жастар мен балаларға арналған 
үлкен мүмкіндік болмақ. Қазіргі уақытта 
спорт кешенінің құрылысын бастадық. 
Жастардың бос уақытында спорт-
пен шұғылдануына пайдалы болады. 
Жастарға қызмет көрсету орталығы  
да жұмысын аяқтады. Ендігі кезекте 
мәдениет үйін жаңартуды көздеп отыр-
мыз, – дейді Б. Қайыркенұлы.

«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдар-
ламасы аясында 40 пәтерлі екі үйдің 
жобасы әзірленіп, құрылыс нысаны 
аяқталған. Әлеуметтік топтағы 80 адам 
пәтер кілттерін алып, жаңа баспанаға ие 
болыпты.  

Жиында қаланың басты түйткілі – 
ауыз су мәселесі де сөз болды. Оны 
шешу үшін аймақтың жоғарғы бөлігінде 
4 ұңғыма бұрғыланып, оның 3-еуі ішуге 
жарамды деп танылған.  Қолданыстағы 
ұңғымалардан 16,4 км инженерлік су 
құбырын тартуға ағымдағы жылы 100 
млн. теңге бөлініп, жобаны 2023 жылы 
аяқтау жоспарлануда. 

Айта кетейік, өңір басшысының қада-
ғалауымен газ тарту жұмыстары да қолға 
алынған. Қаланың 194,3 шақырымдық газ 
құбырын және оны тарату желілерін тарту 
жобасын жүзеге асыру басталды. Оның 

құны шамамен 6 млрд теңгені құрайды. 
Бұдан әрі қаржыландыру мәселесі 2023-
2025 жылдарға арналған республикалық 
бюджет жобасына енгізілген. Алдын ала 
мәліметтер бойынша, 2023 жылға шама-
мен 2 млрд теңге қарастырылуда.

Брифингте қаланың 8 көшесіне күр-
делі және орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілгені жөнінде, жылыту маусымы-
на дайындық басталып жатқандығы ту-
ралы да айтылды. Сондай-ақ «Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіп-
керлікті дамыту» бағдарламасы аясында 
400 адам уақытша жұмысқа орналасқан. 
250 жаңа жұмыс орны ашылып, 217 мил-
лион теңгеге түрлі әлеуметтік көмектер 
көрсетілген. Әлеуметтік жағынан осал 
санаттағы балаларды қолдау мақсатында 
жалпыға бірдей білім беру қорынан 12 
млн. теңге көлемінде қаражат бөлініп, 481 
бала қамтылыпты. Республикалық «Мек-
тепке жол» акциясы аясында кәсіпкерлер 
мен Текелі қалалық мешітінің қолдауымен 
әлеуметтік осал отбасынан шыққан 123 
балаға 1,8 млн. теңгеге көмек көрсетілген. 

Жиын соңында қала әкімі журналистер 
қойған  сауалдарға  жауап берді. Мәселен, 
қала тазалығы турасындағы мәселеге 
қатысты тиісті шаралардың қолға алынып 
жатқандығын айтып, алдағы уақытта іске 
асатындығын мәлімдеді. 

Арайлым НҰРЖАПАР



06.05, 03.40 «Жәдігер»
 06.25, 03.15 «Күй-керуен»
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 AQPARAT  
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00 «Қызық екен» 
 13.10 «Апта»
14.00 Деректі фильм
15.15, 02.50 «Ауылдастар» 
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17.15 М/х «Сақшы Арыстан»
20.35, 01.10  «Ашық алаң»
21.30 Т/х «Аяла» 
22.30 Т/х «Өмір ызғары» 
23.20 «1001 түн» қоғамдық 
бағдарлама
02.00 «Теледәрігер» 

ХАБАР

 05.00 «Кім мықты?» 
07.00 «Оян!» 
10.00 «Бақыттың кілті»
10.40 М/с «Мишки-братишки.
Снова вместе» 
11.00 «Пәленшеевтар-3»
 12.00, 20.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...» 
14.00 «АйнаLine» 
15.00 Мегахит «Вальдо» 
17.00 «Бегом за деньгами»
18.00 Новости
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар
22.00 «Келінжан-4»
23.00 Сериал «Поздний срок» 

АСТАНА

 06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь» 
09.00, 21.55 Т/х «Кеш келген 
махаббат» 
11.00  Т/х «Ене»  
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»
13.40 Х/ф «Мәңгі өмір сүргің 
келсе»
16.00 Т/х «Мариям» 
 17.00, 02.30 «Жұмбақтаймс»
17.40 «Кішкентай келін»
 19.25 Т/х «Есіктер-2»
20.00 «Astana Times»
21.00 Т/х «Дастан»
01.30 «Aстана кеші көңілді»

ЕВРАЗИЯ

  06.00 «Той базар» 
 07.00 «Паутина» 
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00 «Жить здорово»
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю...»
13.00 «Ветреная женщина»
14.10, 03.35 Новости
14.20, 03.50 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE 
18.30, 04.55 Басты 
жаңалықтар 
19.00, 04.05 «KOREMIZ» 
20.00 Главные новости 
20.35 Сериал «Капкан для 
монстра» 
01.10 Х/ф «Золотая орда» 
02. 30 Сериал «Хиромант» 
05.20 «Той заказ»

КТК 

07.05 «КТК қоржынынан» 
07.50 «Жимаудың жетістігі» 
09.30 Мелодрама «Испыта-
ние-2»  
10.30 Мелодрама «Чужая» 
14.40, 04.00 «Көріпкел» 
15.50, 02.45 Т/с «Өкініш» 
17.30 Т/х «Құпия қобдиша»
18.55 Док.фильм 
19.30, 04.40 Кешкі 
жаңалықтар
 20.00 Астарлы ақиқат 
21.00 Вечерние новости 
21.40 Мелодрама «Клятва 
врача» 

Дүйсенбі - Понедельник, 5 қыркүйек Сейсенбі - Вторник,  6 қыркүйек

00.00 Сериал «Метод Михай-
лова» 
02.00 «Чума»

ЖЕТІСУ

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 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30  «Әсем әуен» 
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 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 Инфо-блок
18.00 «Қасиетті Қонаев»    
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «QR.kz»  
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00  «Бір туған» телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 КАНАЛ

 06.00, 03.10 Әзіл студио 
06.30, 05.00 «Ризамын»
 07.00 «Таңсәрі»
 09.00, 00.30 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ»
10.00 Мультсериал
10.30 «Маша и медведь» 
11.40, 12.10 Сериал «Сеня-
Федя»
12.40 Х/ф «Клаустрофобы-
2:Лига выживших» 
14.40 Х/ф «Послезавтра»
17.30 Х/ф «Терминатор»
20.00 «Информбюро»  
21.00  Т/х «Зейнеп»
15.40 Х/ф «Особое мнение» 
21.55 Х/ф «Вертикальный 
предел» 
01.30  «31 әзіл» 
02.00, 04.30 What s upp?  
02.30 Сериал «Базарбавтар» 
03.40 «1001 әзіл» 
04.00 Balla Battle 

7 канал

 06.00, 05.00 «Қуырдық»  
07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
 08.00,12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер» 
09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор» 
10.00 «Измайловский парк»
13.40 «Шаншар»
15.30, 01.20 «Гадалка»
16.10, 00.20 «Полицейский с 
Рублевки»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
19.30 Сериал «Гром среди 
ясного неба»
22.00 Сериал «Маэстро»
23.20 «Отыңды өшірме»
03.00 «Жайдарман»  
04.00 Т/х «Япырай» 

 06.05«Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 03.00 AQPARAT 
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы» 
12.00, 21.30 Т/х «Аяла» 
13.10, 17.15 «Қызық екен»
14.00 «Әйел әлемі»
14.30 «Ауылдастар»  
15.15 «Тіршілік»
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
20.35 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
23.20 «1001 түн»
00.50 Футбол

ХАБАР

 05.00 «Кім мықты?»
06.00, 17.00 «Бегом за день-
гами»
 07.00 «Оян!» 
10.00 «Уәде» 
10.35 Мультсериал
11.00, 22.00  Т/х 
«Келінжан-4» 16.00 Сериал 
«Сезон дождей» 
12.00, 20.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да 
14.00 «АйнаLine» 
15.00, 23.00 Сериал «Позд-
ний срок» 
18.00 Новости
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар

АСТАНА

 06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00  М/ф  «Маша и мед-
ведь» 
09.00, 22.40 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
 11.00 Т/х «Ене»  
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»  
13.40 «Айтарым бар»
14.50, 01.30 Сериал «Усло-
вия контракта»
16.00 Т/х «Мариям»
17.00, 02.30 «Жұмбақ таймс» 
17.40 Т/х «Кішкентай келін»
19.25 Т/х «Есіктер-2»
20.00 «Астана таймс»
21.00 Т/х «Дастан» 

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
07.00 «П@утина»
08.00 «Қайырлы таң 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро Казах-
стан!»
 10.00 «Жить здорово»
 10.50 «На самом деле» 
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю...»
13.00 «Ветреная женщина»
14.10, 03.35 «Новости» 
14.20, 03.45 «Жаңалықтар»
14.30 QOSLIKE 
18.30, 04.45 Басты 
жаңалықтар 
19.00, 03.55 «KOREMIZ» 
20.00 Главные новости 
20.35 Т/с «Капкан для мон-
стра» 
01.10 Т/с «Золотая орда» 
02.30 «Хиромант» 

КТК

 07.05 «КТК қоржынынан» 
07.25, 19.30, 04.40 Кешкі 
жаңалықтар
07.50 «Жимаудың жетістігі» 
09.30 Сериал «Испытание-2»  
10.30, 21.40 «Клятва врача» 
12.30, 00.00 Сериал «Метод 
Михайлова» 
14.40, 04.00 «Көріпкел» 
15.50, 02.45 Т/х «Өкініш» 
17.30 Т/х «Құпия қобдиша» 
18.55 Док.фильм
20.00 Астарлы ақиқат 
21.00 Вечерние новости 
02.00 Т/с «Чума» 

06.05, 03.30 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 
17.00, 20.00, 03.00 Aқпарат  
07.00 «Таңшолпан»  
10.10, 18.00 «Гүлдер 
құпиясы»  
12.00, 21.30 Т/х «Аяла» 
 13.10, 17.15 «Қызық екен...» 
14.00 Арнайы жоба
14.25 «Ауылдастар»
15.15 «Тіршілік»
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы» 
19.00 Т/х «Жүректегі күз»
20.35, 03.35 «Ашық алаң»
22.30 Телехикая «Өмір 
ызғары» 
23.20 «1001 түн» қоғамдық 
бағдарламасы
00.50 Футбол

ХАБАР

 05.00 «Кім мықты?»
06.00,17.00 «Бегом за день-
гами»
07.00 Тікелей эфирде 
«Оян» 
10.00 «Народный контроль»
10.30 Мультсериал
11.00, 22.00 «Келінжан-4» 
12.00, 20.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...» 
14.00 «АйнаLine»
15.00, 23.00 Сериал «Позд-
ний срок» 
18.00 Новости
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар 
 
Астана 

 06.00 Т/х «Фазилет ханым»  
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь» 
09.00, 21.55 «Кеш келген 
махаббат» 
11.00 Т/х «Ене»  
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»  
13.40 Х/ф «Айтарым бар» 
14.50, 01.30 Сериал «Усло-
вия контракта»
16.00 «Мариям» т/х 
17.00, 02.30 «Жұмбақ 
таймс» 
17.40 Т/х «Кішкентай келін» 
19.20 Т/х «Есіктер-2» 
20.00 «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан»

Евразия  

06.00  «Той БАЗАР» 
07.00 «П@утина»
08.00 «Қайырлы таң 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро Казах-
стан!» 
10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле» 
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю» 
13.00 Мелодрама  «Ветре-
ная женщина» 
14.10, 03.35 «Новости» 
14.20, 03.45 «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайқ» 
18.30, 04.45  «Басты 
жаңалықтар» 
19.00, 03.55 «Көреміз» 
20.00 «Главные новости» 
20.35  Сериал «Капкан для 
монстра»
01.10 Ночной кинотеатр 
«Золотая орда»  
 02.30 «Хиромант»
 05.10 «Той заказ» 

КТК 

07.05 «КТК қоржынынан» 
07.25, 19.30, 04.40 Кешкі 
жаңалықтар 
07.50 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»   
09.30 Мелодрама «Испыта-
ние-2»  
10.30, 21.40 Мелодрама «По 
праву любви»
12.30, 00.00 «Метод Михай-
лова»  
14.40, 04.00 «Көріпкел» 
15.50, 02.45 Т/х «Өкініш»
 17.30 «Құпия қобдиша» 
18.55 Док.фильм

   хабар

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯЕВраЗИЯ

аСТаНа аСТаНа

   хабар

ЖЕТІСУ

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 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Қазақ үні» 
11.30 «QR.kz»  
11.55 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикая-
сы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
14.00 «Әсем әуен» 
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 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 Инфо-блок
18.00 «Сегодня» /тікелей 
эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Ал-
матинский область)           
20.00 Д/ф «Бүгінгі дін»
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары 
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00  «Бір туған» телехи-
каясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 КАНАЛ 

06.00 «Информбюро»
07.00 «Таңсәрі»
09.00, 00.30 Сериал «Хан-
шайым»  
10.00 Мультфильм
10.40, 11.10 Сериал «Сеня-
Федя»
11.40 Х/ф «Вертикальный 
предел»
14.30 Х/ф «Терминатор» 
17.00 Х/ф «Терминатор-2: 
судный день»
20.00 Информбюро
21.00 Т/х «Зейнеп»
21.55 Х/ф «Война миров»
01.30 «31 әзіл»
02.00, 04.30 What s upp?  
02.30 Сериал «Базарбавтар»
03.10  Әзіл студио
03.40 «1001 әзіл» 
04.00 Bala Battle 
05.00 Ризамын 

        7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдық»  
07.00, 02.00Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат» 
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер»
 09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор» 
10.00, 19.30 Т/с «Гром среди 
ясного неба» 
13.40 Т/х «Ата-ан.Бала-шаға» 
14.10, 22.00 «Маэстро» 
15.30, 01.20 «Гадалка» 
16.10, 00.20 «Полицейский с 
Рублевки»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
23.20 Т/х «Отыңды өшірме» 
03.00 «Жайдарман» 
04.00 Т/х «Япырай»

   7 КаНаЛ
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   31 КаНаЛ
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ЕВраЗИЯ
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20.00 «Астарлы ақиқат» 
21.00 Вечерние новости 
02.00 Мелодрама «Чума»
        
 Жетысу 

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 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы
11.30 «Бүгінгі дін»  
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Сегодня» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-
блок
14.15 «Әсем әуен» 
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 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 Инфо-блок
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Ал-
матинский область)             
20.00 «Мамандық маңызы»
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Бір туған»  телехикая-
сы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

        31 канал 

06.00, 20.00 «Информбюро» 
07.00 «Таңсәрі» 
09.00, 00.25 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ» 
10.00 «Маша и медведь» 
10.30, 11.00 «Сеня-Федя» 
11.30 Х/ф «Война миров»  
14.05 Х/ф «Терминатор-2: 
судный день»
7.10 Х/ф «Терминатор:Темные 
судьбы»
21.00  Т/х «Зейнеп» 
21.55 Кино «Два ствола»
01.20 «31 әзіл»  
 02.00, 04.30 What's up? 
02.30 Сериал «Базарбаевтар» 
03.10 « Әзіл студио» 
 03.40 «1001 әзіл» 
04.00 Бала батл 
05.00 «Ризамын»  

7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдақ» 
07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат» 
 08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер»  
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 
10.00, 19.30 Сериал  «Гром 
среди ясного неба» 
13.40 Т/х «Ата-ана.Бала-
шаға»  
14.10, 22.00 Сериал  «Маэ-
стро»
15.30, 01.20 «ГАДАЛКА» 
16.10, 00.20 Сериал «Обыч-
ная женщина» 
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
23.20 «Отыңды өшірме»
03.00 «Жайдарман» 
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ»         

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ
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ЗАЊ жєне ЌОFАМ

№34 (1089) 02.09.2022

Авторлық құқық 
турАлы не білесіз?

ЄДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНА  30  ЖЫЛ

АуЌымды шАрАлАр ¤ткізілді
Ќызметтік Єдеп ЌАFидАлАры

 Еліміздің сауда нарығында бөтеннің тауар таңбасы 
бейнеленген көшірмелер кездесіп жататыны 
өтірік емес. Бұлар заң тілінде контрафактілік өнім 
деп аталады. Бұл өз ретінде зияткерлік меншік 
заңының бұзылуы мен кәсіпкерлікті дамытуға кері 
әсерін тигізетін көрініс екендігі даусыз.

Мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызмет эти-
касын түсіндіру бағытындағы кешенді және жүйелі 

шаралар жүргізу жанданып,  әрі қарай  жалғасын  
тауып жатқаны көңіл қуантады.

ҚҰҚЫҚМАМАН МІНБЕРІ
АвтоРлЫҚ ҚҰҚЫҚ МАҚсАтЫНА, МАзМҰНЫ МЕН МАңЫ-

зЫНА, БЕРІлу әдІсІ МЕН МЕН НЫсАНЫНА ҚАРАМАстАН 
шЫғАРМАшЫлЫҚ ЕңБЕктІң  НәтижЕсІ БолЫп ғЫлЫМ, 
әдЕБиЕт жәНЕ өНЕР туЫНдЫлАРЫНА ҚолдАНЫлАдЫ.

Меншік  құқығын бұзу арқылы жеке тұл-
ғалар мен кәсіпкерлер ғана емес мемлекетіміз 
де төленбеген салық түрінде зардап шегетіні 
сөзсіз. Еліміздің әлем елдерімен иық теңес-
тіріп бірдей тұруына, бәсекеге қабілетті бо-
луына, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты 
одақтарда еркін сауда айналымын жасау 
үшін зияткерлік меншік құқығы міндетті түрде 
қорғалуы қажет.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері  
өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау жүйесі 
қалыптасты. Атап айтқанда, өнертабыстар, пай-
далы модельдер, өнеркәсіптік   үлгілер,тауар 
белгілері, қызмет көрсету белгілері, тауар 
шығарылған жердің атаулары, селекциялық 
жетістіктер, интегралдық микросхемалар топо-
логиялары ұзақ мерзімді нарықтық экономика-
ның басты салары екені даусыз. Зияткерлік 
меншік объектілерінің жекелеген түрлерін 
қорғауға арналған заңнама әр түрлі деңгейдегі 
нормативтік құқықтық актілердің  едәуір  үлкен 
ауқымын білдіреді. Нормалардың салалық 
байланысы да әр түрлі. Рәсімдік, әкімшілік-
құқықтық, қылмыстық-құқықтық нормалар 
зияткерлік меншік объектілеріне азаматтық 
құқықтардың пайда болуы мен іске асырылуы 
үшін жағдай жасауға арналған.

