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 Мүмкін  жақын  күндері  жаңа  жыл-
ды көкорай  көктемде, қардың көбесі 
сөгілгенде, малдың аузы көкке жеткен-
де, «жуан жіңішкеріп, жіңішке үзілген» 
мезгілде тойлайтын күнде келетін 
шығар. Жақсылықтан күдер үзбеген, 
сабыры сарқылмаған ел едік қой. Алла 
сол күнді де көрсетуге нәсіп етсін! Енді 
ескі сүрлеумен  келе  жатқан қоян жы-
лын қарсы алудамыз. Барыс  жылы  
қазақтың  жүрегіне батпандай жара са-
лып босағадан шығып барады.

Былтырғы қаңтар айының басында 
бастау алған ереуілдер толқыны әр қазақ 
отбасына үлкен трагедия алып келді. Біз 
жазылмаған жараның аузын тырнап қайтадан 
қанатуды әбестік деп санап, бірлік пен береке-
нің алмайтын қамалы жоқ екенін баяндауды 
жөн көрдік. Ең басты нәрсе, қаңтар оқиға-
сын ұйымдастырғандар, жоғары эшелондағы  
шенді-шекпенділер заң алдында жауап беріп 
жатыр.  Мемлекет тізгінін толық қолына алған 
күннен бастап Президентіміз Қасым-Жомарт 
Тоқаев әділеттілік жолында отыз жылдан бері 
тамырланып, шағылмас тасқа айналған ұры-
қарылардың ішкен-жегендерін құстыруда. Шет-
ке кеткен қыруар қаржыны елге қайтаруда. Ат 
төбеліндей ғана байлардың Қазақстанның 
барлық қазба байлықтары мен шұрайлы 
жерлерін жамбастарына басып алғандарын 
әшкерелеп, экс-президент, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың да туған-туыстарының қол-
дарына кісен салып, есепсіз байлықтарын 
тәркілеп абақтыға тоғытты. Міне, бұл да жаңа 
Қазақстанның демократиялық жолға бағыт 
алғанын, әділеттіліктің түбі бір орнайтынын 
көрсетті.

Сонымен барыс жылы несімен есте қал-
ды. Қаңтар оқиғасынан кейін Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Ата заңда 
бұзылмастай болған экс-президенттің тұсын-
да қабылданған Конституциялық заңдарды 

 Бүгінде ақпарат құралдары-
нан «баласын  өлімші етіп сабап 
тастапты», «баласын ұрып өл-
тіріпті» деген жаға ұстатар-
лық хабарларды жиі көреміз. Әлі 
қабырғасы қатаймаған бүлдір-
шіндер ауыр соққыны көтере ал-
май, қыршыннан  қиылып та жа-
тыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
бойынша ІІМ берген статистика-
лық мәліметтерге сүйенсек, 2022 
жылы жәбірленушілердің саны екі 
есеге артып, 250 мыңнан астам 
жағдай тіркелген. Және олардың 
63 пайызға жуығы арыз жазудан 
бас тартқан. Сырт көзге бәрін 
жақсы етіп көрсетуді әдетке 
айналдырған әйелдер «ұят бо-
лады», «балам толыққанды от-
басында өссін», «ел не дейді?» 
деген сөздерге алаңдап, үнсіз қал-
ғандықтан бүгінде жазықсыз ба-
лалар зардап шегіп отыр. Жақын-
да kazinform ақпараттық порталы 
хабарлаған Панфилов ауданының 
тұрғыны ұлын сабап тастап-
ты деген жағдайда «Бәлкім, бұл 
қылықтарын доғарар. Өзіміз шешіп 
аламыз» деген әйелдің сөздері-
нен кейін жылы жабылды. ІІМ-нің 
өкілдері жәбірленуші арыз жазудан 
бас тартса, тұрмыстық тиран-
дарды жауапқа тарта алмаймыз 
дейді. Бір өкініштісі, осылай, қол 
сынса жең ішінде деп үндеместің 
күйін кешкен аналарға қарап өскен 
балалар үшін тұрмыстық зорлық-
зомбылық қалыпты жағдайға ай-
налып барады. Баланы аяусыз 
соғудың астарында бүгінгі ата-
ананың психологиялық тұрғыда-
ғы күйзелісінің жатқандығы да 
жасырын емес. Осы мәселе бо-
йынша еліміздегі білікті мамандар 
балаларға және олардың ата-
аналарына арнап түрлі курстар 

мен тренингтер де өткізіп жа-
тыр. Психологтардың  айтуын-
ша балаларына қол көтеретін 
ата-аналардың 80 пайызы кіш-
кентайында жәбір көріп, қиын 
балалық шақты бастан өткер-
гендер болса, қалған 20 пайызы 
психикалық ауытқушылықтары 
бар азаматтар екен. Ал бала-
ларын көз алдында ұрып-соқса-
да күйеуін жақтайтын әйелдер 
көбіне «Еріңдікі жөн қызым, сен 
қашанда көн...», деген тәрбиемен 
өсіп, жарының ісі бұрыс болса да 
дұрыс көретін жандар. Сондай-
ақ елімізде қандай заң барын, өз 
құқықтарын қалай қорғау керек-
тігін білмегендіктен көндіккеннен 
басқа амал жоқ деп тағдырына 
мұйынсұнған әйелдер. Осындай 
заңнан бейхабар жәбірленушілерді 
қолдап, қорғау мақсатында 2018 
жылы «Не молчи» ұйымы құрылған 
болатын. Қайырымдылық қоры-
ның арқасында мемлекеттік 
органдар мен үкіметтік емес 
ұйымдар бірігіп, жүздеген бала 
мен әйелдердің құқықтарын бү-
гінгі күнге дейін  қорғап келеді. 
Сонымен қатар Президентіміз 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың тап-
сырмасымен 2020 жылдың басында 
әйелдер мен балалардың құқығын 
қорғайтын заң әзірленіп, зорлық-
зомбылық қылмысы ауыр санатқа 
ауыстырылды. Елімізде осындай 
жан-жақты    заңдар қабылданып 
жатқан уақытта тиран күйеу-
лерінің айтқанынан шықпай өзін 
де, балаларын да құрбан етіп 
отырған әйелдер жәбір көргендер-
ді мемлекеттің қорғайтынына 
сенімді болып, үнсіз қалмаулары 
тиіс!

Айдана СМАҒҰЛ

МеМлекет 

ЌорFайды деп... 

үнсіз  ҚАлмА

өзгертті. Онда Елбасына берілген шамадан 
тыс артықшылықтар алынып тасталды. Жаңа 
реформалар жүзеге асатынын айтып, бұқара 
халыққа жолдау жасады. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кезектен тыс Президент сай-
лауы 2022 жылдың 20 қарашасында өтті. Бұл 
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері өткізілген 
жетінші Президенттік сайлау және 1999 жылдан 
бері қатарынан алтыншы кезектен тыс сайлау 
болмақ.

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 
жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан халқына 
жолдауында президенттік мерзімнің ең көп са-
нын 2-ден 1 мерзімге дейін қысқартуды және 
президенттік мерзімін бес жылдан жеті жылға 
дейін ұлғайтуды ұсынды. Бұл сайлауда алты 
кандидат болды. 22 қарашада Орталық сай-
лау комиссиясының отырысында Қазақстан 
Президенті сайлауының ресми қорытындыла-
ры жарияланды. Осылайша, Қ.Тоқаев кезек-
тен тыс Президент сайлауында жеңіске жетті. 
26 қарашада Президентті ұлықтау рәсімі өтті. 
Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қазақстан 
халқына ант берді. 12 желтоқсанда Президент 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Үкіметтің кеңейтілген 
отырысына қатысты. 
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ӘЛЕУМЕТ

БАС  РЕДАКТОР  БАҒАНЫ

Отырыста Мемлекет басшысы бірнеше 
мәселе көтерді. Соның ішінде шенеуніктерге 
ескерту жасап, келесі жыл қазіргіден де  
күрделі, қиын болуы әбден мүмкін деп болжа-
ды.  Ал премьер-министр Әлихан Смайылов 
министрлердің алдында жаңа жылда үлкен 
міндет тұрғанын айтып, қолдарынан келмесе, 
орындарын босату керегін мәлімдеді.