Биылғы жылы ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығына 
сай Жетісу облысы Әділет департаменті                
Алматы облысының Әділет департамен-тінің 
құрамынан бөлініп шығып отыр.  Осы орай-
да, департаменттің зияткерлік меншік құқы-ғы 
жөніндегі бөлімі облыс аумағындағы зияткерлік 
меншік құқығы саласы бойынша мемлекеттік 
қызметті жүзеге асыруға жаңа жоспарлар 
құрып отыр. Оның негізгі міндеттері: зият-

Алматы облысы Әділет департаменті 
өз тарапынан мемлекеттік қызмет эти-
касын түсіндіру мәселесін күн тәртібінен 
түсірген емес. Жыл басынан бері 
қызметкерлер арасында бірнеше рет 
аталған тақырыпта әлеуметтік желі 
арқылы  тікелей эфирлер ұйымдас-
тырылып, арнайы мақалалар облыстық 
газеттерде жарияланып отырды.

Биылғы жылы жалпы халықтық ре-
ферендум өткізілгені белгілі, оның 
мақсаты елімізді саяси тұрғыдан одан 
әрі жан-жақты  жаңғыртудың іргетасын 
қалау. Еліміздегі басты реформа ол 
жаңа үлгідегі Жаңа Қазақстан құру. Жаңа 
Қазақстан   дегеніміз шын мәнінде Әділетті 
Қазақстан. Осыған орай мемлекеттік 
органға жүгінген әрбір азаматтың 
әлеуметтік мәселесінің әділетті заң та-
лаптары аясында шешілуі басты назары-
мызда. Әрбір мемлекеттік қызметші өзінің 
іс-әрекетінде заң принциптерін, Конститу-
ция талаптарын, еліміздің заңдары мен 
басқа да нормативті актілерін, жалпы 
қабылданған моральдық-этикалық нор-
маларын басшылыққа ала отырып, жеке 
және заңды тұлғалардың құқықтарын 
сақтауға, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауға тиіс. Осы тұрғыда, 
заңнамадағы «мүдделер қақтығысы» 
ұғымы бірінші кезекте мемлекеттік 
қызметте қолданылады. Сол сияқты, 
«мүдделер қақтығысы» ұғымы және 

керлік меншік құқықтарын қорғау саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру, зияткерлік 
меншік құқығын қорғау сұрақтары бойынша 
азаматтарға кеңес беру және ұйымдастыру, 
зияткерлік меншік саласында құқық бұзушы-
лыққа қарсы тексеру іс-шараларын жүргізу, 
зияткерлік меншік саласын дамытуда БАҚ 
құралдарымен қарым-қатынаста болу.

Ағымдағы жылы департаменттің зият-
керлік меншік құқықтары саласы бойын-
ша облыс көлемінде ауқымды іс-шаралар 
атқарылды. Жартыжылдық бойынша зияткер-
лік меншік  саласына байланысты алты  өті-
ніш түскен.  Аталған салаға қатысты 200-
ден астам құқықтық түсіндіру шаралары 
өткізілген. Зияткерлік меншік құқығы жайлы 
жеке кәсіпкерлермен, құқық қорғау органдары 
өкілдерімен онлайн семинар, дөңгелек үстел, 
әртүрлі тақырыптағы дәрістер оқу сияқты 
құқықтық насихат шаралары тұрақты түрде 
жүргізілді.

Бүгінгі таңда еліміздің дамыған елдер 
қатарына қосылуы үшін әр салада құқықтық 
сауаттылық, насихат   жұмыстарын жүргізу өте 
маңызды. Зияткерлік меншік құқықтары сала-
сы елімізде нарықтық экономика заңдылық-
тарымен және  жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
кезеңінде өз орны бар сала екендігі даусыз. 
Осы орайда, аталған сала бойынша ауқымды 
жұмыстар әлі де облыс аумағында Әділет 
департаменті тарапынан жоспарланып отыр-
ғандығын атап айтқымыз келеді.  

Елтай АуБАкиРов, 
жетісу облысы әділет департаменті

зияткерлік меншік құқықтары бөлімінің 
басшысы, Қазақстан заңгерлер одағының 

мүшесі.

олардың туындауын болдырмау тетіктері 
әдеттегідей Қазақстан Республикасының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл және мемлекеттік қызмет ту-
ралы заңнамаларында түсіндірілген. 
Яғни, «мүдделер қақтығысы» ұғымы 
Қазақстан Республикасының қазіргі 
қолданыстағы «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі             
туралы»  заңдары деңгейінде қарасты-
рылған. Сонымен бірге, мүдделер қақ-
тығысын реттеу жемқорлыққа қарсы 
маңызды тетік екендігі даусыз. Осы орай-
да, мүдделер қақтығысының жағымсыз 
салдарларын төмендету үшін әрдайым 
заң талаптарын түсіндіру шарала-
рын жүргізіп отырғанымыз жөн болар 
еді. Мемлекеттік қызметшілерге оның 
шығу себебін, осыған мүмкіндік беретін 
жағдайларды болдырмауға,  орын алған 
жағдайда тиісті шешім шығара білуді 
үйрену қажет. Сол сияқты мүдделер 
қақтығысы мемлекеттік органда орын 
алуына түбегейлі жол бермеу – біздің 
мақсатымыз.

Қайрат пилАлов, 
Алматы облысы әділет 

департаменті 
басшысының орынбасары,

әдеп жөніндегі уәкіл.

Авторлық құқықтың екі түрі 
бар: мүліктік және мүліктік емес. 
Мүліктік құқық туынды авторына 
өзге біреулер қолданған кезде 
қаржылық табыс алуға мүмкүндік 
береді. Мүліктік емес құқық деп 
туындыға автор болуға және сол 
туындыға автордың беделіне 
нұқсан келтіретін өзгерістерді 
енгізуге қарсы тұруға мүмкүндік 
беретін құқықты атайды. Авторлық 
құқық туралы заңдардың көпші-
лігінде: автор не авторлық құқықты 
иеленуші туындыға өзгеріс енгізуге рұқсат етуге немесе керісінше  
рұқсат етпеуге құқылы деп көрсетіледі.

Туынды авторы рұқсат етуге немесе тыйым салуға 
құқылы:

Туындыны әртүрлі формада қолдануға (баспа түрінде немесе 
дыбыстық жазба түрінде)

Туындыны көпшілік алдында орындауға 
Туындыны жазуға (фиксация)
Туындыны эфир, радио, кабель немесе спутник арқылы таратуға
Туындыны өзге тілдерге аударуға 
Туындыны өңдеуге
Авторлық құқық объектілері болмайды:
Ресми құжаттар және олардың ресми аудармалары
Мемлекеттік нышандар мен белгілер (ту, елтаңба, ордендер, 

ақша белгілері)
Халық шығармалары
Оқиғалар мен фактілер туралы ақпараттық сипаттағы хабарлар.

А. МҰХАМАдиЕв, 
Алматы облысы әділет департаменті зияткерлік меншік 

құқықтары  бөлімінің басшысы. 

Заңды білмеу 
жауаптылықтан босатпайды

«Заңды білмеу жауаптылықтан 
босатпайды» деген қағиданы 
жұрттың бәрі біле бермеуі  
мүмкін. Сондықтан  ақырын 
жүріп, аңдап бассаң да заң та-
лабын білмегендіктен күтпеген 
жерден опық жеп қалатындай 
жағдайға душар болуыңыз ғажап 
емес.

Бүгінгі құқықтық мемлекет құрамыз деген 
заманда   әрбір  адам  өз  құқықтарын  жете 
біліп, жалпы заң білімі саласынан мағлұмат 
алғаны дұрыс. Заңды аттамай, тура жолмен жүріп, 
еліне адал қызмет еткен азамат қана мұратына 
жетеді. Сондықтан заңды білу – заман талабы. 
Кейбіреу заң талаптарын қасақана бұзатын бол-
са, енді біреулері білместіктің салдарынан бұзуға 
мәжбүр болады. Кейде сондай білместікпен 
қылмыс жасауға дейін барады...

Жалпы  қылмыс дегеніміз – адам әрекетінің 
бір түрі. Қылмыс – Қазақстан Республикасының 
қылмыстық заңына сәйкес, жазалау қатерімен 
тыйым салынған, қоғамға қауіпті іс-әрекет немесе 
әрекетсіздік. Қылмыстық жаза – сот үкі-метімен 
қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған тұлғаға 
қатысты Қылмыстық кодекс-те белгіленген аталған 
тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын айыруға 
немесе шектеуге бағытталған мемлекеттің 
мәжбүрлеу шарасы. Мәселен, екі немесе  одан   
да көп адамның қылмыс жасауға қасақана бірлесіп 
қатысуы қылмысқа қатысу деп танылады. Бірігу 
қылмысқа қатысудың объективтік белгісі ретінде 
бірнеше адамдардың өз күштерімен бірлесіп әрекет 
жасауын білдіреді, олардың барлығы өз күштерін 
біртұтас қылмыстық нәтижеге қол жеткізуге 
бағыттайды. Қылмыстық нәтижеге қол жеткізу 
үшін күштерін біріктіргенде, қатысушылардың 
бірі қылмыстың объективтік жағын орындайды, 
ал басқалары қылмысты ойдағыдай жасауға 

және оны жасыруға барлық қажетті жағдайларды 
жасауға көмектеседі. Біріккен әрекеттер арқылы 
қол жеткізілген нәтиже барлық қатысушы үшін 
біртұтас, ортақ бөлінбейді. Тек қасақана жасалған 
қылмыстардың ғана қылмысқа қатысы болуы 
мүмкін, ал қылмысқа қатысушы барлық адам 
қасақана түрде әрекет етеді.

Қылмысқа қатысушылардың рөліне байланыс-
ты, оларды орындаушы, ұйымдастырушы, айдап 
салушы және көмектесуші деп бөледі. Орындау-
шы – бұл  нақты  қылмыс  құрамының  объективті  
жағынан кіретін әрекеттерді толықтай немесе 
ішінара орындайтын адам. Ұйымдастырушы 
— қылмыс жасауды ұйымдастырған не-
месе оның орындалуына басшылық еткен 
адам. Ұйымдастырушы ретінде көбіне нақты 
қылмыстарды тікелей жасаудан қашатын ең 
тәжірибелі, қауіпті қылмыскерлер болады. Көпшілік 
жағдайда ұйымдастырушы – бас бастамашы, 
негізгі басқарушы және қылмыс жоспарының ав-
торы болады. Басқа адамды азғыру, сатып алу, 
қорқыту жолымен немесе өзге де жолмен қылмыс 
жасауға көндірген адам айдап салушы деп таны-
лады. 

Айгүл ҚАсЕНовА,
Алматы облысының  қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық  
сотының судьясы. 
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САУДА САЛАСЫНЫЊ

КЕЛБЕТ

МЕРЕЙ

Сетенов Тоқтар Иманәліұлы - 70 жаста
Кезінде әлемге әмірім жүрсе деп армандаған 
Наполеон ақтық сапарға аттанар алдында: 
«Бұл дүниені алға жылжытатын соғыс та, 
қолбасшылар да емес, әйел халқы мен сау-
да» деп шегелеп айтып кетіпті. Не деген дәл 
сипаттама десеңізші!

Әрине, күллі өркениетті алға жылжы-
татын сауданың ерекше мәдениет, әрі 
ерекше құдірет екеніне бүгінде ешкім та-
ласа алмайды. Өйткені оның тарихы тым 
тереңде. Тамыры қайдан тарамдалаты-
нын ойласақ, сонау алғашқы қауымдық 
құрылысқа барып маңдай тірейміз. Одан 
кейін осыдан 3-4 мың жыл бұрын ел мен 
елдің арасын жалғап, әлемдік экономи-
ка мен мәдениеттің өрістеуіне өлшеусіз 
үлес қосқан, жалпы ұзындығы 7 мың 
шақырымнан асып жығылатын Ұлы Жібек 
жолының тарихы да өзінше бір тылсым 
тарау. Демек, сауданың қаншалықты ұлы, 
қаншалықты құдіретті екенін пайымдай 
беріңіздер.

Даңқы жер жарған Шыңғысхан да етек-
жеңін жинап ел құраған кезінде көшпелі 
жұртын енді саудаға бейімдегісі келгені 
ол туралы түсірілген көп сериялы кино-
фильмде айқын көрініс тауыпты. Сол 
мақсатпен жіберілген сауда керуені Хорезм 
қаласының бірінде қырғынға ұшыраған соң 
әйгілі Сартауыл соғысын бастағаны да 
белгілі.     

Иә, мұның бәрін неге еске алып от-
ырмыз? Өйткені кеше де, бүгін де, ертең 
де адамзат баласының саудаға әрқашан 
тәуелді болғаны, және мәңгі тәуелді бола 
беретіні талассыз шындық, дәлелдеуді 
қажет етпейтін аксиома. Алайда үндінің 
ұлы көсемі Махатма Ганди адамзатқа 
жойқын залал келтіретін «жеті әлеуметтік 
күнәдан» сақтану керектігін алға тартқанда, 
солардың бірі имандылықсыз сауда екенін 
тағы да баса ескертеді. 

Әуелгі кезден-ақ тауар өндіруші мен 
тұтынушының арасында туындаған сауда 
қатынасының соншалықты қарапайым, 
әрі соншалықты күрделі болғаны да тегін 
емес шығар. Имандылық та осы ара-
дан басталған, әрі осы арада айла мен 
амалдың арбауына ұшыраған-ау, шамасы. 
Қайран, бір кем дүние! Әлі де солай ғой. 
Және оның мақшар таңға дейін жалғаса 
беретіні қандай өкінішті.

Ал енді біздің бүгін сөз етпек болып 
отырған кейіпкеріміз осы сауданың қыры 
мен сырын жастай меңгерген, иман-
дылыққа мейлінше ден қойған сырбаз 
азамат. Дидарлы келбеті нұрға малып 
алғандай әсер қалдыратын онымен алғаш 
танысқан сәтімізден бері де біраз жылдың 
жүзі ауыпты.

Баяғыда десек те жарасатындай,  ау-
дан орталығы саналатын Ұзынағаштың 
тура ортасында аудандық тұтынушылар 
одағының бірнеше қоймасы тұрды. Бейне 
бір қазына тұнған құт мекен тәріздес еді 
ол. Есігін де кез келген пақырыңыз аша 
алмайтын. Дүкеншінің пірі имам адам 
қолдаған кейбіреулер, одақ төрағасына 
жақын жүргендер, билік басындағылар 
мен солардың айналасындағылар осы 
қойманың қараңғы түпкірінде қатталып 
жатқан зәру затты еркін еншілей береді 
екен деп еститінбіз. Ол тауарлар «дефи-

цит» деген атауымен адамның 
делебесін қоздыратын. Одақ 
кеңсесінің есігі де көшенің арғы 
қапталында еді. Айхай дүние-ай 
десеңізші, қызық заман екен-ау, ол 
да бір!

Cодан бері де дүние ду-
маны сан өзгеріске ұшырады. 
Кеңестік жүйенің басынан бақ 
тайды. Ауылдың әр тұсындағы 
азық-түлік дүкендерінің cөресі 
жылан жалағандай тып-типыл 
болған кездерді де көзіміз көрді. 
Өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарының басында біз ай-
тып отырған әлгі қазына тұнған 
қоймалардың есігі де тарс жа-
былды. Одан кейінгі біраз жыл 
мұғдарында мұнда тіршілік ныша-
ны болды ма, болмады ма, тіпті 
есімізде қалмапты. 

Арада арындап бірталай су ақты. Ба-
зар тіршілігіне мүлде қырсыз болсақ та «ел 
құлағы – елу» деген бар, осы арадағы сау-
да нүктелерінің күн өткен сайын көбейіп, 
көркейіп өсіп бара жатқанын естідік бір 
күні. Әсіресе, оның сөрелеріндегі зат-
тардың бағасы анағұрлым қолжетімді 
дейтін дерек құлағымызға жақты. Содан 
бірде осынау «Дарабоз» деп аталатын 
көпсалалы көтерме сауда кешенінің бас-
шысы Тоқтар Сетеновтің кеңесіне жолы-
мыз түсті. Әңгімеміз сәл ұзарғанда-ақ ол 
сауданың нағыз майталман маманы екенін 
аңғартты. Бәсе, тегін адам базар аша ма, 
қазіргі нарықта қым-қиғаш дүниенің тетігін 
тауып ұйымдастыру деген өз алдына бір 
өнер. Тоқаң болса сол тегершікті әбден 
меңгерген, кезінде кеңестік жүйенің сау-
да саласында жан-жақты ысылған, аса 
аңғарлы азамат екен. Базар деген шіркін 
де бәйге атындай ғой, бағы мен бабы 
келіспесе, баяны ұзамайды. Сол сияқты 
кейбір ресторандар, кейбір дүкеншіктер, 
кейбір кафелер ашылып барып жабылып, 
тасынып барып тарығып жатады. Оның 
бәрін ел көріп жүр. Демек, сауданың да өз 
тағдыры, ұзынды-қысқалы тарихы болады 
екен. 

Адамзат баласы айтып жүретін қана-
ғат, адалдық, адамгершілік, қайырымды-
лық, жаңашылдық, икемді қағілезділік, 
мәмілегерлік дейтін қасиеттер бұл жер-
де де басты рөлде көрінеді. Ыңғайын 
таба білмеген адамның оң жамбасы-
на келмейтін мұндай кірпияз өнерді 
сондықтан екінің бірі қайдан икемдеп 
әкетсін. Тоқаң болса осы мамандықты 
жан-жақты меңгерген, біліміне білігі сай, 
тәжірибесі мол басшы. Дүние есігін айдын-
ды Алакөл өңірінде ашып, айбынды алты 
Алашына адал қызмет еткен абыройлы, 
арлы азаматтың бірі.

Әлбетте, әрбір адамның өмір жо-
лы әртүрлі қалыптасады. Қадірлі 
оқырмандарымыз да соны әрдайым 
білгісі келіп тұратын әдетінен еш айныған 

емес. Ендеше, күні ертең жасы жемісті 
жетпістің желкенін желбірететін, сауда 
саласының нағыз саңлағына айналған 
Тоқтар Иманәліұлының өмірбаяндық па-
рақшасына да бір үңіле кеткен жөн.

Ол қазір Жетісу облысының еншісіндегі 
Алакөл ауданының Қарабұлақ ауылын-
да 1952 жылы тамыздың 25-де туған. 
Алқалы елдің ақ бата, тәлімді тәрбиесі-
мен көркейді, осы өңірде өсіп ержетті. 
Әкесі Иманәлі «Еңбекші», «Қарақұм», 
«Көктұма» совхоздарында бірнеше жыл 
бөлімше басқарушысы қызметін атқарған. 
Анасы Күлпан сауда саласында дүкен 
ұстаған. Бала Тоқтар бастауыш мектепті 
Еңбекші ауылында бастап, Жайпақ ауы-
лында (бұрынғы Коммунизм) 1969 жылы 
М.Төлебаев атындағы орта мектепті үздік 
бітірді. Сол жылы Алматыдағы физкуль-
тура институтына түсіп, 1973 жылы «дене 
шынықтыру пәнінің оқытушысы» деген 
мамандықты меңгеріп шықты. Бокс сала-
сы бойынша бейімделген спорт шебері. 
1985 жылы КСРО Орталық Одағының 
Мәскеу кооперация институтын «сауданы 
ұйымдастырушы-экономист» мамандығы 
бойынша тамамдады.