 «Күшті президент – ықпалды Парламент 
– есеп беретін Үкімет». Президент жолдауын-
да айтылған осы саяси бастамаларды жүзеге 
асыру үшін Ата заңға өзгеріс енгізіледі. Ре-
форманы жүйелі жүргізу мақсатында арнайы 
жұмыс тобы құрылды. Оның құрамында белгілі 
заңгер, ғалымдар, адам құқықтары жөніндегі 
уәкілдер тартылды. Бүгінге дейін олар қажетті 
түзетулер әзірлеген.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! Бұл саяси әрі 
идеологиялық бағыттағы қайта құру  үрдісі 
десекте болады. Енді идеологиялық бағытта 
халыққа ұдайы ақпараттық қызмет көрсетіп 
келе жатқан ақпараттық ағымдар қатарында 
баспасөздің рөлі айрықша. Интернеттік желі 
жүйткіген жүйрік аттай әлеуметтік желіні 
жаулағалы баспасөздің төрдегі орны босағаға 
сырғыды.  Баспасөзге жазылу бүгінгі қоғамда 
сиреді. Есесіне түрлі сайттар жаңбырдан 
кейін қаулаған саңырауқұлақтай өркен жай-

ды. Ондағы шынайы және жалған ақпарат-
тар қарапайым халық түгілі, мемлекеттік 
органдардың өзін әуре-сарсаңға салып жүр. 
Бұғанда қарсы айтар уәжіміз жоқ, заман ағы-
мы ғаламторға ауды. Ыбырай Алтынсариннің 
«Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар 
алғызған» дейтін өрелі жыры бүгінгі қоғамға 
дөп келіп тұр. Әйтседе, сүйегіндегі еті сы-
лынып, сіңіріне ілініп тұрған баспасөз жүрек 
қағысын әлі тоқтатқан жоқ. Газет-журналдарға 
жазылу баяу болса да жүріп жатыр. «Алатау» 
қоғамдық-саяси газеті де саптан шыққан жоқ. 
Оқырманы бар басылым. Газетке жазылу нау-
қаны жыл бойы жалғасады. Шынайы хабарлар 
таратуда «Алатау», «Жетісу» Алматы облы-
сында баспасөздердің алдыңғы қатарында 
екенін екі облыстың оқырмандары жақсы 
біледі. Тіпті, кейбір түйінін таппаған мәселерді 
«Алатау» басылымы арқылы мақалаларын жа-
риялап, өзім де белсене араласып, тиісті ме-
кемелерге қозғау салып, түйінді мәселелерін 
шешіп беруге күш салып жүрміз.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! Босағадан шығып 
бара жатқан барыс жылына алғысымызды ай-
тып, 2023 қоян жылынан күтер жақсылығымыз 
мол болсын! Ел аман, жұрт тыныш болып, ел 
іргесі сөгілмей, қан төгілмей, ел экономикасы 
қарыштап, көк байрағымыз көкте желбіреп, 
ырыс пен ынтымағымыз арта берсін! 

Айтақын МҰХАМАДИ

Қоян жылынан 
күтеріміз көп 

Жалғасы. Басы 1-бетте

Заманауи оқыту-жаттығу базасы салынады
 Талдықорған қаласында волейболдан «Жетісу» 

әйелдер командасына арнап 3 спорттық база, 
демеушілердің қаржысына жанында 40 орынды 
жатақханасы бар заманауи оқыту-жаттығу базасын 
салу жоспарлануда. Бұл батыстағы спортшылардың 
жаттығуына мүмкіндік беретін кәсіпқой спорт клубтары 
іспетті болады. Онда 15-16 жастағы жасөспірімдер 
жатып, шынығады. Одан бөлек, көгалдағы хоккей, 

баскетбол, регби сынды спорттық ойындардың жаттығу залдары салынбақшы. 

Қамыс құрағын өндіретін жаңа желі
 Ақсу қант зауыты қамыс құрағын өндіретін жаңа желіні құрастыру
жұмыстарын жүргізуде. 2023 жылдың ақпанында  алғашқы өнімді шығара 

бастайды деп жоспарлануда. Өткен жылы  4,3 мың гектар алқапқа қант қы-
зылшасы егіліп, одан 182,3 мың тонна тәтті түбір жиналған. Биылғы жылдан  
қант қызылшасының алқабы 8 мың, ал, 2026 жылға қарай 15 мың гектарға дейін 
ұлғайтылады деп күтілуде.  

 
Қайта жаңғыртудан өтеді

Биыл Ескелді ауданы Көкжазық ауылындағы 100 орынды жазғы демалыс 
және сауықтыру лагеріне қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, лагерге бару 
үшін 44 орынды автобус беріледі.  

Қолжетімді интернетті қолдану
«Қазақстан халқына» қоры мен «Білім беруді тұрақты дамыту» қорының 

бірлескен жобасы еліміздің барлық өңіріндегі 17 мектепті дамытуды жоспарлауда.  
Ақсу ауданына қарасты  Е.Сиқымов атындағы орта мектепті қоса алғанда 
жобаның 8 мектебін Beeline Қазақстан өз есебінен НЗМ стандарттарына жеткізуді 
көздеп отыр.  

Көгілдір отынға қосылды
Кербұлақ ауданының орталығы Сарыөзек кентіне табиғи газ жетіп, алғашқы 

отбасы көгілдір отынға қосылды. Аудан әкімі   Қанат Есболатовтың сөзінше, аудан 
орталығынан бөлек тағы 25 елді мекенді газға қосу жоспарда бар.  

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

4 күндік жұмыс аптасы енгізілуі 
мүмкін

Еңбек және халықты әлеуметтік қор-
ғау министрлігі республиканың кейбір 
заңнамалық актілеріне әлеуметтік 
қорғау мәселелері бойынша түзетулер 
әзірленді. Заң жобасы Қазақстан 
Республикасының Әлеуметтік кодексі 
қабылданған жағдайда нормативтік 
құқықтық актілерді сәйкес келтіруге 
бағытталған. Атап айтқанда, Еңбек 
кодексінде тұжырымдамалық аппаратқа 
«бірлескен еңбек» термині енгізілген.

Ал бірлескен еңбек деген - бұл бір 
жұмыс берушімен бір еңбек функциясын 
(белгілі бір мамандық, кәсіп, біліктілік 
немесе лауазым бойынша жұмыс) 
бірлесіп орындау мақсатында бірнеше 
қызметкердің жұмыс уақытында 
жұмыскерлердің жұмыс берушінің 
актілері және еңбек шарты еңбек 
міндеттерін орындайды. Түзетулер 
жұмыс уақытының жиынтық есебін 
белгілеу кезінде үстеме жұмыстың 
жалпы ұзақтығы төрт күндік, бес күндік 
және алты күндік жұмыс аптасында 
айына 12 сағаттан және жылына 120 
сағаттан аспауы керектігі көзделген.

ҚЫСҚА–НҰСҚА 

ҚазаҚстанда  Қандай 
өзгерістер болады?

Шенеуніктердің мобильді 
аударымдары тексеріле бастайды

2023 жылы банктер салық органдары-
на лауазымды тұлғалар туралы ақпарат 
бере бастайды. Бұл ретте мемлекеттік 
қызметшілер салық декларациясын тап-
сыруға міндетті болады. Заң 2022 жылғы 
15 сәуірде күшіне енді. 

 Қаржы сарапшысы Андрей Чеботарев-
тың айтуынша, деректерді беру 2023 
жылы және тек мемлекеттік қызметшілер 
мен олардың жұбайы, квазимемлекеттік 
ұйым қызметкерлеріне ғана қатысты 
болады. Ал 2024 жылдан бастап жеке 
кәсіпкерлер мен компания басшылары 
қосылады (2023 жылға дейін Қазақстанда 
жеке кәсіпкерлер салық төлеуден 
босатылған).

2025 жылдан бастап басқа санаттағы 
клиенттер қосылады.

Сенат депутаттарын сайлау 
өтеді

2023 жылы 14 қаңтарда ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттарын сайлау өтеді. 
Депутаттарға қойылатын негізгі талап: 

Қазақстан Республикасының азаматы 
жә-не елде кейінгі 10 жылда тұрақты 
тұрған; 30 жастан асқан; жоғары білімі 

бар; жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес; 
тиісті өңір аумағында 3 жылдан кем емес 
тұрақты тұрған  болуы керек. 

Зейнетақы жинағындағы 
жеткілікті шек

Қазақстанда жеткіліктіліктің жаңа 
шегі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
күшіне енеді. 2023 жылға арналған шек 
жасына байланысты 3-тен 10 миллион 
теңгеге дейін болды.

Темекі қымбаттайды
Қаржы министрлігі темекі өнімдері құ-

нын өсіру жоспарын өзгертті. 2023 жыл-
дан бастап акциз мөлшерлемелері кезең-
кезеңімен өседі. Мөлшерлемелер 2023, 
2024 және 2025 жылдарға бекітілген. 

Фильтрі бар темекі:
2023 жылы - 1 000 данаға 14 100 

теңге;
2024 жылы - 1 000 данаға 15 900 

теңге; 
2025 жылы - 1 000 данаға 15 900 

теңге.

АЕК пен ең төменгі жалақы өзгереді
1 желтоқсанда  Президент 

республика-лық бюджет туралы заңға қол 
қойды. Заңда 2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап мына-дай өзгеріс көзделген: 
ең төменгі жалақы мөлшері - 70 000 
теңге; мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің ең төменгі мөлшері - 24 341 
теңге; ең төменгі зейнетақы мөлшері - 
53 076 теңге; айлық есептік көрсеткіш 
(АЕК) - 3450 теңге; базалық әлеуметтік 
төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең 
төменгі күнкөріс деңгейі - 40 567 теңге.