Еңбек жолын 1973 жылы Талдықорған 
қаласындағы индустриалдық-педагогика-
лық техникумда оқытушы болып ба-
стады. Бір жылдан кейін №174 ГПТУ 
директорының орынбасары қызметін 
атқарды. 1978-1984 жылдар аралығында 
қоғамдық комсомол жұмыстарына белсе-
не араласып, Талдықорған қалалық ком-
сомол комитетінің хатшысы, Талдықорған 
облыстық комсомол комитетінде «Спут-
ник» Халықаралық жастар туристік бюро-
сының төрағасы тәрізді сайлаулы лауа-
зымды қызметтерде жүрді. 

Ендігі жердегі қызметі меңгерген 
екінші мамандығына сай ойысып, 1984 
жылдан 1993 жылға дейін Қазақ Тұтыну-
шылар Одағы жүйесінде нәтижелі жұмыс 
істеді. Атап айтқанда, Талдықорған 
облыстық тұтынушылар одағы дайын-

дау басқармасының бастығы, 
Текелі қалалық сауда кооперативі-
нің директоры, облыстық сауда 
базасының директоры, Талды-
қорған облысы Панфилов 
аудандық тұтынушылар одағы 
басқармасының төрағасы, Алма-
ты қаласындағы «Сыртқы сауда» 
республикалық сауда базасында 
директордың бірінші орынбасары 
лауазымын ойдағыдай атқарғанын 
ел біледі.

Қынаптағы қылыштай қылшыл-
даған қырық жасында, 1993 жылы 
Тоқаң Қазақстан Тұтынушылар 
одағының Пекин қаласындағы 
Сауда өкілдігінің басшысы бо-
лып тағайындалды. Сөйтіп, Қытай 
Халық Республикасынан ең ал-
ғашқы инвесторлар мен сауда 
мамандарын Қазақстанға тартуға 
өзіндік үлесін қосты, Үрімжі мен Пе-
кинде, Қазақстанда Біріккен Сауда 
үйлерін ашуға атсалысты. 1995 
жылы Қазақстан Тұтынушылар 
одағына қарасты «Сыртқы сау-
да» республикалық бірлестігі бас 
директорының орынбасары болып 
ауыстырылып, өз елімізде қызметін 
жалғастырды.

* * *
Қырғыздың атақты жазушысы 

Шыңғыс Айтматовтың: «Адамның жастық 
шағы өткен жерде жарты жүрегі қалады» 
деген бір жақсы сөзі бар, сол айтпақшы 
Тоқтар Иманәліұлы да өзінің Жәркентте 
өткен сонау бір жылдарын елжірей еске 
алады. 

 Иә, 1987 жылғы тамыздың 23-і күні 
шешіліп еді ғой, мұның Панфилов ауда-
нына баратыны. Сол кездегі Қазақстан 
Компартиясы Талдықорған облыстық ко-
митетінің бірінші хатшысы Владислав 
Григорьевич Ануфриевтің отыз бес жасқа 
толған шағында оған зор сенім артып,  
Панфилов аудандық тұтынушылар одағы-
ның төрағасы қызметіне тағайындаға-
ны, облыстық тұтынушылар одағының 
төрағасы Мұрат Сапарғалиұлы Хасеновтің 
де зор қолдау көрсеткені, осы аудандағы 
жұмысына абырой жолдас болып, КСРО 
Тұтынушылар кооперациясы съезіне де-
легат ретінде қатысқаны, Жәркентте өткен 
төрт жарым жыл қызметі барысында КСРО 
Орталық Тұтынушылар Одағының Ауыс-
палы Қызыл Туын иеленгені, расында, 
қалай ұмытылсын.

Сонымен қатар кезінде қызметін 
Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінде 
бастап, кейін Талдықорған облысының 
Бөрлітөбе, Қапал, Андреев, Талдықорған 
сынды бірнеше ауданында басшылық 
еткен, Панфилов ауданында бірінші хат-
шы лауазымын абыроймен атқарған, ар 
тазалығымен, адам баласына деген ерек-
ше қамқорлығымен де, әрбір ісінен нәтиже 
шығара білетін талапшыл өжеттігімен 
де өзіне үнемі үлгі көрсеткен Асылмұрат 
Тұрғанбековтің асыл рухына әрдайым бас 
иетінін жасырмайды.

Одан кейінгі кезеңде де талай-талай 
жақсы адамдардың алдын көріп, алғаусыз 
ықыласына бөленген Тоқаң тағы бір 
естелігінде сауда саласында өткен ұзақ 
жылдардың барысында жинақтаған бір 
тәжірибесіне ризашылық білдіріп еді.

– Несін айтайын, Алматы қаласындағы 
«Сыртқы сауда» республикалық сауда 
базасында директордың бірінші орынба-
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сарымын. Бастығым –  Островский Григо-
рий Ефимович дейтін жасы 73-ке келген 
еврей кісі. Сол кездегі қат тауардың бәрі 
қолымызда, әр нәрсені дәметіп келушілер 
көп. Сондықтан адам қабылдағаннан 
басқа жұмысым қалмай бара жатты.

Бір күні Григорий Ефимович «Сен 
менің кабинетіме көшіп отыршы, мұнда 
өзіңді бекер жібермеген шығар. Қысылмай 
ауыса бер қазірден. Мені бір күні ақыры 
пенсияға жібереді ғой» деп, кәдімгідей 
мұңаяды. «Отец! Я на ваше место не пре-
тендую» дедім саңқ етіп. «Мына нөпірі 
қалың келушілерді өзіңіз қабылдаңыз. 
Қайта мені жас маман ретінде ары-бері 
шапқылатып  пайдаланбайсыз ба?» деп 
едім, шалымның жайылып-ақ түскені. Жо-
лымды ашты, білген-түйгенін де бүкпесіз 
үйрете бастады.

Содан кейін-ақ, Кеңес өкіметіне дос-
жар пейілдегі Чехословакия, Венгрия, Бол-
гария, Югославия, Румыния, Польшаға, 
әдетте ел аяғы жете бермейтін Иран мен 
Түркияға дейін сапар шектім. Бәрін арала-
дым. Мәскеуге тіпті жиі баратын болдым. 
Жер көріп, ел таныдық. Сондағы алатыны-
мыз тауар ғой баяғы, қасымда әр саланың 
тауартанушы маманынан бірнеше адам 
жүреді. Қазір ойласам, әлгі мемлекеттердің 
өтпей тұрған бұйымдарын біз алады 
екенбіз ғой, бас салып. «Көрмегенге көсеу 
таң» деген осы. Соның бәрі кейін өзіме 
үлкен сабақ болды, – дейді Тоқаң өткен 
күндерінің дидарына да бір үңіліп.

* * *
Біздің ел тарихының қасіретке толы 

қанды парағының бірі саналатын 1986 
жылғы Желтоқсан көтерілісі кезінде 
зардап шеккен азаматтың бірі де осы –  
Тоқаң. Сол кезде Талдықорған облыстық 
сауда базасының директоры қызметінде 
жүрген ол желтоқсанның 15-де алдағы 
Жаңа жылға қажетті тауарлар сатып алу 
үшін Алматыға келеді. Дүрлігіс басталып 
кеткенін естіген соң, не болып жатқанын 
өз көзімен көрмек үшін бұл да қасындағы 
үш-төрт жігітпен бірге алаңға жетеді. Ла-
пылдап тұрған кезі, өзі ширақ спортшы 
жігіт неден тайсалсын, мінбер тәріздес 
бір қондырғыға секіріп шығып, Кремльдің 
Қазақстанға мүлдем таныс емес адамды 
басшылыққа әкелгені орынсыз екенін ай-
тып, наразылығын білдіріп сөз сөйлейді. 

Енді түсе бергенінде екі жағынан 
екі орыс милиционер қолтықтап ала 
жөнеледі де, тергей бастайды. «Сіз не 
дедіңіз жаңа?», – дейді олар. Әңгіменің 
мәнісі қалай бұрылып бара жатқанын де-
реу аңдаған бұл: «Мен мына жастарға 
тоңып қаласыңдар, тараңдар!» дедім 
деп, жалтара жауап береді. Күдіктенсе 
де, мұның бастапқы сөзінің мағынасын 
жете түсінбеген әлгі жандайшаптар амал-
сыз босатады. Алайда, осы арада өрт 
сөндіретін машиналар суық су шашып, 
айқай-шу, қоян-қолтық айқас басталып 
кеткен еді. Қашып бара жатқан көппен 
бірге ентелей шегінгенде шүйдесіне ти-
ген ауыр соққыдан есінен танып қалыпты. 
Жедел жәрдем жеткізсе керек, қалалық 
12-ші емханада есін жиған кезінде қараса, 
маңдайы да, ерні де жарылып кетіпті. 
Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетіліп, 
жарақаты тігілген соң, сол кездегі Фрунзе, 
қазіргі Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің 
жертөлесіне әкеп тергеуге алады. 

Сонда мына сәттілікке қарамайсыздар 
ма, кезінде Қазақстан комсомолының 
Орталық Комитетінде бөлім меңгерушісі 
болған, қызмет барысында екеуі бес жыл 
бірге сыйласқан, жақсы таныс орыс әріптесі 
Игорь Жуков ұсталғандарды аралап келе 
жатып Тоқтардың алдынан шығыпты. 

«Жақсылыққа – жақсылық» деген тегінде 
рас, ғайыптан тайып құтқарушысына 
айналған Игорь: «Мойындама. Жол апаты-
на түстім де. Арғы жағын тағы көре жата-
мыз» деп қысқа қайырыпты. Ол болмаса, 
өзі коммунист, өзі үлкен қызметкер мұның 
тағдыры қай арнаға бұрыларын кім білсін. 
Сөйтіп, Қызыр Ілияс қолдап, сәттілік себеп 
болып, Тоқаң өзінің үлкен қырсықтан аман 
құтылғанын да бізге жасырмай жайып сал-
ды.

Кейін әрине, Желтоқсан қозғалысымен 
байланысын жалғастырған, архив арқылы 
көтеріліске қатысқанын дәлелдеген, заңды 
түрде сотпен ақталған. Қазір «Желтоқсан 
– 1986. Тәуелсіздік қырандары. Халық 
Қаһармандары»  республикалық қозғалы-
сы саяси-қоғамдық Кеңесінің жеті жыл-
дан бері Төралқа төрағасы саналады. 
Желтоқсан көтерілісінің 30 және 35 жыл-
дық мерекелік медальдарының иегері. 
Ерлігі мен ерендігі, жігерлі қайсарлығы 
туралы бірнеше кітапқа дерегі айқын 
жазылған, ұлтын шексіз сүйетін рухы 
биік жалынды патриот. Өйткені ол бала 
жасынан «Батырлар жырымен» сусын-
дап, нағыз қазақы тәрбие көрген азамат 
екенін талай тұста дәлелдеген. Қолы сәл 
қалт етсе, домбыра, гитара, баян тартуға, 
ән салуға аңсары ауып тұрады. Жан 
сұлулығына тән сұлулығын серік етсем 
деп, күніне 5 шақырым жаяу жүргенді, атқа 
мініп, суда жүзгенді ұнатады. Бес уақыт на-
мазын үзбейтін, Меккеге қажылыққа барып 
қайтқан  инсаны кәміл мұсылман.

* * *
Сауда саласындағы жұмысын да әуелі 

көкөніс, жүн, тері дайындаудан бастағанын 
жасырмайды. Сонда қасындағы жанашыр 
ағаларының бірі: «Саудаға кірістің екен, 
жүрексінбе, енді не өсесің, не өшесің. 
Екінің бірі. «Тәуекел ет те, тас жұт» де-
ген сөз бар аталарымыздан қалған, бәрі 
бағына байланысты» депті. Өзі де осы 
күнге дейін сол ұстанымда. 

1997 жылы мамыр айында біздің 
Ұзынағаштың дәмі тартса керек, Тоқаң 
Жамбыл аудандық тұтынушылар одағы-
ның төрағасы болып келді. Сол кез-дегі 
уақыт талабына сай аудан жұртшы-
лығына лайықты сауда қызметін көрсетті. 
Біраз жыл Қазақстан «Қант Орталығы» 
мекемесінің президенті болды. Өзі 
1997 жылы құрған «Дарабоз» ЖШС-нің 
жұмысын 2007 жылы қайта жандандыр-
ды. Аумағы 1 гектарға жуық жерді алып 

жатқан бұл кешенде қазір көптеген сауда 
нүктелері жұмыс істейді. Ұжым құрамында 
37 адам бар, базарда жалпы жұмыспен 
қамтылғандар саны да 350 адамға жетті. 
Сатылатын тауарлар да сан түрлі. Азық-
түліктер, көкөністер мен жеміс-жидектер, 
шаруашылық және құрылыс тауарлары, 
киім-кешек, т.с.с. деп жобалап айтсақ жа-
расады. Бұл серіктестіктің ел экономика-
сын нығайту жолындағы маңыздылығын 
осыдан-ақ аңғаруға болады. 

Әрине, нарық бәсекесінде дарабоз 
атану оңай емес, сол үшін сатушылар 
мен келушілерге лайықты жағдай жа-
сау бағытында жан-жақты ізденіспен 
іске кіріскен серіктестік басшысы Тоқтар 
мырза имандылық пен ізгілікті тел қасиет 
деп түсінеді. Соған сай кешен ішінен на-
мазхана ашылған. Мұсылмандықтың бір 
артықшылығы мұқтаж адамдарға қол 

ұшын созу  екенін есінен шығармайтын ол 
біраз жылдан бері жариялы, әрі жариясыз 
түрде Жамбыл және Алакөл ауданындағы 
әлеуметтік жағдайы төмен жандарға, 
жетім-жесірлерге тұрақты көмек көрсетіп 
келеді. Қайырымдылық іс шаралары-
на белсене атсалысады. «Ардагерлерді 
ардақтайық», «Бақытты балалық шақ», 
«Мектепке жол» бағдарламалары бойын-
ша өткізілетін акциялардың өрістеуіне өз 
үлесін қосып тұрады. 

Бұл базарға келетін тұтынушылар 
үшін ең алдымен қажетті әжетхана, ас-
хана, сатылатын түрлі ет өнімдері мен 
көкөніс, жеміс-жидектер сақталатын 
тоңазытқыш орнын жайластыру, сауда 
жасайтын адамдарға басқа да лайықты 
жағдайлар жасау үшін бірқатар құрылыс 
жұмыстары қолға алынған. Сауда кешені 
күн сайын сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін 
тұрақты жұмыс істейді. Күзеті мен тазалы-
ғын, тәртіпті қадағалайтын 33 жұмысшы 

бар. Базардың атқарушы директоры 
Әнуар Әлғазыұлы Таубалдиев Жамбыл 
аудандық мәслихатының депутаты, оның 
орынбасарлары – Олжас Базарбеков, 
Шәрипан Өрекеева, Нұрғазы Айтуған, бас 
есепші Эльвира Медеева болса өз ісіне 
тиянақты мамандар қатарында саналады. 
Бас директордың орынбасары Гүлмира 
Тоқтарқызы Сетенова заң ғылымдарының 
кандидаты.

Рас, бұл базар туралы да әркім әртүрлі 
пікір білдіретіні заңдылық. Өйткені кез 
келген сауданың екі жаққа бірдей ұнауы 
сирек кездесетін жайт қой. Әйтсе де, 
«Дарабоз» кешенінің жалпы көпшіліктің 
көңілінен шығатын бір тұсы – сатыла-
тын тауар бағасының өзге базарлармен 
салыстырғанда біршама арзандығы. 
Демек, қанағат деген ұғымды басты 
қағида санайтын басшысы мен оның 
діттеген межесінен шығуға ықыласты 
сатушылардың ортақ мақсат жолындағы 
ұстанымы бір деген сөз.

Тоқтар Сетеновтің ұзақ жылдар бойы 
атқарған жемісті қызметі де мемлекет 
тарапынан лайықты бағаланды. Соның 
айғағындай, оның өңірінде «Шапағат» 
медалі, «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне – 25 жыл және 30 жыл» 
мерекелік медальдары жарқырайды. Ол 
кезінде бірнеше мәрте аудандық және 
облыстық Кеңестің депутаты болып 
сайланған, «Жамбыл ауданының құрметті 
азаматы» атанған, Алматы облысының 
және аудан әкімдерінің, аудандық және 
облыстық «Аманат» партиясының Грамо-
талары мен Алғыс хаттарына ие болған, 
жуырда өткен Қазақ елінің жалпы Ұлт-
тық Құрылтайында «Халық қалаулысы» 
төсбелгісімен марапатталған. Десек 
те, соның бәрінен мәртебелі саналаты-
ны, әрине, жалпақ жұрттың алғысы мен 
отбасының бақытына бөленгені. 

Тоқаң жан жары Римма Рамазанқызы 
Батыраханова екеуі қызы Гүлмира, ұлы 
Дәулетханнан көрген Ақбота, Алиша, 
Асылмұрат, Әбілқайыр, Аяла, Әлиасқар, 
Әбілмансұр атты немерелерінің шат 
күлкісімен көркейіп отыр. Гүлмираның 
өзіне көмекші екенін айттық. Осы өткен 
наурыз айында «Құрмет» орденімен 
марапатталған Дәулетхан Тоқтарұлы 
Ақмола облыстық «Казтранстелеком»-
ның бастығы, келіні Аида екеуі отбасымен 
Көкшетауда тұрады.

Өзіміз сауда саласының нағыз саңлағы 
санайтын Тоқтардай жайсаң ағамыз жетпіс 
жасқа толып жатқанда жақсы тілектен 
шашу шашайық, саудасына толассыз 
сәттілік тілейік деген інілік ізгі мақсатпен 
осы мақалаға қалам жүгірттік. Ел игілігі 
үшін елу жылға жуық елеулі қызмет 
атқарған айтулы азаматтың денсаулығы 
қуатты, алдағы күндері әрдайым шуақты 
болсын дейміз. 

Рәтбек САҒИД-УАҺАС,
Қазақстанның құрметті журналисі.
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РассмотРен вопРос по обеспечение газовых азс 

Новые фуНкции ПеНсиоННого калькулятора вНимаНие: 
активизировались 

мошеННики

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

АктуАльНАя пРОБлЕМА                

Как сообщает пресс-служба региональной палаты пред-
принимателей города Алматы, вопрос в  недостаточном 
обеспечении газовых АЗС для заправки пассажирских 
автобусов был рассмотрен на заседании Совета по 
защите прав предпринимателей и противодействию 
коррупции Палаты предпринимателей г. Алматы под 
председательством Юрия Тлеумуратова. Для решения 
вопроса были приглашены представители управлений 
городского планирования и урбанистики, городской мо-
бильности города Алматы, представители заправочных 
станций, автобусных парков. 

ЕНПФ улучшил Пенсионный калькулятор на своем официальном сайте и в мобильном приложении, добавив новые функции.