Айыппұл өседі
2023 жылы айлық есептік көрсеткіштің 

өзгеруіне байланысты айыппұл көлемі 
де артады. Яғни келер жылы айыппұл 
мөлшері 13 пайызға көбейеді.  

Сала мамандарының жалақысы 
өзгереді

Өртсөндірушілердің жалақысы: 
10-нан 70 пайызға дейін өседі. Бір 
жыл-дан бес жылға дейін жұмыс 
істейтін қызметкерлерге айына 
180 мың. Одан кейін бес жылдан 
10 жылға дейін жұ-мыс істегендер 
жалақысы өседі. Еңбек өтіліне 
байланысты жалақы өседі. 15 жыл 
және одан да көп жұмыс істегендер 
үшін жалақы 300 мың теңгеден 
жоғары болады. 

1 қаңтардан бастап педагогтердің 
жалақысы тағы 25 пайызға өседі. 
Бұл бірінші кезекте балабақша тәр-
биешілеріне, мектеп және колледж 
педагогтарына, сондай-ақ, қосымша 
білім беру жүйесінің мамандарына 
қатысты. Сонымен қатар жалақысы 
70 мың теңгеге дейінгі 1,8 миллионға 
жуық жалдамалы жұмыскердің 
жалақысы өседі. Жыл сайынғы 
дәрігерлердің жалақысын арттыруды 
ескере отырып, 2023 жылы 550 мың 
теңгеге дейін ұлғайту қарастырылған, 
бұл эконо-мика бойынша орташа 
жалақымен салыстырғанда  2,5  есе 
жоғары. 

Жеңілдетілген автонесие 
бойынша қанша көлік 

сатылады?
2023 жылы  қазақстандықтар екі 

мыңға жуық көлік сатып ала ала-
ды. Бұл туралы индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрі 
Қайырбек Өскенбаев айтқан 
болатын. Бағдарлама әлі аяқталған 
жоқ. Бөлінген қаржы айналымда 
жүр. Яғни бұған дейін алынған 
автонесиелердің ақшасы несие 
ретінде қайтарылып жатыр және 
ол басқа азаматтарға жаңа несие 
ретінде беріледі.

massaget kz. сайтынан  алынды. 
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Школы могут получить 
академическую свободу 

Более 2 тысяч 
предпринимателей получили 

Бесплатные услуги 

На пленарном заседании сената парламен-
та была заслушана информация первого заме-
стителя премьер-министра Романа Скляра по 
исполнению рекомендаций, выработанных на 
парламентских слушаниях от 23 октября 2020 
года по вопросам социально-экономического 
развития сельских территорий и от 3 декабря 
2021 года по вопросам перспективы развития 
сельского хозяйства.

Остановлюсь на сборе урожая. В этом году 
мы получили самый высокий урожай, которого 
не было за последние 10 лет. Собрано около 23 
млн зерновых и бобовых культур. Это на 27% 
больше, чем в прошлом году. Общий урожай 
пшеницы вырос на 30%. С овощных культур по-
лучен богатый урожай.

Средняя производительность в агропро-
мышленном комплексе (АПК) по сравнению с 
прошлым годом возросла на 11%. Этому также 
способствовали меры господдержки, сказал 
Роман Скляр. В 2022 году на посев и уборку 
урожая было выделено 220 млрд тенге. В два 
раза больше, чем в прошлом году. Фермеры 
получили 27 тыс. тонн дешевого дизельного 
топлива, с начала года запущено 180 инве-
стиционных проектов по агропромышленному 
комплексу, стоимость которых составляет 132 
млрд тенге. До конца года количество проектов 
будет доведено до 237 млрд.

«Есть поручение президента вернуть до 
конца года 5 млн га неиспользуемых земель. 

АПК  

Казахстан собрал реКордный урожай 
за последние 10 лет

Средняя производитель-
ноСть в АпК выроСлА нА 
11% по СрАвнению С 2021 
годом, СКАзАл первый 
зАмеСтитель премьер-
миниСтрА ромАн СКляр, 
передАет деловой КАзАх-
СтАн. 

Минпросвещения РК подго-
товило проект приказа, который 

позволит посредством пилотного 
режима предоставить академиче-
скую свободу школам, имеющим 

необходимые ресурсы и потенциал, 
при условии обязательного сопро-

вождения Национальной академией 
образования. Об этом передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой на главу 
ведомства Асхата Аймагамбетова.

ших и разных школ с качественной образова-
тельной программой», — написал в Telegram 
Асхат Аймагамбетов.

Как отметил глава Минпросвещения, на 
сегодняшний день функционируют более 500 
частных школ, которые обязаны реализовы-
вать как ГОСО, так и типовые учебные про-
граммы.

«В связи с таким жестким регулирова-
нием свой инновационный контент они вы-
нуждены покрывать за счет дополнительных 
занятий. Это увеличивает нагрузку на школь-

ника. Расширение автономии позволит пи-
лотным школам внедрять при поддержке 
Национальной академии образования 
новые инновационные учебные програм-
мы, но в рамках заданных параметров и 
требований ГОСО. Сейчас такая возмож-
ность есть только у школ, получивших 
статус международных, поэтому мы хо-
тим расширить этот перечень через пи-
лотные школы, у которых есть ресурсы 
и необходимый потенциал. Понятно, что 
программы не будут возникать безосно-
вательно. Продуман механизм внедрения 
в практику образовательных программ, а 
именно — научно-методическое и мето-
дологическое сопровождение процессов 
апробации, внедрения, мониторинга реа-
лизации Национальной академией образо-
вания», - сообщил А. Аймагамбетов.
По словам министра, такой подход позво-

лит взять курс на разнообразие содержания 
образования.

«Оно необходимо исключительно для 
поощрения и стимулирования инновационных 
подходов в обучении, поиска лучших практик 
и программ. В связи с этим, хочу сказать 
всем, у кого есть желание развивать сферу 
образования и вносить инновационные пред-
ложения — добро пожаловать. Еще пять 
лет назад децентрализация и автономия 
воспринимались как тренд в образовании, а 
сегодня — необходимость для устойчивого 
развития. Важно и то, что академическая 
самостоятельность — не новация в казах-
станской системе образования. Такой опыт 
уже успешно внедрен в вузах страны с 2018 
года, в колледжах — с 2021 года. Логично и 
закономерно в ближайшей перспективе рас-
смотреть возможность расширения акаде-
мической свободы школ», - резюмировал А. 
Аймагамбетов.

Оно также было исполнено. В следующем году 
столько же земли будет возвращено государ-
ству» Роман Скляр.

По его словам, вопрос дефицита пастбищ 
решается расширением границ сел за счет зе-
мель, возвращенных государству, полученных 
для госнужд.

По поручению президента реализуется ре-
форма в области ветеринарии. Разработаны 
проекты к 21 нормативному правовому акту, в 
том числе по одному кодексу и пяти законам. 
Их цель — распределение задач между цен-
тром и регионами, установление статуса ве-
теринарного врача и его нагрузки, повышение 
оплаты труда и мер социальной поддержки. В 
конце 2022 года эти законопроекты планирует-
ся внести в парламент.

«Заработная плата ветеринаров в этом 
году возросла на 50%. В 2023 году еще на 
35−50% будет расти. Кроме того, ветерина-
рам будет выплачено двухмесячное пособие 
на оздоровление. Следующий шаг — переход 

ветеринарии в цифровой фор-
мат. Сейчас эпизоотическая 
ситуация у нас в стране ста-
бильна, за последние два года 
количество пунктов, неблаго-
получных по инфляционным 
заболеваниям животных, со-
кратилось на 42%. Ежегодно 
на поддержку аграрной науки 
выделяется 8−9 млрд тенге».

В трех аграрных вузах 
страны ведется обучение в со-
ответствии с международны-
ми стандартами. В разработке 
учебных программ участвуют 

эксперты сельского хозяйства, ветеринарии 
и работодателя. Увеличилось количество го-
сударственных образовательных грантов на 
сельскохозяйственные специальности на 36%, 
на ветеринарию — на 12%. Выросла и сельская 
квота с 30 до 35%.

Разработали план развития селекции и се-
меноводства. Создается специальный орган, 
который будет контролировать и сертифициро-
вать качество семян.

«Кроме того, в следующем году мы при-
соединимся к международной конвенции по 
защите новых сортов растений. Сейчас мы 
создаем IT-систему, которая будет следить 
за качеством посадки семян. Благодаря этому 
укрепится селекция и семенная база, и мы не 
будем зависеть от импорта» Роман Скляр.

Совершенствуется механизм субсидирова-
ния агропромышленного комплекса. Создана 
рабочая группа, состоящая из представителей 
госорганов, общества, агробизнеса и депутатов 

парламента.
Разработан наиболее рациональный ва-

риант субсидирования. Усилена поддержка 
сельскохозяйственного машиностроения, се-
меноводства и свекловодства, сахарной про-
мышленности.

«Было исключено 10 неэффективных 
видов в связи с тем, что там есть вопросы 
коррупции, не раскрыт порядок распределе-
ния субсидирования. Сейчас усилен контроль 
за программой субсидирования, препятствия 
были устранены. Переносим предоставление 
субсидий на цифровую платформу. Он будет 
подключен к государственной базе данных, 
все будет открыто, при выделении субсидий 
коррупция не допускается. Эта платфор-
ма для фермеров будет бесплатной» Роман 
Скляр.

По его словам, в результате мер, связан-
ных с развитием села, валовый продукт вырос 
на 8%. Это 8 трлн тенге. Увеличился и объем 
производства: растениеводства — на 13%, жи-
вотноводства — на 1%, производство продуктов 
питания возросло на 3,5%, составив 2,4 трлн 
тенге. Инвестиции в сельское хозяйство возрос-
ли на 7%, производство продуктов питания — на 
21%.

«За 8 месяцев экспорт сельхозпродук-
ции составил 3,3 млрд долларов. Это на 44% 
больше, чем в прошлом году. Наша продукция 
экспортируется в 63 страны, обработанных 
продуктов — 43%. Экспорт продукции увели-
чивается в Азербайджан — в 3,7 раза, в стра-
ны ЕС — в 2,3 раза, в Китай — в 2,2 раза, в 
Афганистан — в 1,8 раза» Роман Скляр.

«Что же даст академическая свобода 
школам? Увеличится вариативный ком-
понент учебной программы под образо-
вательные потребности и особенности 
обучающихся. То есть, школы смогут само-
стоятельно определять содержание. Им 
не придется жестко следовать типовым 
учебным программам, но при этом обяза-
тельным будет достижение результатов 
обучения, указанных в Государственном 
общеобязательном стандарте образова-
ния. В ГОСО указываются: 1 — ценности, 
например, гражданственность, трудолю-
бие, уважение, стремление к знаниям и др., 
2 — компетенции, такие, как критическое 
и креативное мышление, 3 — результаты 
обучения по предметам и уровням образо-
вания. Сейчас при поддержке Главы государ-
ства в стране открываются частные шко-
лы и внедряются новые проекты. При этом 
задача заключается не просто в создании 
ученических мест и механического охвата, а 
в создании достаточного количества хоро-

БРИфИНг

КАК передАет преСС-СлужбА регионАльной пАлАты предпринимА-
телей городА АлмАты, С нАчАлА годА центр обСлуживАния предпри-
нимАтелей регионАльной пАлАты предпринимАтелей АлмАты оКАзАл 
беСплАтную СервиСную поддержКу более 2000 предпринимАтелям. об 
этом рАССКАзАл диреКтор пАлАты предпринимАтелей городА АлмАты 
АйтуАр КошмАмбетов в ходе брифингА нА регионАльной Службы Ком-
муниКАции.

Сервисная поддержка обеспечивает 
МСБ необходимыми консультациями и услу-
гами по открытию и ведению бизнеса на 
безвозмездной основе. Получить ее можно 
в офлайн- формате в 19 центрах обслужи-
вания предпринимателей через региональ-
ные палаты предпринимателей в областных 
центрах, городах Астаны, Алматы, Шымкент 
и 189 ЦОП (на районном уровне) в онлайн-
режиме через веб-портал оператора нефи-
нансовой поддержки G4B.kz. беспрерывно и 
на бесплатной основе.

Инструмент направлен на совершенство-
вание системы управления предприятием в 
целях повышения эффективности и включает 
в себя предоставление 4 специализированных 
услуг по поддержке бизнес-процессов.

В рамках национального проекта по раз-
витию предпринимательства на 2021 – 2025 
годы, НПП координирует работу по следующим 
инструментам: сервисная поддержка ведения 
бизнеса; информационное обеспечение мер 
государственной поддержки бизнеса в моно-
городах, малых городах и районных центрах; 
деловые связи.

Субъектам МСП, действующим во всех сек-
торах экономики, в рамках сервисной поддерж-
ки были представлены следующие виды спе-
циализированных услуг, связанные с ведением 
бухгалтерского и налогового учета, а также со-
ставлением статистической отчетности; услуги 
по юридическим вопросам и конкурсным (тен-
дерным) процедурам; услуги по вопросам фи-
нансирования и получения мер государствен-
ной поддержки; услуги по вопросам маркетинга.

«Если вы начинающий предприниматель, 
то при старте очень важно правильно опре-
делить нишу, рассчитать возможности, вы-
брать оптимальный налоговый режим. Наши 
менеджеры помогут правильно выбрать на-
логовый режим для ИП, ТОО. Помогут разо-
браться в налоговой отчетности, бухгалте-
рии, ответят на интересующие вопросы», 

– отметил директора Палаты предпринимате-
лей города Алматы Айтуар Кошмамбетов.   

Также совместно с  Азиатским банком раз-
вития Национальная палата реализовала важ-
ный проект, нацеленный на стимулирование 
экономической активности женщин. Алматин-
ский ЦРЖП открылся 16 марта 2022 года.

«В рамках сотрудничества Министер-
ства национальной экономики и ЕБРР по 
стране более 400 предприятий женщин-
предпринимателей уже получили консульта-
ционную помощь от местных консультантов. 
На начало 2022 года в Казахстане создано 14 
центров развития женского предпринима-
тельства. Алматинский центр, который был 
открыт в марте 2022 года, обратилось бо-
лее 550 женщин», – сообщил директор регио-
нальной палаты Айтуар Кошмамбетов. 

Спикер добавил, что сотрудники регио-
нальной палаты в 2022 году провели курсы мо-
билографии, мастер-классы по продвижению 
товаров через маркетплейсы, семинары по про-
движению личного бренда и многое другое. А 
предстоящем году пул обучающих и сервисных 
услуг для предпринимателей будет расширен.  

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

Ш. ХАМИтОв.
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СҰХБАТ

ЖЕТІСУ ЖЕРІНІҢ ЖЕТІСТІГІ

Облыс әкімі бейбіт Исабаев Жетісу Жеріндегі   
өнеркәсіп, ауылшаруашылық, білім, денсаулық сақ- 
тау, спОрт, турИзм сынды салалардың Жүзеге асуы  
тИіс ЖОбаларын таныстырып, өзекті мәселелерді  
шешудің ауыртпалығы мен Жауапкершілігін саралауда  
Облыстық бақ өкілдеріне   сұхбат берді.  

Ең алдымен, облыс бас-
шысы жаңадан құрылған  
Жетісу облысының болашағы 
туралы айтып өтті. 

– Жетісу облысы – 
экономикалық әлеуеті мол 
аймақ. Бұл өлкенің әлеу-
м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
жағдайына келгенде, әрине, 
бюджеттің табыс жағы,   
Алматы облысына қарады. 
Жетісу дотациялық облыс 
болып табылады. Дегенмен 
қол қусырып отыруға бол-
майды. Өңіріміздің өзіндік ішкі 
мүмкіндіктері жоғары.

Біздің облыстың ба-
сым бағытының бірі ауыл 
шаруашылығы болғаннан 
кейін, міндетті түрде осы 
салаға басты маңыз береміз. 
Сондықтан агроөнеркәсіп 
кешеніне бұдан былай да 
ерекше назар аударылады. 
Ауыл шаруашылығы өнім-
дерін өңдеу ісін, яғни ет, сүт 
өңдеуді қолға аламыз. Сол 
секілді  бізде тау-кен және металлургия 
өндірісі жақсы жолға қойылған. Өздері-
ңіз білесіздер, Кеңес заманынан бері 
Текелі маңында, Қаратал, Ескелді мен 
Кербұлақ аудандарындағы таулардың 
қойнауында тұнып жатқан пайдалы 
қазбалардың, алтын-күмістен бастап, 
мырыш, қорғасын, мыстың мол қоры 
бар. Сондықтан осы жылы Текеліде 
темірді тікелей қалпына келтіретін 
«Электромарганец», Үштөбеде  жоғары 
сапалы кремний өндіретін «KazSilicon» 
зауыттары  іске  қосылды.  

Алдағы 2-3 жылда аймағымызда 
10-15 жаңа өндірістік жобаны іске 
қосамыз ба деген ниетіміз бар. Тағы 
бір айта кететін дүние, Жетісу жері 
Қазақстанның Қытайға барар жолдағы 
Шығыс қақпасы саналады. Қорғас пен 
Достықтан темір және тас жолы 
да, мұнай мен газ құбыры да өтеді. 
Сондықтан сыртқы алыс-беріс, сауда, 
транзиттік, транспорттық, логис-
тикалық жобаларға баса мән беріп 
отырмыз. Онымен қоса біздің туристік 
аймақтарымыз да экономикамыздың 
негізгі драйвері екенін ескеру керек. 
Алакөл, Балқаш көлдерінің жағалауын 
дамытамыз. Президент біздің облысқа 
келген сапарында спорттық-туристік 
саланы дамытуды тапсырды. Бұл 
бағытта жаңа қадамдар жасалуда,  – 
деген Бейбіт Исабаев облысымыздағы 
денсаулық сақтау және білім саласында-
ғы жоспарларға кеңінен тоқталды. 