Прогнозный пенсионный калькулятор 
является инструментом планирования буду-
щей пенсии и позволяет пользователю само-
стоятельно рассчитать предположительный 
размер всех пенсионных выплат, включая 
пенсию за счет:

• государственного бюджета (базовая 
пенсия и солидарная (трудовая) пенсия);

• 10% обязательных пенсионных взно-
сов, уплачиваемых из доходов работников в 
ЕНПФ;

• 5% обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, перечисляемых работо-
дателем в ЕНПФ в пользу работников, заня-
тых на работах с вредными условиями труда;

• добровольных пенсионных взносов.
Пенсионный калькулятор ЕНПФ был до-

полнен новыми функциями для вкладчиков.
Во-первых, пенсионный калькулятор 

позволяет призвести расчет пенсионных 
выплат в случае планируемого изъятия на-
коплений. Пользователь может самостоя-
тельно выбрать:

- год и желаемую сумму изъятия пенсион-
ных накоплений,

- способ удержания индивидуального по-
доходного налога (ИПН) с суммы изъятия – 
единовременно (в полном объеме, в момент 
изъятия накоплений из ЕНПФ) или ежемесяч-
но (равными долями, в будущем при получе-
нии пенсионных выплат из ЕНПФ).

Во-вторых, в калькуляторе добавлен рас-
чет повышения выплат из ЕНПФ для работ-
ников, проработавших на опасных и вредных 
производствах не менее 60 месяцев, с учетом 
законодательно предусмотренного поправоч-
ного коэффициента.

В третьих, калькулятор позволяет увидеть 
динамику пенсионных выплат в случае пере-
вода части пенсионных накоплений управляю-
щим инвестиционным портфелем (УИП).

Напомним, что для расчета своей пенсии 
нужно заполнить необходимые поля в блоке 
«Входные данные», такие как дата рождения, 
пол, трудовой стаж, сумма накоплений и так 
далее. Если вы зарегистрированы в личном ка-
бинете на сайте enpf.kz, то основные данные в 
калькуляторе заполнятся автоматически.

Результаты отражаются в блоке «Прогноз 
вашей пенсии» и включают возраст и дату вы-
хода на пенсию, количество лет до исчерпания 
накоплений (в случае получения выплат из 
ЕНПФ), прогнозный размер заработной платы 
на момент выхода на пенсию и коэффициент 
замещения дохода прогнозной пенсией, а так-
же динамику изменения прогнозной пенсии по 
годам в виде графика и таблицы. Для работ-
ников вредных и опасных профессий учтен по-
вышающий поправочный коэффициент. Если 
прогнозная сумма пенсионных накоплений к 
достижению пенсионного возраста будет до-
статочной для приобретения пожизненного 
пенсионного аннуитета в страховой организа-

ции, калькулятор предложит сделать расчет 
такого вида пенсионного обеспечения – ан-
нуитетных выплат. 

Для того, чтобы показать пользователю 
возможные варианты пенсионных выплат с 
учетом изменения предположений по уров-
ню доходности, результаты выдаются в трёх 
сценариях – пессимистичном, реалистичном 
и оптимистичном. В каждом сценарии можно 
увидеть динамику пенсионных выплат в слу-
чае перевода вкладчиком части своих пенси-
онных накоплений УИП.

Таким образом, пользователь может оце-
нить величину своей будущей пенсии и вы-
брать наиболее предпочтительную: с учетом 
и без учета досрочного изъятия пенсионных 
накоплений на жилье и (или) лечение, в слу-
чае инвестирования пенсионных накоплений 
через выбор УИП, а также в случае заключе-
ния договора пенсионного аннуитета.  

Результаты расчетов пенсии являются 
прогнозными, а не гарантией выплат. Надо 
учитывать, что размер будущей пенсии каж-
дого вкладчика зависит от его пенсионных 
накоплений. На величину накоплений влияет, 
прежде всего, сумма пенсионных взносов, 
регулярность и полнота их уплаты, а также 
инвестиционная доходность. Все расчетные 
результаты прогнозного пенсионного каль-
кулятора представляются в реальном стои-
мостном выражении (т.е. уже с учетом влия-
ния инфляции соответствующего периода 
прогноза).

Единый накопительный пенсионный фонд пред-
упреждает о новой мошеннической схеме. Начались 
единичные случаи звонков неустановленных лиц, пред-
ставляющихся работниками АО «ЕНПФ», которые про-
сят пополнить некий банковский счет для разблокировки 
пенсионного счета вкладчика. Пенсионный счет, по сло-
вам звонивших, будет использован якобы для платежей 
от иностранных банков для оплаты возмещения по су-
дебным разбирательствам. В случае отказа перевести 
средства пенсионный счет якобы останется заблокиро-
ванным. 

ЕНПФ предупреждает, что подобные звонки поступа-
ют не от работников ЕНПФ и в случае поступления таких 
звонков настоятельно просит прервать разговор (!). Так-
же напоминаем следующие моменты: 

- согласно п.3 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (да-
лее – Закон) наложение ареста или обращение взыска-
ний, в том числе на пенсионные накопления по долгам 
вкладчика (получателя), не допускается.

- в соответствии с пп.14) ст. 98 Закона Республики 
Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» взыскание не может быть об-
ращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика 
(получателя).

Таким образом, на пенсионные накопления, имею-
щиеся на Вашем индивидуальном пенсионном счете, не 
может быть обращено взыскание судебного исполнителя 
или любого третьего лица.

Ваш индивидуальный пенсионный счет не может 
быть заблокирован ни при каких обстоятельствах!

В Палату предпринимателей 
города Алматы поступают 
многочисленные обращения от 
предпринимателей занятых в сфере 
газовых автозаправочных станций, 
касательно оказания содействия 
по вопросу выделения земельных 
участков для реализации проекта 
по строительству и эксплуатации 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций. Реализация 
таких проектов осуществляется в 
рамках исполнения Постановления 
Правительства РК от 29 ноября 
2018 года №797 «Об утверждении 
Плана мероприятий по расширению 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива на 2019-
2022 года», где содержится положение, 
касательно строительства АГНКС в 
городе Алматы.

«Согласно п. 5 вышеуказанного 
Плана, ответственность за 
выделение земельных участков для 
строительства АГНКС возложена 
за местным исполнительным 
органом. Однако, по информации 
ОЮЛ «Газомоторная ассоциация 
Казахстана» реализация мероприятий 
Плана в настоящее время идет 
низкими темпами, что связано с 
отсутствием межотраслевого 
скоординированного взаимодействия 
и низкой заинтересованности 
уполномоченных государственных 
органов, ведомств и акиматов», 
– начальник отдела по снижению 
административных барьеров Палаты 
предпринимателей г. Алматы Нурбол 
Ашербеков.

К примеру, общая координация по 
Плану закреплена за Министерством 
индустрии и инфраструктурного 
развития РК, строительство 
газозаправочных станций за АО 
«НК «QazaqGaz», также отмечается 
отсутствие интереса и затягивания 
со стороны местного исполнительно 
органа, в частности акимата города 
Алматы в выделении земельных 
участков и подключения к инженерным 
коммуникациям.

На сегодняшний день в городе 
Алматы функционируют всего 7 
газовые автозаправочные станции, 
которые работают 20% от общей 

мощности (в связи с износом) и 
обслуживают более 650 городских 
пассажирских автобусов (более 250 
привезены и не эксплуатируется в 
ввиду не предоставления акиматом 
города Алматы маршрутов для 
передвижения), что создает неудобство 
для водителей, в связи с длительным 
обслуживанием. Водителям 
приходится занимать очередь с 4 часов 
утра для осуществления заправки, из-
за чего многие водители вынуждены 
уходить в другие сферы.

Однако, одна газовая 
автозаправочная станция, которая 
построена 2022 году загружена только 
на 20 процентов. 

«В день мы можем заправлять 250 
автобусов. Если к нам бы направляли 
автобусы «Электротранс», проблем 
города вообще бы не было. Получается  
касаемо ситуации, все говорят 

нехватка, но по факту у нас нет даже 
20 процентов загрузки, это первое. 
Надо тоже до решать этот вопрос, 
просто проблема в том, что как 
говорит «АлматыЭлектротранс», 
в части используемых автобусов. 
Чтобы заправляться на частной 
заправке им якобы не позволяет 
государственный закон  о закупках», 
–  заявил представитель новой 

заправочной станции Ерлан Досанов.
По словам представителей 

«Электротранс», новая АГНКС 
находится в специальной 
экономической зоне за чертой города, 
для автобусного парка это далеко и 
нерентабельно.

«Что касается новой введенной 
заправки  мы понимаем, что это  на 
данный момент Алматы транспорт 
заправляться не сможет и с тем 
что на сегодня на расположенной 
заправке Алматы газ в будущем в 
том районе вполне возможно самого 
большого автобусного парка рядом 
еще есть автобусный парк,  если 
там компании уже перейдут на 
газовое топливо. Тогда уже она будет 

загружена и для этого в массе мы в 
этом году планируем начать ПСД 
двух автобусных парков с разными 
заправками и еще одна заправка  
будет стоять на территории 
Алматы», – сообщили с управления 
городской мобильности города 
Алматы.

По итогам обсуждения решено 

дальше отрабатывать вопрос с 
госорганами.

«С развитием социальной 
структуры Казахстана, развитие 
инфраструктуры в Алматы должно 
продолжаться. Это касается не 
только Алматытранса. Еще 230 
тысяч автобусов и воздуха не то, 
что видно, скоро его можно будет 
потрогать.  Мне понравилось, как 
управление городской мобильности 
города Алматы в принципе 
мониторят  ситуацию и вот наверно, 
предлагают для решения вопроса. 
Нужно создать  рабочую группу», 
– отметил председатель Совета 
Юрий Тлеумуратов. 

Второй вопрос, рассмотренный на 
заседании Совета, касался справки об 
отмене ранее выданного санитарно-
эпидемиологического заключения 
уполномоченным органом.

В 2013 году ТОО «Нуртау Темир» 
купил у АО «Курылыс Материалы» 
часть производственной территории 
с целевым назначением - для 
эксплуатации производственной базы. 
Ранее, АО «Курылыс Материалы» 
занималось производством кирпича, 
товарного бетона, ЖБИ изделий, 
керамзита, минеральной ваты и других 
стройматериалов, которые относятся 
к II классу опасности, согласно всех 
санитарно-эпидемиологических 
правил, которые существовали до 
2013 года. Санитарно-защитная зона 
для АО «Курылыс Материалы» была 
установлена – 30 метров от жилых 
домов.

В настоящее время, ТОО «Нуртау 
Темир» не изменяла границы СЗЗ 
и на указанном земельном участке 
осуществляет деятельность, 
которая на один класс безопаснее 
для окружающей среды. (III класс 
опасности), то есть фактически 
произошло улучшение экологического 
состояния данного земельного участка 
и прилежащей территории, а СЗЗ 
осталась прежней. Однако, Комитет 
санитарно-эпидемиологического 

контроля по г. Алматы подал иск 
в суд на свое территориальное 
подразделение для отмены санитарно-
эпидемиологического заключения 
№A.05.X.KZ03VBZ00025897 от 9 
апреля 2021 года. Порядка 300 человек 
могут остаться без рабочего места.

Таким образом, Комитет с 2013 
года по 2020 год не предъявлял 
замечаний по СЗЗ, а в 2021 году 
потребовал установить размер СЗЗ 
в 300 метров от границ предприятия, 
согласно Санитарных правил №237. 
Данные действия ставят под угрозу 
существования предприятия. ТОО 
«Нуртау Темир» вложил порядка 10 
000 000 000 тенге в строительство 
производственной базы, и очевидно, 
что возврат кредитных средств 
становится невозможным, т.е. 
предприятие будет объявлено 
банкротом.   

«Согласно экологического 
законодательства если у вас 
отсутствует заключения разрешения, 
почему и подали иск на приостановку, 
потому что согласно статьи 51 они не 
могут вести  деятельность», – отметила  
пердставитель управления экологии. 

На деятельность предприятия 
подали жалобу несколько жителей.  

«Считаем необходимым 
отметить факт вымогательства 
со стороны жителей домов, 
расположенных рядом с предприятием, 
которые направляют жалобы в 
уполномоченный орган. Жалобщики 
открытым текстом говорят, что 
им нужны дорогие дома в верхней 
части города. На данной территории 
с 1936 года осуществлялась 
производственная деятельность, 
именно это обстоятельство 
объясняет появление жилой зоны 
рядом с предприятием ТОО «Нуртау 
Темир» ( эти жилые дома строились 
для сотрудников)», – подчеркнула 
начальник отдела по снижению 
административных барьеров 
Гульнара Мамажанова.

Стоит отметить, что за последние 3 
года было проведено множество (более 
50) исследований воздуха на пыль 
и шум. Исследования проводились 
лабораторией Департамента экологии 
по г.Алматы, «Национальным центром 
экспертизы», лабораторией Комитета 
контроля качества, лабораторией 
ТОО «Ecology Expert». По результатам 
всех замеров превышений предельно 
допустимых концентраций (ПДК) не 
было обнаружено. 

Решением Совета, во избежание 
вынужденного банкротства ТОО 
«Нуртау Темир» было рекомендовано 
рассмотреть возможность заключения 
мирового соглашения в порядке 
медиации. Рекомендовано Палате 
оказать консультативную правовую 
помощь во всех судебных инстанциях. 

НАш. кОРР.



 

06.00, 04.50 Әнұран
06.05, 04.30 «Жәдігер»
06.30 Aқпарат 
07.00 «Күй керуен» 
07.40, 03.25 Д/ф «Дәуір дана-
лары»
08.30 «Ақсауыт»
08.55 «Көңіл толқыны»
10.00, 18.00 «Гүлдер құпиясы» 
11.00, 19.00 «Жүректегі күз»
12.00 М/ф «Монстрлар 
университеті»
13.30 «Шаншар» театрының 
концерті
15.30 Балғынбек Имашевтың 
шығармашылық кеші
17.25 «Әйел әлемі»
20.00 «Апта»
20.50 «Алашұлы» тобының 
концерті
22.30 Телехикая «Өмір ызғары» 
23.30 «Көңілашар»
00.30 К/ф «Теңіз төсінде»
02.35 «Апта»
04.10 «Ақсауыт»

Бейсенбі - Четверг,  8 қыркүйек Сенбі - Суббота,  10 қыркүйек

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  11 қыркүйек

 06.05 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 17.00, 
20.00, 00.35, 03.00 Aқпарат  
07.00 «Таңшолпан»  
10.10, 18.00 «Гүлдер құпиясы» 
 11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі күз» 
12.21.30 Т/х «Аяла»
13.10, 17.15 «Қызық екен...» 
14.00 Деректі фильм
14.30 Ауылдастар
15.15 Тіршілік
15.45 Т/х «Бақытсыздар бағы» 
20.35, 03.35 «Ашық алаң»
22.30 Телехикая «Өмір ызғары» 
 23.20 «1001 түн» 
00.50 Футбол

Хабар   

    
05.00 «Кім мықты?»  
06.00, 17.00 «Бегом за день-
гами»
07.00 Тікелей эфирде «Оян» 
10.00 Біздің назарда
10.30 Маша и медведь
11.00, 22.00 «Келінжан-4» 
12.00, 20.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...» 
14.00 «Айналайн»
15.00 «Поздний срок» 
 18.00 Новости 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
23.00 Мегахит «Капитанша» 

Астана 

 06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
 07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь» 
09.00, 21.55 «Кеш келген ма-
хаббат» 
11.00 Т/х «Ене»  
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»  
13.40 «Айтарым бар»
14.50, 01.30 «Условия контрак-
та»
 16.00 «Мариям»
 17.00, 02.30 «Жұмбақ таймс» 
17.40 Т/х «Кішкентай келін» 
19.25 Т/х «Есіктер-2» 
20.00 «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан» 

Евразия  

06.00  «Той БАЗАР» 
07.00 «П@утина» 
08.00 «Қайырлы таң Қазақстан!»
 09.00 «Доброе утро Казахстан!»
 10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле»
 12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю...» 
13.00 Мелодрама  «Ветреная 
женщина» 
14.10, 03.35 «Новости» 
14.20, 03.45 «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайқ» 
18.30, 04.45  «Басты 
жаңалықтар» 
19.00, 03.55 «Көреміз» 
20.00 «Главные новости» 
20.35  Сериал «Капкан для 
монстра»
01.10 Ночной кинотеатр «Золо-
тая орда»  
 02.30 Сериал «Хиромант» 
05.10 «Той заказ» 

КТК

07.05 «КТК қоржынынан» 
 07.25, 19.30, 04.40 Кешкі 
жаңалықтар  
07.50 Т/х «Жимаудың жетістігі»   
09.30 Мелодрама «Испыта-
ние-2» 
10.30, 21.30 Мелодрама «Клят-
ва врача»  
12.30, 00.00 «Метод Михайлова  
14.40, 04.00 «Көріпкел» 
15.50, 02.45 Т/х «Өкініш»
 17.30Т/х «Құпия қобдиша» 
20.00 «Астарлы ақиқат» 
21.00 Вечерние новости 
02.00 Мелодрама «Чума» 

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

06.00, 05.00 Әнұран
06.05, 04.40 «Жәдігер»
06.30, 03.55 «Күміс көмей»
07.15, 20.00, 02.40 Aқпарат 
07.50, 03.10 «Зинһар»
08.35 «Көңіл толқыны»
09.20 «Әйел әлемі»
09.55 «Ырыстың қазығы»
10.00,18.00 Т\Х «Гүлдер құпиясы»
11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі күз»
12.00 «Әзіл әлемі»
14.00 М/ф «Монстрлар 
университеті»
15.30 Концерт «Сағындырған 
әндер-ай»
17.35 «Абайлаңыз, алаяқ!»
20.30 Димаш Құдайбергеннің 
концерті
22.30 Т\Х «Өмір ызғары»
23.30 «Көңілашар» 
00.30 К/ф «Аманат»

Хабар

05.00 01.00 ҚР Әнұраны 
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Сезімді қайтейін»
08.00 Мегахит «Американский 
палач»
10.00  «Спорт  әлемі»
10.30 Д/ф «Көмбе»
11.00 Т/х «Тағы да сүй»
13.00 М/ф «Шевели ластами-2
15.00 Т/х «Келінжан-4»
17.00 «Культурный контекст»
18.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
18.40 Айтыс «Асыл домбыра»
20.00 «Covershow»
22.00 «Не хабар». Тікелей эфир 
23.00 Гала концерт «Мерейлі 
отбасы»
00.00 Мегахит. «Никогда не 
сдавайся-2»

Астана 

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.00, 21.55 «Кеш келген махаб-
бат»
11.00, 02.00  «Жұмбақтаймс»
12.00, 21.00  Т/х «Дастан»
14.50 «Отбасы»
17.10 «Шаншар»
20.00 «Сарап таймс»
23.50 Х/ф «Арман когда ангелы 
спят»

Евразия 

06.00 «Той БАЗАР»
08.00  «П@утина»  
09.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова»
12.00 Сериал «Наследница»
16.30 «Бестің шәйі». Тікелей 
эфир
18.30 «Айна»
19.30 Сериал «Крылья бабочки»
23.45 Ночной кинотеатр «Медве-
жий поцелуй»
02.15 «Поехали»
03.20 «П@утина»  
04.05 «Той БАЗАР»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны 
07.05 Т/х«Үлкен үй»
07.40 «Біздің концерт»  
08.30 «Қарапайым-ханшайым»
09.20 «Юморина» 
10.20 «Лишний»  мелодрама
14.30 Д/ф «Человек дела»
15.30 Т/х «Аталар сөзі» 
18.00  «Озат отбасы»
19.00 «Махаббат әлемі» ән-шашу
21.00 «Любовь под микроскопом»