Өздеріңіз жақсы білетіндей, елімізде 
былтырдан бастап, республика бойынша 
екі ұлттық жоба іске қосылды. Оның бірі 
– «Жайлы мектеп», екіншісі – «Ауылдық 
денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық 
жобасы.

Біріншісі бойынша алдағы үш  жыл-
дың ішінде, яғни 2025 жылға дейін 
Жетісу облысының аумағында білім 
саласының 25 нысаны салынса, оның 
қатарында мектептер, балабақшалар, 
мектепке дейінгі оқыту мекемелері бар. 
Сонымен қатар 15 денешынықтыру-
сауықтыру және 6 спорт кешенін салу, 
жергілікті бюджеттің есебінен блокты-
модульді конструкциялардан салынатын 
35-тен астам медициналық бекетті 
ауыл тұрғындарының пайдалануына 
беру жоспарланып отыр. Келер жылы 
Талдықорған қаласында волейболдан 
«Жетісу» әйелдер командасына арнап 3 
спорттық база, демеушілердің қаржысы-
на жанында 40  орынды жатақханасы бар 
заманауи оқыту-жаттығу базасын салу  
да жоспарлануда екен. Бұл –  батыстағы 

спортшылардың жаттығуына мүмкін-
дік беретін кәсіпқой спорт клубтары 
іспетті болмақ. Онда 15-16 жастағы 
жасөспірімдер жатып, шынығады.  Одан 
бөлек, көгалдағы хоккей, баскетбол, рег-
би сынды спорттық ойындардың жатты-
ғу залдары салынады. Сонымен қатар 
Талдықорғандағы орталық стадионның 
қосымша ойын алаңы күрделі жөндеуден 
өткізіледі.  

Денсаулық сақтау саласына кел-
сек, облыс бойынша 15 дәрігерлік амбу-
латория, 39 фельдшерлік-акушерлік және 
5 медициналық бекет салынса, алғашқы 
дәрігерлік көмек нысандары 2025 жылы 
медициналық құрылғылармен толық қам-
тамасыз етіледі деп күтілуде. 

Ел Президенті Жетісуға келген са-
парында қант қызылшасы көлемін 
арттыру, Ақсу қант зауытын іске қосу 
туралы тапсырма берген еді. Бұл  ба-
ғытта да қандай жұмыстар атқарылып 
жатқандығы туралы облыс басшысы 
толыққанды айтып өтті. 

– Жетісу облысы қызылшамен 
көп жылдан бері айналысып келеді. 
Тәжірибесі мол. Еліміздегі 4 зауыттың 
екеуі бізде орналасқан. Биылғы жылы 
182 мың тонна тәтті түбір жинал-
ды. Шығымдылығы гектарына орташа 
есеппен алғанда 427 центнерді құрады. 
Көксу қант зауытына 163 мың тонна 
өнім өткізіліп, 21 мың тонна қант 
өндірілді. Ал Қазақстанның қантқа де-
ген сұранысы 550 мың тонна болса, 
біздің тек қант қызылшасынан жинап 
отырған өніміміз 21 мың тонна. Осыған 
орай келесі жылы 4200 гектар жерімізді 
8 мың гектарға, ал 2025 жылға дейін 
15 мың гектарға дейін ұлғайтамыз деп 
отырмыз. Түсімділік гектарына 450-
500 центнерден алғанның өзінде біз 
40-50 мың тоннадан артық өнім ала 
алмаймыз. Сондықтан қант құрағына 
да көңіл бөліп отырмыз. Бұл биржалық 
тауар саналғандықтан оның бағасы 
ойнап тұрады. Соңғы жылдармен алып 
қарағанда бағасы бізге тиімді, дегенмен 
алда-жалда өсіп кетсе, қызығушылық 
туғызбайды.

 Көксу қант зауыты тәтті түбірден 

21 мың тонна қант өндірсе, қант 
құрағынан 49 мың тонна қант алды. 
Ақсу қант зауытын біз қант құрағы-
на дайындап жатырмыз. Кәсіпорын 
«Алажиде» қоймасын салды. Ресей 
мен Украинаның мамандары арнайы 
техникасымен келіп сынақтан өткізді. 
Оған қоса тағы бір айтатын дүние 
қант құрағынан алынатын қант 
өнімі 90-95 пайызды құрайды. Ал 
қант қызылшасынан алатын өнім 12 
пайыз ғана. Осыларды ескере келе, 
алдағы жылы Ақсу мен Көксу қант 
зауыттары арқылы қант қызылшасы 
мен құрағынан шамамен 90-100 мың 
тонна қант алсақ, 2-3 жылда 180-200 
мың тонна қант өндіруге толықтай 
мүмкіндігіміз бар деп айта аламыз. 
Сол секілді Мерке мен Тараздағы екі 
зауыт та 100 мың тоннадан өндірсе, 
біз мемлекет сұранысының 80 пайызын 
қанағаттандырамыз.

Сонымен қатар қызылшаға бері-
летін субсидия көлемі де артты. Ми-
нералды тыңайтқыштар мен герби-
цид құнының 50%-ы субсидияланады. 
Көктемгі-күзгі егіс және жиын-те-
рін кезінде дизель отыны жеңілдік-
пен берілуде. Көксу зауыты бүгінде 
жол шығыны үшін де төлем жасап 
отыр. Ауданның алыс-жақындығына 
қарай әр тоннасына 1 мыңнан 5 мың 
теңгеге дейін төлем қарастырыл-
ған. Қазір қант қызылшасына арнал-
ған ауыл шаруашылығы техникаларын 
субсидиялау көлемін 25 пайыздан 50 
пайызға  дейін өсіру туралы бастама 
қарастырылуда, – деді Бейбіт Өксікбай-
ұлы.

Сұхбат барысында  аймақ  басшысы  
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу 
бойынша да тілге тиек етті.  – Облыс  
бойынша төрт түліктің басы 2,5 
миллионға жетсе, оның ішінде ірі қара 
500 мыңнан астам, жылқы 200 мыңға 
жуық, қой мен ешкі 1 миллион 800 мың-
дай. Құстың саны 2,5 миллион. Бұл жа-
ман көрсеткіш емес.   Мал тұқымын сүт-
ті және етті бағытта асылдандыру 
алдыңғы орында тұр.   2020-2025 жылдар 
аралығында  ауылшаруашылық саласына 

бұрын-соңды болмаған қолдау 
көрсетіліп отыр. Мысалы, 
құдық қазсаңыз – субсидия, 
электр желісін тартып, жа-
рық түсірсеңіз – субсидия, 
мал бордақылау кешенін 
салғанға, асыл тұқымды 
мал басын әкелгенге, 
бір литр сүт сауғанға, 
ет өндіргенге субсидия 
беріледі. Оның сыртында 
шаруа қожалықтарына қа-
жетті ауылшаруашылық 
техникасын лизингке алып 
жатыр. Облыстың инвес-
тициялық портфелінде 
2025 жылға дейін жүзеге 
асуы тиіс 54 жоба бар. 
Олардың қатарында төрт 
түлік малдан бөлек, балық 
өсіру, құс фабрикаларын 
салу жобалары тұр. Себе-
бі  қазір Жетісу облысын-
да жалғыз құс фабрикасы 
жұмыс істейді. Сондықтан 
азық-түлік қауіпсіздігіне ті-
келей әсер ететін тауар-

лардың қатарындағы өнім – құс етін 
өндіретін 2-3 зауытты 2025 жыл-
ға дейін салу жобалануда. Елімізде 
жүргізілген аэроғарыш мониторингі-
сі пайдаланылмай жатқан жерлерді 
анықтағаны секілді Жетісу облысында 
1 миллион 200 мың гектар жердің бос 
жатқаны белгілі болды. Соның 857 мың 
гектары егістік жерлер болып шықты. 
Осыншама жердің 150 мың гектары 
мемлекет меншігіне қайтарылса, 448 
мың гектар жер айналымға енгізілді. Бұл 
бағыттағы жұмыс әлі де жалғасады. 

Өз кезегінде Бейбіт Өксікбайұлы,   
шетелдік инвесторларды облысқа ша-
қыруға қатысты қандай жұмыстар ат-
қарылып жатқанын, нақты жобалар ту-
расында  айтты. 

Оның сөзінше соңғы 2-3 айдың 
ішінде Шыңжаң Ұйғыр Автономиялық 
ауданынан шыққан компаниялармен ты-
ғыз қарым-қатынас орнатыла бастаған. 
«Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы 
экономикалық аймағында «Қазақстан – 
Қытай халықаралық өндірістік қаласы» 
деп аталатын технопарк салу жоспары 
бар болса, оның жалпы инвестициялық 
құны 1 триллион теңгеге болжанып 
отырған көрінеді. Бұл жоба пандемияға 
байланысты тоқтатылып, осыған орай 
күзде Алматыдағы ҚХР консулымен 
келісім жүргізіліпті.  Содан екі мәрте  
онлайн форматта кездесу өткізіліп, 
екі апта бұрын екіжақты әріптестік 
туралы меморандумға қол қойылған. 
Жуырда облыс орталығына Шыңжаң 
Ұйғыр Автономиялық ауданынан ар-
найы делегация келіп, екі аймақтың 
әріптестігін арттыратын келісімдер жа-
салған. – Бүгінгідей әлемдік геосаяси 
жағдай шиеленіскен тұста көршілес 
Қытай елімен сауда-экономикалық 
байланысты нығайту аса маңызды 
қадам. Осы жобалар жүзеге асқан 
жағдайда «Қорғас – Шығыс қақпасы» 
арнайы сауда аймағында 30-дан астам 
кәсіпкерлік нысаны достық рәуіште 
жұмыс істейтін болады. Олардың ара-
сында құны 500 миллиард теңге бо-
латын жобалар бар. 2026 жылдың со-
ңына дейін жалпы құны 450 миллиард 
теңге болатын 20 шақты жобаны 
жүзеге асыру жоспарлануда. Осының 
өзі Батыс елдерімен арадағы барыс-
келісті арттырып, сауда айналымын 
жақсарта түседі. Енді «Достық» кеден 
бекетіне тоқталар болсақ, «Достық 
– Алашанькоу» шекаралық өткізу бе-
кетіне жақын жерден көпсалалы жүк 
өткізу терминалы салынғанын айтар 
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едім. Одан жылына 2 миллион тонна 
жүк немесе 180-200 мың контейнер 
өткізіледі. Жобаның құны 8,1 миллиард 
теңге болатын ІІ кезеңі аяқталды. 
Одан бөлек «Достық» тексеріп-өткізу 
бекетінде «Авто Хаб» деп аталатын 
тағы бір ерекше жоба қолға алынуда. 
Тамақтану орны, шағын маркеті бар 
қонақүй кешенінде арнайы күзетілетін 
300 жүк көлігіне арналған тұрақ жұмыс 
істейді. Сондай-ақ жалпы жүк айналы-
мы жылына 1,2 миллион тоннаға тең 
болатын сақтау орындарын дамыту 
жоспарланған. Қазірдің  өзінде «Достық» 
транзит терминалының І кезеңіне 
5,2 миллиард теңгенің инвестициясы 
құйылып, жекеменшік «DOSTYK GATE» 
индустриалды аймағын құру көзде-
ліп отыр. Оған компания өз есебінен 
қосымша 15-20 миллиард теңге 
инвестиция құюды жоспарлауда. 1 
мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік 
беретін құрылысқа Жетісу облысында 
өндірілетін қиыршық тас, бетон, ме-
талл, цемент сынды материалдар 
қолданылып, өңір экономикасының өр-
кендеуіне үлес қосады. Металлургия 
және тау-кен байыту өндірісі бағыты-
на тоқталсақ, Қаратал ауданында 
орналасқан «Kazsilicon» зауытын айтуға 
болады. Жылына 6 мың тонна жоғары 
маркалы кремний шығаратын өндіріс 
орнында қазір 350-ден астам жергілікті 
тұрғын жұмыс істейді. Зауыт өнімі 
Еуропа елдеріне, Жапонияға, Ресейге, 
Қырғызстанға экспортталады. Одан 
бөлек, Текеліде «Электромарганец» 
ЖШС темір өндіретін зауытын іске 
қостық. Жылына 20 мың тонна өнім 
өндіретін зауытқа 4,4 миллиард 
теңге инвестиция құйылып, 150 
жұмыс орны ашылды. Ал Кербұлақ 
ауданындағы Көксай тау-кен байыту 
комбинатының орнында геологиялық 
барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Алдын ала жасалған болжам бойынша 
кен орнында 40 миллион тонна мыс 
қоры бар. «ҚазақМыс» және «Рус-
ский мед» компаниялары бірлесіп, 700 
миллиард теңгеден астам инвестиция 
құятын кен орнында 1500 жұмыс ор-
ны ашылады. Осы жобалардың бәрі де 
нақты жоспарымен қуантады.

Облыс әкімі  Жетісу жерінде туризмді 
дамытудың қандай кешенді шаралары 
атқарылып жатқандығы туралы, облыс 
аумағын басып өтетін учаскелердің 
жұмысы неге баяу жүріп жатқаны жа-
йында да сөз етті. 

– Туризм – облысымыздың эко-
номикасына оң әсер ететін сала-
ның бірі. Бұл бағытты екіге бөліп қа-
растырамыз. Біріншісі, Балқаш, Ала-
көл бассейні. Аталған сала бойынша 
Алакөлдегі әуежайдың жұмысын жан-
дандырдық. Алматы – Өскемен күре 
жолы толығымен аяқталуға жақын. 
Көлбайдағы бір ғана көпір қалды. Келесі 
жылы жол белгілері орнатылып, жұмыс 
толығымен аяқталады. Сонымен қа-
тар Балқаш – Лепсі жолы толығымен 
жөнделді. Екіншіден, туризмді дамыту 
үшін жарық, кәріз жүйелері талапқа 
сай болуы керек. Онсыз туризм алға 
баспайды. Толқын соққан жағалауларды 
бекіту де кезек күттірмейді. Біз мұның 
бәрін ретке келтіріп жатырмыз. Осы 
жылы Алакөлде 1,5 млн. адам демал-
са, алдағы маусымда бұл көрсеткіш 
ұлғаяды деген сенімдеміз. Ал Балқаш 
жағалауын дамытудың бас жоспары 
жасалып, оны да көрнекті демалыс 
орнына айналдырамыз. Сонымен қа-
тар сіз айтқан тау туризмін дамы-
ту бағытында да игілікті істер қол-
ға алына бастады. Комитет өкілдері 
облысқа арнайы келіп, аймақтарды 

аралап көрді. Біз ақылдаса келе, шаңғы-
биатлон кешенінің құрылысына Ескелді 
ауданының аумағындағы Текесу деген 
жер қолайлы деген ортақ шешімге 
келдік. Қазір лайықты жер телімдері 
қарастырылып жатыр. Сонымен қатар 
сол аймақта қазір жалпы аумағы 1200 
гектар болатын «Tekesu Outdoor Center» 
тау-шаңғы курортының құрылысына 
дайындық басталды. Алдағы уақытта 
медициналық орталық, мейрамхана, 
қонақүй кешені, тауға көтеріп шыға-
ратын аспажол салу жоспарланған.

Өздеріңізге мәлім, «Талдықорған – 
Қалбатау – Өскемен» республикалық 
маңызы бар автомобиль жолын қайта 
жаңғырту жұмыстары 2019 жылдан 
басталды. Баяу жүрген жұмыстың 
себебін айтар болсақ, ұзын-сонар 
толғамға басарымыз да анық. Басты 
себебі, Қытайдың «CITIC Construction 
Co, Ltd» деген ұлттық компаниясы 
бас мердігері мен біздің Үкіметтің 
«Қазавтожолдың» ортасында келісім-
шарт болған. Сол шарттың кейбір 
баптары бойынша бұлар келісе 
алмай, оның үстіне пандемия болып 
жұмыс тоқтап қалған еді. Естеріңізде 
болса биылғы жылы ең бірінші жұмыс 
сапарымды Алакөлден бастап, «CITIC 
Construction Co, Ltd» компаниясымен 
Үшаралдың әуежайында үлкен жиын 
өткізген едім. Телеарнадан қызу тал-
қы жасадық. Одан кейін Үкіметпен, 
«Қазавтожолмен» сөйлесіп, мәселені 
келістік. Соның нәтижесінде жұмыс 
жүрді. Қазіргі таңда құрылыс-
монтаждау жұмыстарының 90%-ы 
орындалды. Бүгінгі таңда ел аузында 
жүрген «Үшарал тангосы» деген биді 
жүргізушілер бастан кешпейді. Тегіс 
жолда Талдықорғаннан шыққан жолаушы 
зымырап отырып айдынды Алакөлге 
3,5 сағатта жетіп барады. Бұл ретте 
Көктұма мен Достыққа дейінгі жол-
ды да айта кету керек. Бұл жолдың 
да 75-80 пайызы бітті. 2022 жылдың 
соңында жалпы аталған жолдардың 
төменгі асфальт жамылғысының жү-
ру бөлігін толығымен аяқтап, іске 
қосу жоспарланған. Қалған жол бойын 
абаттандыру жұмыстары келесі жы-
лы да жалғасады. Сонымен қатар 
Ақсу, Сарқан аудандарының халқына 
шыдамдылық танытқандары үшін 
ерекше алғыс айтқым келеді. Енді аз 
шыдасақ, шаңның астында қалып, 
селкілдеп отыратын жолдан түбегей-
лі құтылып, халықаралық стандартқа 
сай, тақтайдай тегіс жолдың игілігін 
бірге көретін боламыз.

Журналистерге берген сұхбатында 
Бейбіт Исабаев халықты қолжетімді бас-
панамен қамтамасыз ету мәселесі қалай 
шешімін тауып отырғаны туралы да 
тоқталды. 