00.50 «В плену у прошлого» 
мелодрама
02.25 Т/х «Аталар сөзі»
04.15, 05.00  «Қарапайым-
ханшайым»

жетысу

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 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «AgroLife» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Д/ф «Джеки Чан» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Бүгін» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
15.00 «Қазақ үні»
15.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
16.00  «Сыр шертер» 
16.30 «Әсем әуен» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.50 «Ай мен күн» телехикаясы 
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «Әсем әуен» (дәстүрлі 
әндерден жинақ)
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Сделано в Казахстане» 
22.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы)

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00, 03.30 «Әзіл студио» 
07.00 «Тәтті шоу» 
08.00, 01.30, 05.00 «31 әзіл»  
09.00 «Күліп ал» 
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 Х/ф «Месть и закон» 
14.10 Х/ф «Келинка Сабина-2»
16.20 Х/ф «Стартрек:возмездие»
19.10 Х/ф «Фердинанд»
21.20 Х/ф «Первый мститель»
23.30 «Bizdin show»
02.00, 05.30  «What's up?»
02.30 «Тамаша лайв» 
04.00 «1001 әзіл»
04.30 «Ризамын»

 7 канал

06.00, 05.30 «Қуырдақ»
07.00, 01.40  «Жайдарман»
08.30, 01.10 «Жұлдыздың жары» 
09.00 «Орел и решка»
10.00 Сериал «От любви до 
ненависти» 
14.20 Қуандық Рахым
16.40, 02.50 Т/х «Тақиясыз 
періште»
19.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 
22.40 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на»
03.50 Т/х «Япырай»
04.50 «Тамаша»

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

   7 КАНАЛ

Хабар

05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Жұлдызым»
08.00 Мегахит «Никогда не 
сдавайся-2»
10.00 Спорт тайм
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 М/с «Мишки-братишки. 
Снова вместе»
13.00 М/ф «Космическое при-
ключение»
15.00 Т/х «Келінжан-4»
17.30 «Интнервью с Кривошее-
вым»
18.00 Аналитическая программа 
«7 күн»
18.40 «Ән әлемі»
20.00 «Жеті қазына»
22.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
22.30 Д/ф «Отдел журналист-
ских расследований»
23.00 Мегахит. «Никогда не 
сдавайся-3»
01.00 ҚР әнұраны  

Астана 

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.00, 21.55 «Кеш келген ма-
хаббат»
11.00, 02.30 «Жұмбақ таймс»
12.00 Т/х «Дастан» 
14.50 «Алдараспан»
17.50 Т/х «Тик ток хаус»
19.00 «Бақыт құшағында»
19.40 Т/х «Жұрттың балалары»
20.40 «Көру керек»
23.50 Х/ф «Астанаға көктем кеш 
келеді»

Евразия 

06.00  «Той БАЗАР»
07.35 «П@утина»
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Х/ф «Тобол»
11.35 «Қаймақ»
12.20 Сериал «Наследница»
16.50 Х/ф «Сердце и как им 
пользоваться»
18.55 «Добрый вечер Казах-
стан!»
20.00 «Грани» Прямой эфир 
21.00 Сериал «Медное колечко»

01.25 «Три аккорда»
03.30 «П@утина»
04.15 «Той базар»

КТК

07.00  ҚР Әнұраны
07.05 «Ән мен әнші»
08.30 «Қарапайым-ханшайым»
09.20  «Юморина» 
10.30 «Любовь под микроско-
пом» мелодрама
14.30 Д/ф «Человек дела»
15.30 Т/х «Аталар сөзі»
18.00 «Озат отбасы»
19.00 «Махаббат әлемі» ән-
шашу
21.00 «Портрет недели»
22.00 Кино «Күшік құда-
квартиранты»
00.10 «В плену у прошлого»
02.25 Т/х «Аталар сөзі»
04.15, 05.00 «Қарапайым-
ханшайым»

жетысу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен»  
09.00 Жаңалықтар 

09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Мамандық маңызы» 
11.30 «Қасиетті Қонаев» 
11.50 Инфо-блок
12.00 М/ф «Блинки Билл»  
13.00 «Әсем әуен» 
13.30  «Сделано в Казахстане» 
14.10 «AgroLife» 
14.30 «Ән тыңдайық» 
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
16.35 «Әсем әуен»  
17.00 «Қазақ үні»           
17.30 Д/ф «Мәдени байлықтар»
17.50 «Ай мен күн» телехикаясы 
18.30 «Олжа»                               
19.00 «Сыр шертер»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Әсем әуен» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әндер мен жылдар» 
концерті  

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 

06.00, 03.00 « Әзіл студио»
07.00, 01.30 «Тамаша лайф» 
08.00, 05.00 «31 әзіл» 
08.30 «Күліп ал»
09.00 «Телебинго»
09.25 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Царевны»
10.30 М/с «Маша и медведь»
11.00 Х/ф «Келинка Сабина-2»
13.00 Х/ф «Титан»  
15.10 Х/ф «Фердинанд»
17.20 Х/ф «Первый мститель»
20.20 Х/ф «Я,робот»
22.35 «Алдараспан»
03.30, 05.30 What's up?
04.00 «1001 әзіл»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00, 04.30 «Қуырдақ»
06.20 Қуандық Рахым
08.30, 01.20 «Жұлдыздың жары»
09.00 «Измайловский парк»
10.30 Т/х Отыңды өшірме
18.00 Т/х «Тақиясыз періште»
21.00 Сериал «Моя настоящая 
мама»
02.00 Жайдарман
03.00 Т/Х «Япырай»
03.40 «Тамаша»

АСТАНА
   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

Жетысу  

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 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «Мамандық маңызы»
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Бүгін» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
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 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 Инфо-блок
18.00 «Сегодня» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «Қасиетті Қонаев»
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Бір туған»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы)

31 канал

 06.00, 03.00 « Әзіл студио» 
06.30, 05.00 «Ризамын»
07.00 Мультфильм
  07.30, 20.00 «Информбюро»  
08.30, 00.00 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ»  
09.30, 21.00  Т/х «Зейнеп» 
10.30 Т/х «Қайсар» 
12.00 Сериал  «Сеняфедя»  
12.25 Х/ф «Между небом и 
землей» 
14.30 Х/ф «Случайный шпион» 
17.00 Кино «Годзилла» 
21.55 Х/ф «Анаконда»  
01.00 «31 әзіл» 
02.00, 04.30 What's up?
 02.20 Сериал «Базарбаевтар» 
03.40 «1001 әзіл»
 04.00 Бала батл 

7 канал

 06.00, 05.00 «Қуырдақ» 
07.00, 01.50 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»  
08.00, 13.20 Т/х 
«Пәленшеевтер» 
 09.00, 16.30 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 
11.10, 19.30 Сериал  «Балабол» 
14.40, 22.00 Т/х «Ата-ана.Бала-
шаға»  
15.20, 00.10 Сериал «Полицей-
ский с рублевки» 
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
22.00 «Алдараспан»
01.10 «Гадалка»
 02.50 «Жайдарман» 
03.50 «Айна-онлайн» 
04.30 Телехикая «ЯПЫРАЙ»     

КТК

   7 КАНАЛ

06.00, 04.00 Әнұран
06.05, 03.40 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Ақпарат»   
07.00  «Таңшолпан». 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер құпиясы»
11.00,19.00 «Жүректегі күз»
12.00, 21.30 Т/х «Аяла»
13.10, 17.15 «Қызық екен…»
14.00 Д/ф  «Тұлға»
14.30, 03.15 «Ауылдастар»
15.15, 02.45 Д/ф «Тіршілік»
15.45Т/х «Бақытсыздар бағы»
20.35 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Өмір ызғары» 
23.20 «Көңілашар» 
00.00 «Парасат майданы»
01.05 «Ашық алаң»
01.55 «Теледәрігер»

Хабар 

05.00, 01.00 ҚР әнұраны
05.00 «Кім мықты»
06.00, 17.00 Телевикторина. «Бе-
гом за деньгами»
07.00 Тікелей эфирде  «Оян!» 
10.00 «Өнеге»
10.30 М/с «Мишки-братишки. 
Снова вместе»
11.00, 22.00 «Келінжан-4»
12.00, 20.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Сериал «Капитанша» 
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
23.00 Мегахит «Американский 
палач»

Астана  

06.00 Т/х «Фазилет ханым»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Кеш келген 
махаббат» 
11.00 Т/х «Ене» 
12.00, 23.50 Т/х «Іңкәр сезім» 
13.40 Ток-шоу «Айтарым бар»
14.40 «Президент пәрмені»
14.50, 01.30 Сериал «Условия 
контракта»
16.10 Т/х«Мәриям»
17.00, 02.30 «Жұмбақ таймс»
17.40 «Кішкентай келін» түрік теле-
хикаясы 
19.25 Т/х «Есіктер-2»
20.00  «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан» 

Евразия 

06.00 «Той базар»
07.00 «Паутина» 
08.00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казахстан!» 
10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю»
13.00 Сериал «Ветреная женщи-
на»
14.10 «Новости» 
14.20  «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайк» 
18.30 Басты жаңалықтар 
19.00 «Көреміз» 
20.00  «Главные новости»
20.35 «Поле чудес» 
21.55 Сериал «Доктор смерти» 
03.00 «Новости»
03.10 «Жаңалықтар» 
03.20 «Көреміз» 
04.10 «Басты жаңалықтар»
04.35 «Той базар»
05.20 «Той заказ»

КТК 

07.00 ҚР Әнұраны
07.05 «КТК қоржынынан» ойын – 
сауық бағдарламасы
07.25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.50 Т/х «Жимаудың жетістігі»
09.30 «Испытание-2» мелодрама
10.30 Мелодрама «Клятва врача»
12.30 Драма «Метод Михайлова»
14.40 «Көріпкел»
16.00  Т\Х «Өкініш»
17.30 Т/х «Құпия қобдиша»
18.55 «Без ограничений» фильм
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»

20.35 «KTKweb» жаңа маусым
21.00 Вечерние новости 
21.40 Сериал «Лишний»
02.10 «В плену у прошлого» 
мелодрама
02.55 Т/х«Өкініш»
04.00 «Көріпкел»
04.50, 05.20 Кешкі жаңалықтар

Жетісу 

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 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Алматинский об-
ласть) 
11.00 «Құйынды мекен» телехи-
каясы 
11.30 «Қасиетті Қонаев»
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Сегодня» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
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 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 Инфо-блок
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алматин-
ский область)             
20.00 «AgroLife» 
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00  «Бір туған»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00, 03.00 « Әзіл студио»
06.30, 05.00  Ризамын
07.00  «Таңсәрі» прямой эфир
09.00, 00.00 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ» 
10.00 М/с «Маша и медведь»
10.30, 11.00 Сериал «Сеня-Федя»
11.30 Х/ф «Хранитель времени»
14.20 Х/ф «Звездный путь»
17.10 Х/ф «Стартрек: возмездие»
20.00 Информбюро 
21.00 Т/х «Зейнеп»
21.55 Х/ф «Титан»
01.00 «31 әзіл»
02.00 «Базарбаевтар»
02.40 1001 әзіл
04.30 What's up?
   
 7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат» 
08.00, 12.30 Т/х «Пәленшеевтер» 
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
10.00, 19.30  Сериал  «Гром среди 
ясного неба»
13.40 Т/х «Ата-ана. Бала -шаға» 
14.10, 22.00 Сериал «Маэстро»
15.30, 01.20 Сериал «Гадалка»
16.10, 00.20 Сериал «Обычная 
женщина»
18.30 Айбат
19.00 «Студия 7»
23.20 Т/х «Отыңды өшірме»
03.00 «Жайдарман»
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 9 қыркүйек

   7 КАНАЛ

ЕВрАЗИЯ

АСТАНА

   хАБАр

КТК

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№34 (1089) 02.09.2022

ҚАЗЫНА

Дегенмен медиацияның не екенін әлі күнге дейін түсіне 
бермейтіндер де жоқ емес. Сондықтан кейінгі кезде айтылуы да, жа-
зылуы да аз болмай жүрген медиация тәсілі туралы оқырмандарға 
тағы да құлаққағыс етсек артық болмас. Медиацияның мақсаты – 
дауды шешудің екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол 
жеткізу және тараптардың, дауласушылық  деңгейін төмендету. Осы 
орайда сот әділдігін іске асырған қазақ билерінің ел ішіндегі дау-
дамайды ушықтырмай, іштей келісімге келтіртіп, шешіп отырғанын 
атап өту керек. Бір сөзбен  айтқанда, басты мақсаты мәмілеге ша-
қыру болып табылатын медиация қазаққа жат ұғым емес. 4 тарау, 28 
баптан тұратын «Медиация туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы 2011 жылдың 28 қаңтарында қабылданды. Еліміздегі медиа-
цияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды рет-
теп, оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-ақ, медиатордың 
мәртебесін айқындайтын заң қолданысқа енгізілген. Медиаторға 
жүгіну керек пе, жоқ па дегенді тараптар өзара келісіп шешеді. 
Мұндай жолмен мәселенің шешілуі мүмкін болмаған жағдайда 
олардың сотқа жүгіну құқығы сақталады. Медиатордың судьядан 
айырмашылығы – медиатор жанжалға қатысушылармен болатын 
келіссөздерге белсенді қатыса алады, ал судья мұны жасай алмай-
ды, ол араласпаушылық принципін ұстануға міндетті. Медиацияға 
бар болғаны 30 күн уақыт беріледі, ал соттар айларға, тіпті жылдарға 
созылады. 

Бүгінде бүкіләлемдік тәжірибеде медиация ірі бизнестерден бас-
тап, ажырасу мен дүниені бөлісу деген сияқты мәселелерге дейін 
кеңінен қолданылады. Халықаралық статистикаға жүгінетін болсақ, 
бүкіл келіспеушіліктердің 30-40 пайызы мадиация арқылы өткізіледі, 
ойдағыдай нәтижеге оның 85 пайызы ие болады екен. Медиация тек 
жеке құқықтық қатынастарға ғана қолданылады. Ол тараптардың 
бірі мемлекеттік орган болатын құқықтық жанжалдарға, сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарға қолданылмайды.

Арайлым МЫҢЖАНОВА,
Көксу аудандық сотының судьясы.

Болжамды зейнетақы калькуляторы болашақ зейне-
тақыны жоспарлау құралы болып табылады және пайда-
ланушыға барлық зейнетақы төлемдерінің болжалды 
мөлшерін, соның ішінде: 

• мемлекеттік бюджет (базалық зейнетақы және 
ортақ (еңбек) зейнетақы);

• БЖЗҚ-ға жұмыскерлердің табысынан төленетін 
10% міндетті зейнетақы жарналары;

• 5% міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары. Оны 
жұмыс беруші БЖЗҚ-ға еңбек жағдайы қауіпті, зиянды 
жұмыспен айналысатын жұмыскерлердің пайдасына ауда-
рады;  

• ерікті зейнетақы жарналарын қоса алғанда есептеуге 
мүмкіндік береді.

БЖЗҚ зейнетақы калькуляторы салымшылар үшін жаңа 
функциялармен толықтырылды. 

Біріншіден, зейнетақы калькуляторы жинақтарды алу 
жоспарланған жағдайда зейнетақы төлемдерін есептеуге 
мүмкіндік береді. Пайдаланушы өздігінен келесі тетіктерді 
таңдай алады:

- зейнетақы жинақтарын алатын жылы және қалаған со-
масы,

- алынған сомадан  жеке табыс салығын (ЖТС) бір рет 
ұстап қалу (толық көлемде, БЖЗҚ-дан жинақтарды алу 
кезінде) немесе ай сайын (БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін 
алу кезінде тең үлестермен).  

Екіншіден, калькуляторға заңнамада көзделген түзету 
коэффициентін ескере отырып, қауіпті және зиянды 
өндірістерде кемінде 60 ай жұмыс істеген қызметкерлер үшін 
БЖЗҚ-дан төленетін төлемдерді көтермелеу есебі қосылды.

Үшіншіден, калькулятор зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін инвестициялық портфельді басқарушыларға (ИПБ) 
аударған жағдайда зейнетақы төлемдерінің қозғалысын 
көруге мүмкіндік береді. 

Естеріңізге сала кетсек, зейнетақыны есептеу үшін 
«Негізгі деректер» блогындағы қажетті өрістерді – туған күні, 
жынысы, еңбек өтілі, жинақ сомасы және т.б. деректерді тол-
тыру қажет. Егер enpf.kz сайтындағы жеке кабинетте алдын 
ала тіркелген болсаңыз, калькулятордағы негізгі өрістер ав-
томатты түрде толтырылады.

Нәтижелер «Сіздің зейнетақыңыздың болжамы» блогын-
да көрсетіледі және зейнетке шығу жасы мен күнін, жинақтар 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
жаңа алаяқтық әдісі туралы ескертеді. Өзін 
"БЖЗҚ" АҚ қызметкерімін деп танысты-
рып, салымшының зейнетақы шотын ашу 
үшін қандай да бір банктік шотты толтыруды 
сұрайтын анықталмаған тұлғалардың бірлі-
жарым қоңырау шалу жағдайлары басталды. 
Зейнетақы шоты, қоңырау шалушылардың айту-
ынша, сот ісін жүргізу үшін өтемақы төлеу бой-
ынша шетелдік банктерден төлемдер қабылдау 
үшін қолданылады екен. Егер сіз ақша аудару-
дан бас тартсаңыз, зейнетақы шоты бұғатталып 
қалады-мыс . 

БЖЗҚ мұндай қоңыраулар БЖЗҚ қызмет-
керлерінен түспейтінін ескертеді және мұн-
дай қоңыраулар түскен жағдайда әңгімені 
тоқтатуды сұрайды (!). Сондай-ақ төмендегі заң 
тармақтарын естеріңізге саламыз: 

- "Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республи-
касы Заңының (бұдан әрі – Заң) 50-бабының 
3-тармағына сәйкес, салымшының (алушының) 
борыштары бойынша зейнетақы жинақтарына 
тыйым салуға немесе өндіріп алуға жол 
берілмейді.

- "Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы" Қа-
зақстан Республикасы Заңының 98-бабы 14 
тармағына сәйкес, салымшының (алушының) 
борыштары бойынша зейнетақы жинақтарынан 
өндіріп алуға болмайды.

Осылайша, сот орындаушысының немесе 
кез келген үшінші тұлғаның сіздің жеке зейнетақы 
шотыңыздағы зейнетақы жинақтарынан өндіріп 
алуы мүмкін емес.

Сіздің жеке зейнетақы шотыңыз ешқандай 
жағдайда бұғатталмайды!

Қазақ тілімен қоса басқа тілдерді де қатар 
алып жүрген жандар көп қой. Осы тұрғыда 
баланы бесіктен тәрбиелеу қажет. Өйткені 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» де-
гендей, бала отбасында қандай жағдайда 
өссе сондай тағлым алады ғой. Өзімізге оңай 
болған соң орысша сөйлей салуды дағдыға 
айналдырғандықтан, күнделікті өсіп жетіліп 
келетін  бала да өзінің санасына күндегі естіп 
жүрген сөздерді сіңіріп, жадында жаттайды. 
Сосын тілі шығып, былдырлай бастағанда 
алғашқы сөздері «иди», «дай» дан басталып 
жататынын көріп те, естіп те жүрміз. 

Мына  бір  қарапайым  мысал,  қос  тіл-
ді қатар алып жүруге дағдыландырудың 
қолжетімді тәсілі деуге де болады. Кешкілік 
көп қабатты үйдің ауласына шығып, таза 
ауа жұтып, көршілермен әңгімелесіп отыр-
ғанымызда таяқ тастам жердегі балалар 
алаңында ойнап жүрген бір топ баланың 
доптары біздің қасымызға домалап келді. 
Доптың соңынан тұлымы желпілдеген бір 
кішкене қыз бала жүгіріп  келіп, бізге қарап 
«Сәлеметсіздер ме» деді. Біз қаршадай 
қыздың бұл әдепті қылығына сүйсініп, бір 
шетінен қызығып, қазбалап аты-жөнін сұрай 
бастадық. Сол-ақ екен, қызымыз әңгіменің 
тиегін ағытты. Аты Жанар екенін, төрт жасқа 
келгенін, қай үйде тұратынын, әке шешесі кім 
екенін, атасының бар екенін қамшы салдыр-

Тілді білу Тәрбиеден
 Бүгінгі өскелең заманда көп тілді меңгеру жайлы жиі әңгіме қозғалып жүргені 

баршаға аян. Иә, бұл шынында да жастарымыздың өркениетті елдерге барып, 
білім алуына, әрлі-берлі емін-еркін қарым-қатынас жасап, тіл жағынан кедергіге 
ұшырамауына қолайлы жағдай туғызары даусыз. Сондықтан бүгінгі жастары-
мыз негізінен шет тілдері мен орыс тіліне баса назар аударып, өздерінің ана 
тілдері қазақ тілін меңгеруді кенжелетіп жататыны құпия емес. Басқа тілді білу 
– әрине, мақтаныш. Әйтсе де өз ана тілін аяқ асты етуге болмайды.

МАМАН МІНБЕРІ

Медиацияның 
Мәнісі

 Қазіргі заманда соттасу көп уақытты, қомақты 
қаражатты, адамдардың жүйкесінің төзімділігін қажет 
ететіндігі белгілі. Осындай келеңсіз жағдайларға түспеу 
жолы –  дауды медиация жолымен сотқа жеткізбей шешу, 
медиация заңының қолданылу аясын арттыру.

май тізбектеп айтып берді. Аңғарғанымыз 
сол, Жанар қазақша да, орысша да 
сөйлейді екен. Сосын өзінің санай алаты-
нын айтып, қарсы тұрған көпқабатты үй-
дің терезелерін орыс тілінде санамалай 
жөнелді. Отызға дейін мүдірмей санап, 
ары қарай кібіртіктеп қалса да отырғандар-
дың бәрі Жанардың сауаттылығына риза 
болып, қолпаштап жатты. Баламысың де-
ген, үлкендердің мақтау сөздеріне жел-
пінген Жанар, мұнымен шектелмей енді 
екінші қайыра қазақша санауға кірісті. 
Қазақшасы тіптен орысшасынан да асып 
түсті. Қаршадай қыздың қағілездігіне 
қызыққандықтан суыртпақтап сұрай бас-
тағанымызда, орыс тілін әке-шешесі 
үйретсе, қазақ тілін атасы  құлағына құйып 
отырады екен. Міне, осы қарапайым 
мысалдың өзі қос тілді қатар алып жүруге 
тәрбиелеудің айқын айғағы емей неме-
не.  Міне, сондықтан баланы жастайынан 
неге үйретсең соған бейімделіп өседі ғой. 
Тілді үйрену тәрбиеге байланысты екенін 
ұмытпасақ нұр үстіне нұр болар еді.

Айнұр МЕДЕЕВА,
Жетісу облысының 

мамандандырылған ауданаралық                              
         әкімшілік сотының бас 

маманы-сот отырысының хатшысы.

БЖЗҚ өзінің ресми сайты мен мобильді 
қосымшасындағы зейнетақы калькуляторын жаңартты

таусылғанға дейінгі жылдар санын (БЖЗҚ-дан төлемдер 
алған жағдайда), зейнетке шығу сәтіндегі жалақының бол-
жамды мөлшерін және табысты болжамды зейнетақыға ауы-
стыру коэффициентін, сондай-ақ, кесте және таблица түрінде 
көрсетілген жылдар бойынша болжамды зейнетақының өзгеру 
үдерісін  қамтиды. 

Зиянды және қауіпті кәсіптердің қызметкерлері үшін түзету 
коэффициентін арттыру ескерілген. Егер зейнет жасына же-
туге жинақталған зейнетақы қаражатының болжамды сома-
сы сақтандыру ұйымында өмір бойғы зейнетақы аннуитетін 
сатып алуға жеткілікті болса, калькулятор зейнетақымен 
қамсыздандырудың осындай түрі – аннуитеттік төлемдерді 
есептеуді ұсынады.

Табыстылық деңгейі бойынша болжамдардың өзгеруін 
ескере отырып, пайдаланушыға зейнетақы төлемдерінің 
ықтимал нұсқаларын көрсету үшін нәтижелер пессимистік, 
шынайы және оптимистік деп аталатын үш сценарийде 
беріледі. Бұл ретте, әрбір сценарий шеңберінде зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігі инвестициялық портфельді 
басқаратын компаниялардың басқаруына аударылған 
жағдайда зейнетақы төлемдерінің серпінін көруге болады.

Осылайша, пайдаланушы  өзінің  болашақ  зейнетақысының 
шамасын бағалап, өзіне ыңғайлы зейнетақыны таңдай алады: 
тұрғын үйге және (немесе) емделуге зейнетақы жинақтарын 
мерзімінен бұрын алуды есепке ала отырып және есеп-
ке алмай, зейнетақы жинақтарын ИПБ таңдау арқылы 
инвестициялаған жағдайда, сондай-ақ, зейнетақы аннуитеті 
шартын жасасқан жағдайда зейнетақының қандай болатынын 
біле алады.

Зейнетақыны есептеу нәтижелері кепілдендірілген 
төлем емес, болжам болып табылады. Әрбір салымшының 
болашақ зейнетақысының мөлшері оның зейнетақы 
жинақтарына байланысты екенін ескеру қажет. Жинақтардың 
көлеміне ең алдымен, зейнетақы жарналарының мөлшері, 
оларды төлеудің жүйелілігі мен толықтығы, сондай-ақ, 
инвестициялық табыстылық әсер етеді. Болжамды зейнетақы 
калькуляторының барлық есептік нәтижелері нақты құндық 
мәнде ұсынылады (яғни, болжамның тиісті кезеңіндегі 
инфляцияның әсері ескеріледі). 

Тақырып бойынша бейнематериалдар: 
https://www.youtube.com/watch?v=42pYCkOQicM
https://www.youtube.com/watch?v=ZDB8ojZUluE

Назар аударыңыз: 
алаяқтарға алданып 

қалмаңыз
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ТАҒЗЫМ

ЌимастыЌтың
иыны - ай!

Қамшының сабындай ғана, 
қызығы мен шыжығы 
қатар жүретін өмірдің  бір 
күні  үзілетіні баршаға 
белгілі. Бұл дүниеден ақтық 
сапарға біреу  ерте, біреу 
кеш кетіп жатады.  Алай-
да  өзіңе жақын адамның 
келместің кемесіне мініп, 
қайтпас сапарға аттанған  
кезінде   қабырғаң қайысып, 
орны  ойсырап, жан дүниең 
қайғыдан қан жылап 
тұрады екен. Қазақ халқы 
қаза болған кісіні  «Өкпеге 
қисаң да, өлімге қимайтын» 
деп жатады ғой. Бажам 
Бақыт Рысдәулетұлы о 
дүние түгілі, өкпеге де 
қимайтын, көзден кетсе 
де, көңілден кетпейтін,  
адамгершілігі мол, қимас 
жан болатын.

«Төрт аяқтыда бота тату, екі аяқтыда 
бажа тату» демекші, бажам екеуміз өте 
тату болатынбыз.  Екеуміз бажа болған 
40 жылдың  ішінде ол менің сенім артар 
серігім, арқа тұтар арысыма айналған 
ардақты сырласым, арамыздан қыл 
өтпес досым болып кетіп еді.  Оның 
таным-түсінігі мен адамды тыңдап,  
ақыл бере білу қабілеті жоғары бол-
ды десем, қателесе қоймаспын. Менің 
жасымның кішілігіне қарамай, «Жолың 
үлкен» деп құрмет тұтатын. Сырласып, 
мұң-шерімді тарқатып, қандай  да бір 
түйткілді мәселенің түйінін тарқату үшін 
онымен  ақылдасатынмын. Менен көмек-
қолдауын аямайтын. Құрылыстан да ха-
бары бар болатын. Үй салғанымда  жә-
не  тағы басқа ғимараттардың құрылыс 
жұмыстарын жүргізгенімде ақыл-кеңесін 
беріп тұрды. Бірге  туған бауырымдай 
болып кеткен оны бұл пәни жалғаннан 
бақиға  озды  дегенге  әлі де сенгім 
келмейді.  Кейде  күтпеген жерден туын-
дап қалған кейбір мәселелердің шешімі 
жайында   ақыл-кеңесін  сұрап, ойласай-
ын деп оған қоңырау шалу ниетімен теле-
фонды қолыма қалай алып қалғанымды 
байқамай қаламын. Оның өмірді тәрк 
еткені, телефонның арғы жағынан жарқын 
даусын енді естімейтінім есіме түскенде 
көңілім құлазып сала береді.

Уақыт шіркіннің көзіңді ашып-
жұмғанша зымырап лезде өте шығады 
ғой. Бақыттың балдызым Гүлнарға үй-
ленгені күні кеше сияқты еді. Содан бері 
40 жыл уақыт өте шығыпты-ау. О бастан 
жүрегі дархан, ешкімнің айыбын бетіне 
басып айтпайтын, жаны жайсаң, мінезі 
көркем Бақыт, жан жары Гүлнармен 
ешқашан жанжалдаспайтын. Оған дауыс 
көтермей,  жылы да жұмсақ күлімсіреген 
қалпымен әрдайым еркелетіп жүруші еді.  
Әрдайым көңілін тауып, дүкен аралатып, 
сыйлық тарту  ететін. Екеуінің  некелік  
одағы берекелі отбасына айналып, та-
ту-тәтті, береке-бірлікте ғұмыр кешіп, 

өнегелі отбасы атанды. Балаларын да 
адалдыққа, адамгершілікке баулып, қа-
тарларынан кем қылмай өсірді. Жара-
сымды жұптың тәлімді тәрбиесін алған 
балалары да ата-ана абыройына нұқсан 
келтірмей, жоғары білім алып, өмірден 
лайықты орындарын тауып, жауапты 
қызметтер атқарып, еліміздің өркендеуіне 
өз үлестерін қосуда.

Сыйластық, қайырымдылық сияқты 
асыл қасиеттер адамды тек жақсылыққа 
жеткізетіні белгілі. Сыйлай да, сыйласа 
да білетін, іс-әрекеттерімен жан-жағына 
нұрын шашқан абзал жан өзінің туып-
өскен ауыл-аймағының жұртшылығына 
да сыйлы болатын.  Қазіргі  Жетісу облысы 
Ескелді ауданы Жетісу ауылдық округіне 
қарасты Екпінді ауылындағы мектептің  
«Жол картасы» аясында күрделі жөндеу-
ден өткізілді. Соның ашылу салтанаты-
на ауылдан шыққан белгілі азаматтар-
ды құрметті қонақ ретінде шақырған. 
Олардың қатарында Бақыт екеуміз де 
болдық. Құр қол баруды жөн көрмеген 
Бақыт екеуміз ақылдаса келе, «Музарт» 
және тағы басқа елімізге танымал топтар 
мен өнерпаздардың қатысуымен  концерт 
өткізуге ұйтқы болғанбыз. Оған «Музарт» 
тобымен сыйластығымыздың себебі 
болғандығы анық. Ондағы  Мейрамбек 
пен Сәкен Бақыттың Алматыда ашқан 
«Талдықорған» деген мейрамханасына 
жиі келіп тұратын. Төменгі қабатта сту-
диялары болатын.  Аға-іні болып сыйла-
сып жүрген ол екеуімен мейрамханада 
ән салып жүрген  Кенжебек деген жігіт-
ті таныстырғанбыз. Кенжебектің өнері 
Мейрамбек пен Сәкеннің көңілдерінен 
шығып, оны өз қатарларына қосып 
алғылары келіп, бізден рұқсат сұраған. 
Осылайша, Бақыт екеуміз Кенжебектің 
«Музарттың» мүшесі болуына себепкер 
болған едік. Мейрамбек келіп Бақыттың 
көңілін сұрауға келгенде домбырада он 
саусағы түгел ойнап, керемет шабытпен 
нақышына келтіре күй орындап, қазақ 
халқына ғана тән күй құдіретімен  көңілін 
шалқытып кететін. 

«Кең болсаң, кем болмайсың» 

қағидасын берік ұстанатын. Бақыт  
кім-кімге де қамқорлық жасауға 
дайын тұратын. «Жүк ауырын 
нар көтереді» демекші, тұтастай 
бір әулеттің ішіндегі еті тірісі өзі 
болғандықтан барша ағайын-
туыстың тірлігіне қолғанат бола 
білді. Әулетінің ғана емес, бар-
ша ағайын-туыс, жақын-жуықтың 
жағдайларын жасап, жұмысқа ор-
наластырып, қарайласты. 

Өз ісіне ұқыпты, барынша 
кішіпейіл, ізденімпаз, адамгерші-
лігі мен парасат-пайымы жоға-
ры оның қай мекемеде қызмет 
атқарса да, ұжымында абы-
рой – беделді жоғары болды. 
Өзіне тапсырылған мейлінше 
жауапкершілікпен атқаратын. Тал-
дықорған қаласында Пединсти-
тутта, ЖБИ зауытында абыройлы 
еңбек етіп, 20  жылдай бұрын от-
басымен Алматыға қоныс аудар-
ды. Содан екі бажа бірігіп кәсіппен 
айналыстық. Саудаға да бейімі 
бар ол бұл салада да өзінің озық 
іскерлігін паш етті. Есепке жүйрік 

еді. Біз калькулятордың көмегімен  есеп-
теп болғанымызша, ойша есептеп та-
стайтын. Адамдармен тез тіл табысатын, 
саудаласқан адамның да көңілін тауып,  
өзімге де мол пайда түсетіндей  тиімді 
келісім жасайтын. 

Сонымен бірге Бақыт тарихты өте 
жақсы білетін. Әрбір рудың шежіресін 
тарқатып, түрлі халықтардың шығуы жай-
лы сыр шертіп  отыратын. 

Екеуміз түрлі фирмалардың тапсыры-
старын орындау мақсатында алыс-жақын 
қалаларға сапар шектік. Сапарларымыз-
ға ұшақпен немесе жеңіл көлікпен бара-
тынбыз. Тауарды жүк көліктеріне тиеп 
жібереміз. «Жүре берсең, көре бересің» 
деп, дана халқымыз айтқандай, талай 
оқиғаларды басымыздан өткіздік. Бір 
жолы Уфа қаласында болғанымызда 
сол қаладағы екі әріптесіміз қарсы алып, 
«Цыпленок табака» атты дәмханаға ертіп 
апарды. «Табаканы» жеп отырғанымызда  
даяшы төртеуміздің алдымызға бір-бір 
үлкен кесемен су әкеліп қойып кетті. Бір 
кезде шөл қысқан Бақыт алдындағы суды 
сіміріп салды. Мен де шөлдеп отыр едім. 
Кеседегі суды ішейін деп оқтала беріп, 
әлгілердің ішпей отырғандарын бай-
қап, аңысын аңдамақшы болдым. Олар 
суға қол созар емес. Әбден тамақтанып 
болғасын әлгі екеуі ол суға қолдарын 
жуды. Сөйтсек, қол жууға арналған су 
екен ғой. Шыққасын бір күлісіп алдық.

Бақыт Гүлнармен институтта бірге 
оқыған курстасы Нәркештің Ресейдің 
Тюмень облысында тұратынын айтып, 
жолымыз түскенде барып, жолығып қай-
тайық  деп жүрген. Сұрастырып мекен-
жайын да жазып алғанбыз. Бір күні солй 
қарай жолға шықтық. Тюмен облысының 
Бердюжи қаласындағы оның үйін табу 
қиынға соқпады. Көпшілігі таниды екен, 
жол сілтеп жіберді. Барған соң, Нәркеш 
«О-о, менің құрбымның жездесі келді» 
деп құрақ ұшып, сәлемдесіп жатыр. 
Сөйтсек,  көзілдірік тағып алған Бақытты 
танымай қалыпты. Сол аймақта қазақ 
көп көрінеді.  Олар ұлттық салт-дәстүрді 
берік ұстанады екен. Бір қойды жетектеп 

әкеліп, бата сұрағанда таңғалысымызды 
жасыра алмадық. Асығыс екендігімізді ай-
тып, малын сойғызбай, бір шәй ішіп жолға 
шығып кеттік. Алайда, жолдан адасып,  
көп уақыт жоғалттық. Бұған қонақжай 
жандардың ақ ниеттері мен дәмнен аттап 
кеткендігіміз себеп болған да шығар.

Жол сапарда жүргенде түрлі жағ-
дайларға тап болып жатамыз. Жол 
торушылар кездесіп тұратын. Бақыт 
бойы аласа болғанымен батылдығы-
ның арқасында қоқан-лоққы жасағысы 
келген ондайлардың ешқайсысынан 
жасқанбай, тайталасатын. Сөйтіп, ол 
жолда ұшырасқан қарақшылықпен айна-
лысатын топ мүшелерінің мысын басып, 
жуасытып тастайтын. 

Екеуміздің қалжыңымыз да жара-
сатын. Ол табиғатпен сырласып, әсем 
көрікті жерлерге тамсанып, шаттыққа 
бөленгендей күй кешетін. Жолдың бой-
ында жайқала өскен, бір-бірінен асып 
құлпырған  гүлдер  алаңын  көрсе, көлікті 
тоқтатып, көз сүйсінтер сұлу алқапты 
көріністі тамсана тамашалап, сұлулығына  
көзі тоймай, фотоаппаратпен суретке 
түсіріп, біраз уақыт жүріп алатын. Сондай 
кезде «Сен қыз болып туылатынсың ғой. 
Өзің қыз сияқтысың» деп қалжыңдасам, 
«Егер қыз болғанымда, саған бажа бола 
алмас едім ғой» деп уәжді қалжыңмен 
жауап қайтаратын.