Айтуынша, бүгінгі күні облыс орта-
лығында үйдің кезегіне 14 мыңнан ас-
там тұрғын тіркелген екен. Өткен  жыл 
басында Талдықорғанда республикалық 
бірыңғай «Кезекте» базасы іске қосыл-
ған. Мамандардың  айтуынша, еліміздің 
барлық өңірі бұл базаға 2016-2017 
жылдары өтіпті. Тек біздің аймақ қана 
кезекке тұрудың ескі жүйесін пайдалан-
ған. Яғни, 2022 жылға дейін халық үй 
кезегінің 19 санатына жатқызылса, жа-
ңа база бойынша адамдар 6 санатқа 
бөлінген. Соның әсерімен кезек саны 
бірнеше есеге өсіп шыға келген. Әрине, 
содан келіп түсінбеушілік туындаған,  
сорақысы сол үйдің кезегінде тұрған 
1700 адам түсіп қалған. Оның түрлі 
себебі  де бар. Қолдан жасалуы да, 
«Қаралы қаңтар» кезінде әдейі құртылуы 
да мүмкін.   Жалпы,  2013-2021 жылдар 
аралығында 1026 пәтер ешқандай 

құжатсыз берілгені анықталса, 8 жыл  
ішінде пәтер алғандардың қатарында 
мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау 
органдарының мамандары басым болып 
шыққан.  Шындығында салынған үйлер-
ді мүгедектер, жетім балалар, көпбала-
лы аналар, онкологиялық ауруы бар 
науқастар сияқты халықтың аз қамтылған 
топтары алуы керек еді. Осыған орай 
қала әкімі мен прокуратура әрбір деректі 
мұқият тексеруде. Дей тұрғанмен, кезінде 
ешқандай құжатсыз баспана алғандар-
ды пәтерінен қуып шығып жатқан жоқ. 
Себебі, адам өмір бойы кезекте тұрып, 
пәтерге қол жеткізгенде зейнеткерлікке 
шығуы мүмкін. Сол секілді жағдайлар 
өте көп. Сондықтан қала әкімі мен проку-
рорға пәтерлерді заңдастырып берудің 
жолын қоса қарастыру тапсырылыпты. 
Ал мемлекеттік қызметкер жұмысын 
ауыстырып, басқа жаққа кетсе, үйді 
қаланың коммуналдық меншігіне өткізіп 
беруі тиіс. Осындай жолмен қазірдің 
өзінде 48 пәтер қайтарылса, 147 пәтерге 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің мамандары тексеру жүргізу-
де. Егер пәтер әлеуметтік аз қамтылған 
топқа жататын азаматтарға берілсе, 
құжаттарын сот арқылы алады.  

Жалпы облыс бойынша халықты 
баспанамен қамтамасыз ету жұмысы 
тұрақты жүріп келеді. Жыл сайын әр 
ауданда көпқабатты үйлер пайдалануға 
беріліп тұрады. Мысалы, биыл Текелі 
қаласында, Кербұлақ, Алакөл, Ескел-
ді, Қаратал  аудандарында 45  және 60 
пәтерлі үйлер тұрғындардың игілігіне 
берілген. Одан бөлек, «Самұрық Қазына» 
Ұлттық қорының көмегімен Талдықор-
ғанда көпқабатты 11 үй, Жаркент пен 
Сарыөзекте 50 коттедж салу жоспары 
бар. Үйдің кезегіне тұрушыларды бас-
панамен қамтамасыз ету үшін келесі 
жылы облыс орталығының оңтүстік-
батыс ауданында 1292 пәтерлік 35 үй 
бюджет қаржысына салынады. Сондай-
ақ  жекелеген инвесторлардың қолдауы-
мен 600 пәтер салынуы тиіс. Осылайша 
2023 жылы 1892 пәтер беріледі. Тағы бір 
айта кететін нәрсе – облыс орталығынан 
үй салуға арналған жер телімін алғысы 
келетіндердің кезегі ұлғайып, 40 мың 
адамға жеткен. 2018 жылдан бері бірде-
бір жер телімі берілмепті. Оған жер 
телімдерін дайындаудың жүйелі жұмы-
сы кедергі келтірген. Яғни, су жеткізіліп, 
электр жарығы тартылып, кәріз жүйесі 
жүргізілген жерге ғана үй салынуы керек.  
Осыған орай келесі жылы инженерлік-
коммуналдық жүйелері тартылған 500 
жер телімі беріледі.  

Сүбелі сұхбат барысында облыс 
әкімінен Жетісу облысында блокты-
модульді конструкциялар құрылыста жиі 
қолданыла бастағанын,  осы блокты-
модульді конструкциялардың сапасы 
әлеуметтік нысандар үшін қаншалықты 
қолайлы екендігі турасында, заңсыз 
қоқыс тастау, тұрмыстық қалдықты 
өңдеу өндірісі  бағытындағы жоспарлар, 
Талдықорған қаласынан хакім Абайдың  
ескерткіші қашан еңсе көтеретінін, об-
лыстық әкімдік ғимаратының құрылыс  
жұмыстары қашан бітетіні туралы да 
сауалдар қойылып, тұщымды жауаптар 
алынды.  

– Естеріңізде болса пандемия кезін-
де Алматыда жедел түрде аурухана 
тұрғызылды. Ол да аталған заттан 
қаланды. Канада, Америка, Финляндия, 
Швеция елдерін алып қараңыздар, бәрі де 
осы сэндвич-панель қолданады. Түрі мен 
түсі бөлек болғанымен негізгі элемен-
ті бір. Екі-үш айдың ішінде құрала-
тын мұның үш артықшылығы бар. 
Біріншіден – қысқа уақытта жасалады. 
Екіншіден – бағасы 140-170 миллионның 

ортасында. Үшіншіден – сіз 80-100 
шаршы метрлік ауылдағы медицина-
лық пункт салу үшін оған техника-
лық-экономикалық негіздеме, жоба-
лық-сметалық құжаттама жасайсыз, 
байқау ұйымдастырасыз, сосын барып 
Үкіметтің сараптамасынан өткізесіз. 
Сонда аталған құрылысты салу үшін 1 
жылды келісіммен жоғалтасыз. Ал бұл 
жерде оның бірде-бірі қажет емес. Оған 
қоса аталған көлемдегі құрылысты 
кірпішпен салау үшін кемі 400-500 млн. 
теңге керек болса, блокты-модуль-
ді конструкциялар одан үш есе арзан 
шығады. Мұндай ғимараттар сапа 
жағынан 40-50 жылға дейін мінсіз 
қызмет көрсете алады. Олардың құ-
рылғылары қоршаған ортаның барлық 
жағымсыз факторларына, соның ішінде 
ауа райының қалыпты құбылыстары-
на төзімді. Бүгінде ел игілігіне берілген 
Ескелді, Көксу, Ақсу аудандарында-
ғы аталмыш ғимаратты көрдіңіздер 
ғой. Енді біз тек қана медицина-
лық пункттерді ғана емес, ауылды 
жерлердегі Мәдениет үйлерін, 50-70 
адамға арналған спорт кешендерін, мал 
дәрігерлік пункттерді аталған құрылыс 
нысаны бойынша саламыз. Сонда біз 
2025 жылға дейін 40-тан астам осын-
дай блокты-модульді медициналық, 
оның сыртында аталған мәдени 
нысандарды сала аламыз. Бұл өте 
пайдалы әрі керекті дүние. Сондықтан 
бұдан қашпауымыз керек.

Ал, қоқыс өңдеумен айналысатын 
компаниялармен келіссөздер жүргізіп 
жатырмыз. Алдағы жылдары тұр-
мыстық қалдықты өңдейтін, қала-
ның экологиясын тазартуға септігін 
тигізетін мекеме жұмыс істейтініне 
сенім мол. Сенім ақталып, жол бойында 
қоқыс алаңын тазартып, тұрмыстық 
қалдықты қажетке жарататын зат-
қа айналдырған зауыттың жұмысына 
қуанып отырайық. Сол үшін жобалар 
ойластырылып жатыр.

Абай  ескерткішінің  еңсе тіктер 
мезетіне де аз уақыт қалды. Осы-
дан екі апта бұрын Алматыға бар-
ғанымда арнайы ат басын бұрдым. 
Цехта құйылып жатыр. Көрсе көңіл 
қуанатындай еңселі ескерткіш. Өткен 
қазан айында Мәдениет және спорт 
министрлігінің жанындағы Монумент-
тік өнер құрылыстарын орнату жө-
ніндегі комиссия отырысында Абай 
Құнанбайұлы ескерткішінің пысықтал-
ған жобасы қаралып, мақұлданды. Оны 
жақсы білесіздер. Аздап министрлік 
тарапынан сын-ескертпелер болған 
екен, ол ескеріліп, қалыпты жұмыс 
жасалуда. Шамамен бітуге таяды 
десек те болады. Дегенмен біз 
асықтырып жатқан жоқпыз. Қоғамдық 
кеңеспен, ақсақалдармен қаланың қай 
жеріне қоямыз, қашан орнатамыз деп 
ақылдастық. Мүмкін күн жылығанда, 
әз Наурыз қарсаңында қоярмыз деген 
ұсыныс-тілекті талқыладық. Жалпы 
ескерткіштің ұзындығы 9 метр. Еңсе-
лі, үлкен ескерткіш менің көңілімнен 
шыққанын да айта кетейін.