Бизнес  деген қым-қуыт тірліктің жо-
лында  ағындап  жүргенде Бақыт екеу-
міздің талайлармен жолымыз түйіс-
ті. Олардың арасында жүрегінің кірі 
жоқ жайсаң жандармен де жолықтық. 
Солардың бірі – Ресейдің Нефтекамск 
қаласындағы зауыт директоры – Вале-
рий Алексеевич Ратков.  Ол аталмыш 
қаладағы жасанды былғары жасай-
тын  зауыттың ( ИСКОЖ) директоры 
болып қызмет атқарды. Әріптестік бай-
ланыс орнату мақсатында алғаш рет 
оның қабылдауында болғанымызда 
Қазақстаннан, оның ішінде Алматы об-
лысынан екенімізді естігенде әкесі тіріліп 
келгендей қуанып, бізді үйіне қонаққа 
шақырды. Кезінде Сарыөзек кентінің 
маңындағы әскери бөлімде қызмет 
атқарып, зейнетке шыққан екен. Оны-
мен әріптестік қатынасымызды нығайтып 
қана қоймай,  дос ретінде де  сыйласып, 
аралас-құралас болдық. Сол қалада үш 
мың адам еңбек ететін ірі зауыттың ди-
ректоры біз барған сайын қонаққа шақы-
рып, моншасына түсіретін. Алматыға 
да бірнеше рет келіп, тойларымызға   
қатысқан. Енді Бақыттың жылдық асына 
да келемін деп отыр.

Бүгінде біздер Бақыттың суреттегі 
жанның жансыз бейнесіне телміріп, жана-
рымызды жасқа малғаннан өзге амалы-
мыз жоқ. Аллаға шүкір, артында қалған 
ұл-қызы бір-бір отбасының ұйытқысына 
айналып отырғандығы мен немерелерін 
көріп, олардың тәтті қылықтарын қы-
зықтап кеткендігін жұбаныш етеміз. Ендігі 
жерде қолымыздан бар келері рухына 
дұға бағыштап, Алладан жайының жан-
натта болуын тілеу ғана. 

Мәңгілік мекенің жарық, иманың 
жолдас болсын деп тілейміз. Жаратқан 
Иеміз артында қалған ұрпағыңна тек қана 
жақсылығын берсін.

Өмірзақ КҮДЕРИНОВ
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ОБЩЕСТВО

 Профессия судебного эксперта, несмотря на кажущуюся новизну и не освещённость с 
точки зрения востребованности профессии, вошла в список профессий достаточно дав-
но. Профессия судебного эксперта берет свое начало в V-VI веке нашей эры, что касается 
судебно-медицинских экспертиз, то тут начало было положено лишь в XVIII веке. А спустя 
некоторое время в судебных расследованиях начали принимать участие и другие специ-
алисты, знания которых могли помочь расследованию и принятию решения по делу, рас-
сматриваемому в суде.

Профессия судебного эксПерта –
комбинация мастерства и высоких личных качеств

Круглый СТОл

Обсудили вОпрОс развития 
частных вузОвКак передает пресс-

служба региональной 
палаты предпринима-
телей города Алматы, 
на площадке универ-
ситета Туран прошел 
круглый стол на тему 
«Роль частных вузов 
в новом Казахстане». 
Мероприятие с участием 
министра науки Саясата 
Нурбека, ректора универ-
ситета Туран Рахмана 
Алшанова, заместителя 
председателя правления 
НПП «Атамекен» Тиму-
ра Нахипбекова, было 
приурочено 20-летию 
Ассоциации вузов Респу-
блики Казахстан.

Судебная экспертиза – непро-
стая отрасль науки, требующая от 
человека больших знаний. Профес-
сионал в данной области должен 
быть очень внимательным, ответ-
ственным и точным, так как от его 
работы и его выводов будет зави-
сеть репутация, а иной раз и жизнь, 
здоровье или свобода человека. 

Сам термин «судебный эксперт» 
подразумевает, что «эксперт» – это 
специалист, который имеет много-
летний практический опыт рабо-
ты в рамках своей специальности, 
человек, который наделен весьма 
глубокими познаниями в затронутой 
области научных знаний. Для такого 
специалиста математический склад 
ума и отличная логика - главное, 
что нужно, чтобы добиться профес-
сионального успеха. Вместе с этим, 
судебный эксперт должен быть по-
следовательным в своих действиях, 
целеустремлённым, рассудитель-
ным и внимательным. В его характе-
ре преобладают профессиональное 
чутье, аналитические способности, 
нестандартное мышление. Он отли-
чается повышенной концентрацией 

внимания, склонностью к однооб-
разной работе, умением подмечать 
мелкие детали. Главными профес-
сиональными качествами судебного 
эксперта являются честность, не-
предвзятость, нетерпимость к пра-
вонарушениям, высокие моральные 
принципы.

Судебная экспертиза опирается 
своей деятельностью на процессу-
альное законодательство. Чтобы 
качественно выполнять свою рабо-
ту, судебному эксперту необходимо 
знать законодательство, регламен-
тирующее вопросы производства 
судебных экспертиз и методику её 
проведения. 

Для того чтобы вынести справед-
ливый судебный приговор, сначала 
должна быть изучена весомая база 
доказательств. Это делают сотруд-
ники судебной экспертизы. Имен-
но эксперт проводит исследования 
различных улик. Он может указать 
время смерти, определить орудие, 
которым было совершено убийство, 
или выяснить, при помощи какого 
инструмента была взломана дверь. 
Нередко случается так, что личность 

преступника устанавливается имен-
но благодаря работе эксперта. Вос-
становление данных из мобильных 
телефонов, изучение аудио и ви-
деозаписей с участием фигурантов 
дел, определение смыслового со-
держания разговоров, установление 
отцовства, определение источника 
загрязнения окружающей среды и 
многое другое – также работа судеб-
ного эксперта.

Высокий научно-технический 
уровень и разносторонность совре-
менной преступной деятельности 
объективно повышает роль и значе-
ние судебной экспертизы в обеспе-
чении деятельности правоохрани-
тельных органов и судов. Судебные 
эксперты востребованы в разных 
сферах: МВД, прокуратура, страхо-
вые компании, таможня и другие.

Подготовка конкурентоспособ-
ных экспертных кадров – это осно-
ва деятельности Центра судебных 
экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан. Эксперт дол-
жен иметь высшее образование и 
специальные научные знания, под-
твержденные квалификационным 

свидетельством на право производ-
ства определенного вида судебной 
экспертизы, быть аттестованным 
комиссией Министерства юстиции 
РК. Для получения квалификации 
судебного эксперта претенденту не-
обходимо пройти специальную про-
фессиональную подготовку и сдать 
квалификационный экзамен. Чтобы 
работать судебно-медицинским экс-
пертом, необходимо иметь высшее 
медицинское образование, пройти 
переподготовку по специальности 
«Судебно-медицинская эксперти-
за» либо обучение в резидентуре по 
специальности «Судебно-медицинс-
кая экспертиза». В настоящее время 
обучение специальности «Судебная 
экспертиза» проводится в Казахском 
гуманитарно-юридическом универ-
ситете имени М.С. Нарикбаева, Ев-
разийском национальном универси-
тет имени Л. Гумилева, Казахском 
национальном университете имени 
Аль-Фараби. Также существует воз-
можность осуществлять деятель-
ность в качестве частного судебного 
эксперта. Для получения права на 
осуществление частной экспертной 
деятельности также необходимо 
сдать квалификационный экзамен 
по определенной специальности и 
получить лицензию.

На сегодняшний день в 19 Ин-
ститутах судебных экспертиз, тру-
дятся около 1100 высококвалифи-
цированных экспертов, являющихся 
представителями различных специ-

альностей и отраслей наук. В нашей 
стране для судебных экспертов пре-
доставлены широкие возможности 
личностного и профессионального 
роста, что в свою очередь, отража-
ется на укреплении и развитии от-
расли в целом. Создана уникальная 
возможность проходить научную 
стажировку по программе «Бола-
шак».

Кроме того, в рамках реализации 
проекта «Усиление судебной экспер-
тизы», проведенного Министерством 
совместно с Всемирным банком, 
имеется возможность прохождения 
экспертами обучения в лучших учеб-
ных заведениях России, Турции, Из-
раиля, США и ОАЭ. Практическое 
изучение международного опыта по-
зволило судебным экспертам осво-
ить новые методы при решении за-
дач, продиктованных современными 
вызовами и реалиями. 

В заключении хочется отметить, 
что кроме профессиональной под-
готовки эксперт должен иметь такие 
личные качества как вниматель-
ность, наблюдательность, стрес-
соустойчивость, эмоциональная за-
каленность, выдержка, психическая 
устойчивость, хладнокровие и хоро-
шие навыки обращения с документа-
цией, ведь за каждой судебной экс-
пертизой стоят судьбы людей.

Д. СЕргАЗИЕВА, 
эксперт  ИСЭ по 

Жетысуской области.

Модератор круглого стола, рек-
тора университета Туран Рахман 
Алшанов поднял вопрос недоверия 
общества  к частному образованию. 

«Сегодня частный вуз считает-
ся владением капиталистического 
строя. Нам прямо так и говорили, 
вы капиталисты, вы наживаетесь 
на людях. В начале капиталисти-
ческого строя многие построили 
учебные корпуса не хуже 
государственных. Мы не 
просим нас выделяли, хо-
тим, чтобы было равное 
отношение. Если говорить 
про распределение гран-
тов, то на государственные 
вузы приходится 10%, в 
частном секторе всего 8», 
- заявил Рахман Алшанов. 

По его словам, госу-
дарственным вузам помо-
гают, а частные остаются 
в стороне. Второй вопрос 
связан с противоречиями в 
законе об образование. 

«Вузы, которые прош-

ли профориентацию могут 
выдавать диплом собствен-
ного образца, те, что не 
прошли не могут, в законе 
сказано, что это добро-
вольное дело.  Просьба 
устранить противоречие, 
например, студенты закон-
чили обучение, диплом не 
выдают, пусть государствен-
ный вуз возьмет к себе этих 
людей на обучение и выдаст 
диплом», – добавил ректор.

Министр образования и 
науки Саясат Нурбек отме-
тил, что к деятельности вузов будет 
применятся новый подход. 

«Регулирование чистого листа – 
главная новость с 2023 года в Казах-
стане, будет новая политика, в част-
ности переход от плановых проверок 
к профилактическому контролю. Бу-
дет разработана система рисков, 
определены индикаторы. Даже если 
взять сейчас показатели со 105 и не-
достатка числителей, будем снижать. 
Здесь нам очень важно найти пра-
вильный баланс в системе контроля», 
– сказал министр. 

Добавив, что проверки будут про-
водится после того, как сработает си-
стема рисков.  

«Я сейчас немного подвожу к 
тому, что мы должны обсудить ба-
ланс. Если мы поставим с вами 
слишком жёсткий индикатор, то мы 
будем слишком часто проверять, 
если слишком слабый, то все-таки 
качество будет страдать.  Поэтому я 
очень сильно надеюсь на ответствен-
ность внутреннюю, гражданскую, бу-
дущего поколения и каждого ректора, 
каждого владельца вуза», – добавил 
министр. 

Также в структуре министерства 
появится уполномоченный по правам 
студентов. При министерстве будет 
создан совет саморегулируемых ор-
ганизаций. 

На круглом столе заместитель 
председателя правления 
НПП «Атамекен» Тимур На-
хипбеков отметил важность 
создания равных условий 
для частных организаций об-
разования на ряду с государ-
ственными. 

«Это касается всех уров-
ней образования, начиная с 
частных садов и заканчивая 
частными вузами. Необхо-
димо учитывать интересы и 
частного сектора. Ведь биз-
нес создает рабочие места, 
платит налоги», – отметил 
Тимур Нахипбеков. 

Также спикер остано-
вился на вопросах под-
готовки качественных ка-
дров для рынка. Сегодня 
работодатели очень тре-
бовательны к кандидату-
рам на рабочие места. В 
этом направлении «Ата-
мекен» ведет работу по 
развитию дуального обу-
чения. 

Одним из направ-
лений работы Палаты 
предпринимателей горо-
да Алматы  является ду-

альное обучение. Сегодня в городе 
Алматы функционируют 83 коллед-
жа, из них 23 – государственные, 
60 – негосударственные. В целях 
повышения качества подготовки 
специалистов в соответствии с 
требованиями работодателей, раз-
вития инфраструктуры дуального 
обучения в 2021-2022 учебном году 
в рамках реализации Дорожной 
карты в городе Алматы дуальной 
системой образования охвачено 46 
колледжей и 465 предприятий. В 
связи с чем, заключено 7757 трех-
сторонних договоров.

«В нашей стране система ду-
ального образования впервые вне-
дрена в 2012 году. Данная систе-
ма обучения строится на том, что 
теоретическая часть подготовки 
проходит на базе образовательной 
организации, а практическая – на 
рабочем месте. Таким образом ра-
ботодатели, которые создают учеб-
ные центри  готовят кадры именно 
для свое производства», – отметил 
спикер. 

По инициативе Ассоциации и 
Нацпалаты такие встречи с руко-
водством частных вузов будут про-
ходить ежеквартально.

НАш. КОрр. 

ПО СлухАм И 
ДОСТАВЕрНО

Будет 
выплата 
доплат 

педагогам 
В Министерстве про-

свещения прокомментиро-
вали распространяемую 
информацию об отмене 
доплат педагогам за ра-
боту по обновленным про-
граммам, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу ведом-
ства.

«В сети отдельными 
лицами тиражируется не 
соответствующая действи-
тельности информация об 
отмене доплат педагогам 
за работу по обновленным 
программам. Выплата до-
плат будет осуществлять-
ся, как и прежде. Более 
того, с января 2023 года 
по поручению Президента 
страны заработная пла-
та педагогов повышается 
еще на 25%, соответствен-
но размер доплат будет 
также увеличиваться про-
порционально окладу», — 
сообщили в Минпросве-
щения.
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БАЛУАНДАР БЕЛДЕСІП, СӘЙГҮЛІКТЕР ЖАРЫСТЫ
Талдықорған атшабарында Конституция күніне орай қазақ 
күресінен және аламан бәйгеден облыстық ашық турнир өтті. 
Сайысты Жетісу облысының әкімі Бейбіт ИСАБАЕВ тамашалады.  

ЕЛ КУБОГЫ

Мәдениет және спорт ми-
нистрлігі, Алматы қаласының 
әкімдігі,  Қазақстан ардагерлері 
қауымдастығы және Amanat 
партиясының мұрындық болуы-
мен ұйым-дастырылған дәстүрлі 
додаға Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалалары, Алматы, 
Жетісу, Түркістан, Жамбыл, 
Қызылорда, Ақтөбе, Қостанай, 
Атырау және Маңғыстау об-
лыстарынан келген спорт-
шылар қатысты. Олардың 
арасында халықаралық және 
республикалық жарыстарда жүл-
де алып жүрген спортшылар да 
болды.

Аталған іс-шараның ашы-
лу салтанатына Парламент 
Мәжілісінің депутаты, Unifight                       
әмбебап жекпе-жек федера-
циясының Президенті Бақытбек 
Смағұл, сол ұйымның вице - 
президенті Олжас Әкімов, Amanat 
партиясы Алматы қалалық филиалы 
төрағасының орынбасары Қайрат 
Бисембаев, Алматы қалалық спорт 
басқармасы бас-шысының орынба-
сары Бекжан Онжан, АОСК-ның бас-
шысы, Олимпиада чемпионы Ольга 

АлМАТы қАлАСындА орнАлАСқАн қАзАқСТАн рЕСпуБлИКАСының қорғАныС 
МИнИСТрлігінЕ қАрАСТы АрМИяшылАрдың орТАлық СпорТ КлуБындА (АоСК) Unifight 
әМБЕБАп ЖЕКпЕ-ЖЕКТЕн ЕрлЕр МЕн әйЕлдЕр АрАСындА «КөК ТүріК ТАрлАндАры» дЕп 
АТАлАТын Ел КуБогы ЖолындАғы ЖАрыС дүрКірЕп өТТі.

К¤К ТYріК Тарландары

МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДА

ВЕЛО-СПОРТ

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ

Бұл КүндЕрі ВЕлошАБАндоздАрдың «ВуэльТА» Көп-Күн-
дігі ТАулы АйМАқТАрдА өТудЕ. ВИллАВИСИозА МЕн лЕС-
прАэрЕСТЕ ЖАлғАСқАн ЖАрыСТың Тоғызыншы КЕзЕңі 
ТАрТыСқА Толы Болды.

Лопес – 
сегізінші  орында

Жарыстың салтанатты ашылуында  
облыс басшысы сөз алып, жұртшылықты 
Конституция күнімен құттықтады.

– Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт  Тоқаев ұлт саулығын нығай-
туға, бұқаралық спортты дамыту-
ға ерекше назар аударып отыр. Бұл 
тұрғыда өңірде дене шынықтыру-
сауықтыру кешендері салынып, спорт 
нысандарының материалдық-техника-
лық базасы нығайтылуда. Сол сияқты 
ұлттық спорт түрлерін дамытуға үлкен 
көңіл бөлініп, ат жарысы, көкпар тарту, 
қыз қуу, аударыспақ, жамбы ату, қазақ 
күресінен жарыстар дәстүрлі түрде 
өткізіледі.

Бүгінгі турнир сол игі шаралардың 
жалғасы іспеттес, – деп ізгі тілегін 
білдірді облыс әкімі.

Доданың алғашқы дүбірі аламан бәйгеден 
басталды. Сәйгүліктердің шабысын тамашалауға 
келген көрерменнің қарасы көп болды. Сөреден 

тізгін жіберген жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар де-
ген 80-ге жуық сәйгүлік даланы дүбірге бөлеп, 41 
шақырымға бауыр жаза көсілді. Ылдидан шапса 
төске озған сәйгүліктердің   додасы тартысқа толы. 

Соңғы айналымдарда мықты деген дүлдүлдер 
суырылып алға озып, өз алдарына жеке бір топ 
құрса, бабы келіспеген біраз жүйрік жарыс жолы-
нан қалыс қалды.

Желмен жарысқан жүйріктер жарысының 
қорытындысы бойынша 1-орынды Жам-
был ауданынан келген  Дәурен Серіков-
тың  "Қарақыз" атты  сәйгүлігі еншіледі. 
Жеңімпазға «LADA Granta» автокөлігі та-
бысталды. Тұғырдың екінші сатысынан 
Оралдан келген Жанғабыл Сәтбаевтың  
жүйрігі көрініп, 3 жылқы жеңіп алды. Үздік 
үштікті  Жамбыл  облысынан  келген  Бекжан 
Екібаевтың сәйгүлігі жеңіп алды. Ат иесіне 
2 жылқы берілді. Мәре сызығын 4-ші болып 
Думан Әбілжанның тұлпары кесті. Ат иесіне 
1 жылқы табысталды. 5-орынды кегендік  
Жандос Нартбайдың тұлпары еншіледі. Оған 
бұқа табысталды. 6-7-орынды еншілеген 
жүлдегерлерге де бағалы сыйлықтар 
ұсынылды.

Осыдан кейін балуандар белдесті. Қазақ 
күресі десе жанын беретін жанкүйерлер 
сынға түскен балуандарды қызу қолдап от-
ырды. Жауырыны жерге тимеген 30 балуан 

әуелі жеребе тартып, қарсыластарын анықтады. 
Сен тұр мен атайын дейтін кіл мықтылар екі 
топқа бөлініп, күресті бастап кетті. Бозкілемдегі 

балуандардың белдесуі тартысқа толы болды. Жа-
рыс қорытындысы бойынша білек күші мен әбжіл 
әдіс арқылы қарсыластарын қоғадай жапырған 
қызылордалық Мақсат Исақабылов жеңімпаз 
атанып, 2 млн. теңгенің сертификатын еншіледі. 
Күміспен күптелген Солтүстік Қазақстанның ба-
луаны Мұхит Тұрсынов 1 млн.теңгені сертифика-
ты табысталды. Қола жүлдегер атанған Алматы 
облысының балуаны Мәди Еділбаевқа 500 мың 
теңге берілді.

* * *
Ата заң күніне арналған мерекелік шара 

ары қарай «Жастар» мәдениет және демалыс 
саябағында өткен концертке ұласты. Ән әуелеп, 
күй күмбірлеген шара басында облыс әкімінің 
орынбасары Рустам Әли құттықтау сөз сөйлеп, 
ел іргесінің берік болуын, бақытты да берекетті 
ғұмыр кешуін тіледі. Ел Президентінің бірегей 
саясатының арқасында Қазақстанның қуатты 
мемлекетке айналып келе жатқанын, жастардың 
бәсекеге қабілетті болуы үшін білім теңізінде еркін 
жүзуі керектігін атап өтті.

Өз кезегінде М.Төлебаев атындағы халық 
аспаптар оркестрі, «Алтынай» мемлекеттік 
халық би  ансамблінің  өнерпаздары мерекелік 
концерттің көрігін қыздырды.

 Айдар ҚАЛИЕВ

тәуелсіздіктің тұрағы болуға 
жарайтын   жалынды  әрі айбын-
ды  жастарды  отансүйгіштік 
рухта тәрбиелеу. Осы принцип-
ті басшылыққа ала отырып, 
жыл сайын осындай керемет іс-
шара  ұйымдастырып  келеміз. 
Бұл  жарысқа Қарулы Күштер-
ден бөлек, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, Мемлекеттік күзет 
қызметі, Ішкі істер минис-
трлігінің сардарлар мен сарбаз-
дары да қатысуда. Себебі пышақ 
лақтыру, кедергілерден өту, 
нысана көздеу және жекпе-жекке 
шығу әскери санатқа жақын 
спорт түрлері екені белгілі. 
Олай болса, біз рухы мықты, 
өресі биік, қандай қиындық бол-
са да жігері жасымайтын, сағы 
сынбайтын сайыпқырандарды 

тәрбиелеуіміз керек. Бір сөзбен 
айтсақ, Қазақстанның Қарулы 
Күштері әлсіз болмауға тиіс, – деді 
Парламент Мәжілісінің депутаты, 
Ауған соғысының ардагері, Unifight 
әмбебап жекпе-жек федерациясының 
президенті Бақытбек Смағұл.

Бір қуаныштысы, «Астана» 
клубының мүшелері уақыт озған 
сайын өз нәтижелерін жақсарта 
түсуде. Осыған дейінгі жетінші 
кезеңде мәре сызығын екінші 
болып қиып өткен 23 жастағы 
италиялық легионер Самуэле 
Баттистелла бұл жолы да дәл 
сол нәтижесін қайталады. Ал 
бірінші орынды Луис Мейнтджес 
иеленді. Бельгияның Intermarch 
– Wanty – Gobert Matriaux клубы 
намысын қорғап жүрген ОАР-
дың өкілі 175,5 шақырымдық 
қашықтықты 4 сағат 32 минут 
39 секундта қиып өтті. Апеннин 
түбегінің тағы бір түлегі Эдоардо Замбанини (Bahrain – Victorious) үшінші 
сатыға жайғасты.

Жалпы есепте Италияның мақтанышы Ремко Эвенепул (Quick-Step 
Alpha Vinyl Team) алдына жан салар емес. Оның көрсеткіші – 34:02:32. 
Екінші орынды испаниялық Энрик Мас (Movistar Team) иеленуде. 
Словениялық Примож Роглич (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) үздік 
үштікті түйіндеуде. «Астананың» серкесі Мигель Анхель Лопес сегізінші 
орынға көтерілді.

Шишигина және тағы басқа азаматтар 
мен спорт ардагерлері қатысты.

– «Көк Түрік тарландары» де-
ген атауға ие болған жарыстың 
мәні де, маңызы да зор. Оның негізгі 
мақсаты – Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің қатарында өзінің 
жауынгерлік ұранын айта алатын, 

Жарайсың, Жәнібек!
Күні кеше ғана алыстағы Америкадан қуанышты хабар жетті. 
штаб-пәтері пуэр то-риконың Сан-Хосе қаласында орналасқан 
дүниежүзілік бокс ұйымы (WBO) орта салмақта күш сынасатын 
танымал кәсіпқой боксшы, қазақтың мақтан тұтар ұлы Жәнібек 
әлімханұлының әлем чемпионы атанғаны жайында ресми түрде 
мәлімдеді. Бұл жаңалықты жанкүйерлердің барлығы да қуана 
қабылдады. расында да, қандасымыздың ол атаққа әбден лайық 
екені еш күмән туғызбаса керек. осылайша, Жәнібектің есімі 
қазақстаннан шыққан бесінші әлем чемпионы ретінде тарихта 
қалды.

«WBО нұсқасы бойынша орта сал-
мақта кімдер әлем чемпионы атан-
ды?» деген сауалға келсек, ХХІ ғасыр 
табылдырықтан аттаған тұста бұл тізгін 
ұлыбританиялық Джейсон Меттьюздың 
қолында еді. Одан кейін швециялық 
Арманд Крайнц, намибиялық Гарри 
Саймон, аргентиналық Эктор Веласко 
және германиялық Фелика Шторм біраз 
уақыт бойы өз үстемдіктерін жүргізді.

2004 жылы АҚШ-тың «алтын ба-
ласы» Оксар де ла Хойя теңдессіз 
деп танылса, одан кейін алты жыл-
дан аса уақыт бойы Бернард Хоп-
кинс, Джермен Тейлор және Келли 
Павлик сынды атақтары жер жарған 
америкалық өрендер тізгінді ешкімге 
бермеді. 2010 жылы аргентиналық 
Серхио Мартинестің мерейі үстем бол-
са, кейіннен Дмитрий Пирог (Ресей),  
Хассан Н"Дам Н’Жикам (Франция), 
Питер Куиллин (АҚШ), Энди Ли (Ир-

ландия) және Билли Джо Сондерстің 
(Ұлыбритания) алтын белбеуді иеленді. 
Ал 2018 жылдың 20 қазанында  Деме-
триус Андраденің асығы алшысынан 
түсті. Міне, енді сол чемпиондардың 
қатарына Мұрат Сиқымбаевтай білікті 
бапкердің төл шәкірті – Жәнібек бауы-
рымыз да қосылды. 

Қазақстанның кәсіпқой боксшы-
лары арасынан шыққан тұңғыш әлем 
чемпионы Василий Жиров екенін 
жанкүйерлер жақсы біледі. «Балқаштың 
барысы» атанған сақа спортшы әуелде 
әуесқой рингте толағай табыстарға қол 
жеткізді. Өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарының бірінші жартысында 
ол әлем чемпионатының екі дүркін 
қола жүлдегері атанды. Құрлық чем-
пионатында қарсылас шақ келтірмей, 
Азия ойындарында қола медальды 
иеленді. 1996 жылы Атлантада алауы 
тұтанған Олимпия ойындарында Жи-

ров бас жүлдемен қатар, ең үздік 
былғары қолғап шеберіне тиесілі 
Баркер кубогын да олжалады.

Келесі жылы 22 жастан асқан 
шығында алыстағы Америкаға 
сапар шеккен Вася тұсаукесер 
кездесуінде жергілікті боксшы 
Винсент Браунды екінші ра-
ундта ұрып жықты. Арада үш 
жылдан аса уақыт өткеннен 
соң Миссисипи штатының Би-
локси қаласындағы Grand 
Casino кешенінде америкалық 
Артур Уильямсты жетінші ра-
ундта есінен тандырып, IBF 
нұсқасы бойынша бірінші ауыр 
салмақтың алтын белбеуін жеңіп 
алды.

Алғаш рет Вася 2003 
жылдың 26 сәуірінде жеңілістің 
кермек дәмін тат ты. Өз атағын жетінші 
мәрте қор ғамақ болған ол АҚШ-тың 
жойқын жұдырықты жігіті Джеймс То-
ниден таяқ жеді. Сол кезге дейін Жи-
ров қатарынан 31 қарсыласын қоғадай 
жапырған еді. Содан кейін екі кездесу-
де жеңіске жетіп, тағы екеуінде ұтылды. 
Бұл жекпе-жектерде отандасымыз Джо 
Месси мен Майкл Мурер сынды дүлей 

күш иелеріне есе жіберді. Кейіннен 
тағы бес бәсекеде басымдық танытып, 
бір рет тең түсті. Алайда жасы келіп 
қалған Жиров бұрынғы деңгейіне қайта 
көтеріле алмады.

Василий Жиров 1997-2009 жыл-
дар аралығында кәсіпқой рингке 42 
мәрте көтеріліп, 38 рет жеңіске жетті. 
32 кездесуін нокаутпен аяқтады. Та-
лай жылдан бері АҚШ-та тұрып жатқан 

«Балқаштың барысы» ара-тұра 
Қазақстанға да ат басын бұрып 
тұрады.

Сөйтіп, әлемдегі ең белді 
нұсқалар бойынша әлем чем-
пионы атанған жерлестеріміздің 
саны бесеуге жетті. Ал бес 
саусақ жұмылса, тас жұдырыққа 
айналатыны белгілі ғой. Олай 
болса алдағы уақытта алтын 
белбеуді иеленген жойқын 
жұдырықты жігіттеріміздің саны 
арта түсуге тиіс.

Әлем чемпионы атанған 
Қазақстанның кәсіпқой боксшы-
лары

Василий Жиров – IBF, кру-
зервейт (1999-2003 жылдары).

Бейбіт Шүменов – WBA, 
жартылай ауыр салмақ (2010-

2014 жылдары).
Геннадий Головкин – WBA, орта 

салмақ (2012-2018 және 2022 жылда-
ры), IBF (2015-2018 және 2019-2022 
жылдары), WBC (2016-2018 жылдары).

Жанат Жақиянов – WBA, аса жеңіл 
салмақ (2017 жылы).

Жәнібек Әлімханұлы – WBO, орта 
салмақ (2022 жылдан бері...).
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Бетті дайындаған А. НҰРЖАПАР

КЕРЕК КЕҢЕС

КиІМ ҮЛГІСІНІң ӘдЕМІ БОЛуЫ ҮШІН ҮСТІңдЕГІ ШҮБЕРЕК ҚАНА МАңЫздЫ ЕМЕС. ОНЫ СӘНдІ ЖӘНЕ зАМАНАуи ЕТу-
ГЕ МАКияЖдАН БАСТАП СөМКЕГЕ дЕЙІНГІ дЕТАЛьдАР ЖӘНЕ ӘРиНЕ, АяҚ КиІМ КөМЕКТЕСЕдІ. ЕГЕР ЖАңА АяҚ КиІМ 
АЛу ОЙЫңЫздА БОЛСА, СОңҒЫ ТЕНдЕНцияЛАРҒА МӘН БЕРІңІз.

Күзгі сәнді аяқ Киімдер

 

  СӨЗ ЖОҚ

ЕЗУТАРТАР

«Әләуләйщинаңа басасың»
Қырқыншы жылдардың соңында ақын Сырбай Мәуленов 

Қостанай облыстық газетінде редак тордың орынбасары болып 
біраз уақыт қызмет атқарады. Бастығы демалысқа немесе бір жаққа 
іссапарға кеткен кезде Сырбай ыңғайын тауып, газеттің бір бетіне 
тұтастай «Әдебиет бетін» салып жібереді екен. Осы жәйт төрт-бес 
рет қайталанған соң, мұны байқап жүрген облыстың бірінші бас тығы 
Сағалбай Жанбаев (1904-1972) Сырбайды өзіне шақырып алады:

– Сен неге әләуләйщинаңа басасың? Газеттерің партияның ор-
ганы, саяси газет… Ал сен болсаң әләуләйщинамен айналысасың! 
– депті ұрысып.

Сырбай ауызша сөгіс естіп, үндемей шығып кетеді.
Арада жылжып жылдар өтеді.
С. Жанбаев біраз жерде басшылық қызметте болып, соңынан 

Орталық Комитеттегі партиялық комиссияға жұмысқа ауысады. Сол 
қызметте жүрген кезде бірде Қырымға барып дем алыпты. Дема-
лып жүріп бірнеше өлең жазыпты. Алматыға қайтып оралған соң 
Қырымда жазған әлгі өлендерін құшақтап «Жұлдыз» журналының 
редакциясына әкеледі ғой.

ХАБАРлАНдыРУ

11.10.10.2022 ж., сағат 10:00-
де, Жетісу облысы,Талдықорған 
қаласы, Абай көшесі, 1 мекен-
жайы бойынша «Компания 
АлиКо» ЖШС медициналық 
қалдықтарды жағу жөніндегі 
қондырғыға (инсинираторға) 
арналған «ықтимал әсер ету-
лер есебі» жобасына қоғамдық 
тыңдау өткізіледі. Онлайн 
конференцияға сілтеме: https://
us04web.zoom.us/j/5057686788
?pwd=dWsxRGxiVHdGdXRLQ0x
yNjZMck1HUT09, Индентифика-
торы: 5057686788, коды: TnVX7p. 
Белгіленген қызметтің баста-
машысы: «Алико компаниясы»  
ЖШС,  БСН  – 110640015864, 
тел.87027031485. e-mail: 
A_d_i_k_a@mail.ru Әзірлеуші 
«Экология» ҒӨО, БСН 
990740003013, тел.87282 41-39-
42. Алматы облысының Табиғи 
ресурстар басқармасы қоғамдық 
тыңдау бойынша Тел. 8(7282) 
32-92-67, 329267eco@mail.ru, 
Талдықорған қ., Қабанбай ба-
тыр к-сі, 26 Жоба материалда-
рымен сайтта танысуға болады: 
ecoportal.kz.

ОБъявлЕНиЕ

11.10.10.2022г, в10:00 часов, 
по адресу: область Жетысу, г. 
Талдыкорган, ул Абая 1, бу-
дут проводится общественные 
слушания попроекту «Отчёта 
возможных воздействий» для 
установки (инсиниратора) по 
сжиганию медицинских отходов 
ТОО «Компания АлиКо». Ссылка 
на онлайн конференци: https://
us04web.zoom.us/j/5057686788?
pwd=dWsxRGxiVHdGdXRLQ0xy
NjZMck1HUT09  Идентификатор 
конференции:5057686788. Код: 
TnVX7p. 

Инициатор намечаемой 
деятельности: ТОО  «Компания 
АлиКо», БИН –110640015864, 
тел. 87027031485. e-mail: 
A_d_i_k_a@mail.ru

Разработчик ТОО НПЦ «Эко-
логия», БИН 990740003013, 
тел.87282 41-39-42.

Управление природных 
ресурсов Алматинской об-
ласти по общественным 
слушаниям Тел.8(7282) 32-
92-67, 329267eco@mail.ru,  
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай ба-
тыра, 26.

Ознакомиться с материа-
лами проекта можно на сайте: 
ecoportal.kz.

Жокей стиліндегі етік
Бұл стил өзекті болып жатқан бірінші мезгіл емес. Дизайнерлер-

дің соңғы топтамаларынан дерби стилін еске түсіретін киімдер мен 
аяқ киімдерді көруге болады. Оған жокей стиліндегі етіктер да жа-
тады: қонышы тізеге дейін, өкшесі жалпақ. Оның заманауи үлгілері 
классикалық дербиге жақын немесе сол стильге сәл ұқсауы мүмкін. 
Бұл өте ыңғайлы және әмбебап аяқ киім.

Чанки аяқ киімі
«Chunky» сөзі «көлемді», «массивті» деп аударылады. Бұл та-

баны қалың немесе платформасы бар және басы дөңгелек дөрекі 
аяқ киім. Чанки аяқ киімдері гардеробтағы сәнді киімдермен жақсы 
үйлесім табады.

Казаки етігі
Батыс эстетикасына жататын казаки етіктері сән топтамалары-

нан бірнеше маусым қатарынан қайта-қайта көрінуде. Жаңа топ-
тамаларда классикалық казаки етіктері аз кездеседі, бірақ қандай 
да бір деталі соған ұқсайтын етіктер болды. Бұл етікті әмбебап деп 
айта алмаймыз, бірақ ол киім үлгісіне ерекшелік сыйлайды. Мұндай 
етікті джинс шалбарымен және жеңіл көйлектермен кие аласыз.

Челси етігі
Бастапқыда челси бауы жоқ, қонышы қысқа, екі жанындағы со-

зылмалы қондырмалары арқылы киілетін бәтеңке болды. Соңғы 
жылдары жоғарыда айтылған чанки дизайнындағы челси етіктері 
подиумдардан түсер емес. Бұл аяқ киімнің қонышы ұзын түрлеріне 
мән беріңіз.

Шұлық-етік
Қонышы шұлық секілді киілетін етіктер сәннен бір шығып, қайта 

оралып жүр. Олар биыл да өзекті болады. Материалы созылмалы 
былғарыдан немесе күдеріден болуы мүмкін. Өкшесі бар немесе 
жоқ түрін таңдай аласыз. Мұндай етіктің қонышы  әдетте, өте ұзын 

болады. Сондықтан мұндай етік қысқа белдемше мен көйлектер не-
месе аяққа жабысып тұратын легинсылармен жақсы үйлеседі.

Бауы бар етік
Бұрын да бауы бар етіктер және бәтеңкелер сәнде болды. Бірақ 

бұл маусымда бауы бар қонышы ұзын етіктер сәнде. Басы дөңгелек, 
табаны қалың, аздап өкшесі бар және тізеге дейін бауы бар етік 
алдағы күз және қыс мерзімінде сәнді әрі ерекше көрінеді.

Минималистік дизайн
Минималистік  дизайндағы жинақы аяқ  киімдер сәннен шық-

пайды. Базалық түстер мен ешқандай декордың болмауы. Мұндай 
етіктерді кез келген киіммен үйлестіруге болады.

мassaget.kz сайтынан алынды

Ол кезде «Жұлдыздың» редакторы Сырбай Мәуленов екен. 
Сырағаң өлеңдерді оқып көрсе, көркемдік дәрежесі төмендеу, на-
шарлау дүниелер екен:

– Ақсақал, біз мұндай әләуләйщинаны баса алмаймыз. Біз 
қоғамдық-саяси журналмыз, – дейді Сырбай.

Сонда Жанбаев мырс етіп күліп жіберіпті де, басын бір шайқап, 
бөлмеден үнсіз шыға жөнеліпті.

Ақын емес санайтынмын

Алпысыншы жылдар болса керек, Жазушылар одағындағы 
әдебиет мәселесіне арналған кезекті бір жиналыста жас ақынның 
біреуі Сәбит Мұқановтың поэзиясын сынға ала сөйлейді. Залда 
отырғандардың үнсіз тына қалғанын арқаланып, әлгі жігіт одан сайын 
қыза түседі. Сөзінің соңына қарай: «Турасын айтсақ, Сәбит Мұқанов 
ақын емес», – деп түйіндейді. Жас ақынның сөзінен соң іле Сәбеңнің 
өзі мінбеге шығады:

– Жаңағы жігіт мен туралы дұрыс айтты, – дейді Сәбең жұмсақ да-
усымен. – Жас кезімде мен де Абайды ақын емес деп санайтынмын!

Qazaqadebieti.kz сайтынан алынды

Гауһар Ана көшесі
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