Облыстық әкімдік ғимаратының 
құрылыс жұмыстары: мердігер ком-
пания осы  айдың соңына дейін құрылыс 
жұмыстарын бітіріп беруді уәде етуде. 
Соған байланысты жаңа ғимаратқа қа-
шан көшіп кіретініміз белгілі болады. 
Шынын айтқанда, қазір отырған жеріміз 
де жаман емес. Жұмыс істеуге қажет-
ті мүмкіндігіміз бар. Қалғанының бәрі 
уақытымен келеді.

 Сұхбатты жазып алғандар
 Мәди АЛЖАНБАЙ,

Асыл СҰЛТАНҒАЗЫ



06.05, 03.30«Жәдігер» 
06.25 «Күй-керуен»
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 13.00,15.00, 17.00, 
20.00, 01.35 Aқпарат  
10.10, 18.00 Т/х 
«Жүректегі күз»
12.00,02.05 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 «Ақжауын»   
14.10 «Қызық екен»
15.00 «Үйде жалғыз 
қалғанда-5»
16.30 «Үміт оты»
17.15, 02.55 «Ауылдастар»
20.35 «Ашық алаң»
22.30  «Бауырлар»
23.20 «1001 түн»
00.35 «Сана»

         ХАБАР
 
05.00«Қызық таймс»
06.00 «Жұлдызжды жекпе-
жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Менің өмірім»
10.30 «Карлик нос» 
12.15 «Побег из аула» 
17.00 «Бегом за денгами»
18.00 Новости
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.00 «Жазмыш»
22.00 «Бозторғай»
23.00Сериал«Верь мне»

АСТАНА

07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.00  «Ессіз махаб-
бат»
10.00, 21.55  Т/х «Жетім 
жүрек-2»  
12.00,01.00 «100 % махаб-
бат»
12.50 «каникулы офлайн»
14.40 «ОКНО ЖИЗНИ»
16.40 «Сырты бүтін»
17.50 «Кішкентай келін»
19.10, 01.40  «Забудь и 
Вспомни»
20.00 «Astana Times»

ЕВРАЗИЯ

06.00«Ең алғашқы» 
07.00, 03.50 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Ка-
захстан!»
10.00«Жить здорово»
10.45 «Дом на холодном 
ключе»
14.05, 02.10  Новости
14.15, 02.20 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20,  Басты 
жаңалықтар
19.00, 03.05 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 Сериал «Условный 
мент»
00.35 «Мажор-4 »
       
КТК

07.05, 01.50  «Тоғжан»
08.10 «Судьба по имени 
любовь»
11.40 «Романбез послед-
ней страницы»
15.20, 01.10  « Пропавшая 
невеста»
17.00, 01.50 «Бақытты 
аңсағандар»
18.30 «Зәкира»
19.30,03.30,  04.00-04.30 
Кешкі жаңалықтар

Дүйсенбі - Понедельник, 9 қаңтар Сейсенбі - Вторник, 10 қаңтар

20.00, 02.45 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
21.40 «Вместе навсегда»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
12.00 Д/ф «Әйгілі режис-
сер»
12.35 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Жаңа Қазақстан» 
14.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
14.30 «Әсем әуен»
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 «Ауырып ем 
іздегенше» 
18.00 «Елге қызмет» /
тікелей эфир/
18.40 «Спорт-тайм»
19.00 Д/ф «Әйгілі режис-
сер»  
19.30 «Жанашыр» 
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 
21.00 Итоговые новости 
(Алматинская область)
21.30 Итоговые новости 
(Область Жетысу)
22.00  «Кэ Бэк» телехикая-
сы 
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы) 

31 КАНАЛ

31 канал отсутсвует в связи 
с ее несвоевременным 
предоставлением в газету

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Әкесінің 
баласы» 
07.10, 01.30 Т/х «Тойхана»
08.10, 13.20 «Мезгілсіз 
сезім»
09.00 «Смеяться разреша-
ется»
11.20 «Қаңтар. Халық 
жүрегіндегі жара»
12.20, 21.30  «Ауыл 
мұғалімі»
14.15, 22.25 «Жалдамалы 
әйелдер» 
15.10 «Ну-ка все вместе!»
17.00 «Гадалка»
17.30 «Доктор Надежда»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
19.30 «Про веру»
00.00 «Полицейский с ру-
блевки»
02.00 Жайдарман
02.10 Т/х «Япырай»
02.50 «Тамаша 7 км»

06.05, 03.30«Жәдігер» 
06.25 «Күй-керуен»
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 13.00,15.00, 17.00, 
20.00, 01.35 Aқпарат  
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі 
күз»
12.00,02.05 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 «Ақжауын»   
14.10 «Қызық екен»
15.00 Тіршілік»
15.35 «Соңғы алма»
16.00 «Айман-Шолпан»
17.15, 02.55 «Ауылдастар»
20.35 «Ашық алаң»
22.30  «Бауырлар»
23.20 «1001 түн»
00.35 «Сана»

         ХАБАР

 
05.00«Қызық таймс»
06.00 «Жұлдызжды жекпе-
жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.25 Мультфильм 
12.00, 20.00 «Жазмыш»
14.00 «Айналайын»
15.00, 23.00 Сериал«Верь 
мне»
17.00 «Бегом за денгами»
18.00 Новости
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар
22.00 «Бозторғай»

АСТАНА

07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.00  «Ессіз махаб-
бат»
10.00, 21.55  Т/х «Жетім 
жүрек-2»  
12.00,01.00 «100 % махаб-
бат»
12.50 «каникулы офлайн»
14.40 «ОКНО ЖИЗНИ»
16.40 «Сырты бүтін»
17.50 «Кішкентай келін»
19.10, 01.40  «Забудь и 
Вспомни»
20.00 «Astana Times»

ЕВРАЗИЯ

06.00«Ең алғашқы» 
07.00, 03.50 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00«Жить здорово»
10.45 «На самом деле»
12.20 «Заколдованный 
участок»
13.15 «Так не бывает»
14.05, 02.10  Новости
14.15, 02.20 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20,  Басты 
жаңалықтар
19.00, 03.05 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 Сериал «Условный 
мент»
00.35 «Мажор-4 »
       
КТК
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аСТаНа аСТаНа

   хабар

20.00, 02.45 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
01.10  « Пропавшая не-
веста»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу об-
лысы) 
11.00 «Қазақ үні» 
11.30 «Елге қызмет»  
12.00  «Кэ Бэк» телехикаясы  
12.35 «Әсем әуен» (дәстүрлі 
әндер)
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Талқы» /тікелей 
эфир/
14.20 «Спорт-тайм» 
14.30 «Жанашыр»  
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 «Ауырып ем 
іздегенше» 
18.00 «Сегодня» (Қонаев) 
18.40 «Спорт-тайм»
19.00 Д/ф «Бүгінгі дін» 
19.30 Д/ф «Әйгілі режис-
сер»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 
21.00 Итоговые новости 
(Алматинская область)
21.30 Итоговые новости 
(Область Жетысу)
22.00  «Кэ Бэк» телехикаясы 
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 «Талқы»  
23.45  «Әсем әуен»  

31 КАНАЛ

31 канал отсутсвует в связи 
с ее несвоевременным 
предоставлением в газету

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Әкесінің 
баласы» 
07.10, 01.30 Т/х «Тойхана»
08.10, 13.20 «Мезгілсіз 
сезім»
09.00 «Смеяться разреша-
ется»
09.30, 17.30 «Доктор На-
дежда»
10.30, 19.30 «Про веру»
12.20, 21.30  «Ауыл 
мұғалімі»
14.15, 22.25 «Жалдамалы 
әйелдер» 
15.10 «Ну-ка все вместе!»
17.00 «Гадалка»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
00.00 «Полицейский с ру-
блевки»
02.00 Жайдарман
02.10 Т/х «Япырай»
02.50 «Тамаша 7 км»

   7 КаНаЛ

КТК

   хабар

аСТаНа

ҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН

   31 КаНаЛ

Сәрсенбі - Среда, 11 қаңтар

ЕВраЗИЯ

   31 КаНаЛ

20.00, 02.45 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
01.10  « Пропавшая не-
веста»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Жетісу об-
лысы) 
11.00 Д/ф «Кең ауқымда»
11.30 «Бүгінгі дін»  
12.00  «Кэ Бэк» телехикая-
сы  
12.35 «Әсем әуен» 
(дәстүрлі әндер)
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Сегодня» 
14.00 «Әсем әуен» 
14.30 «Елге қызмет» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей 
эфир/  
17.45 «Ауырып ем 
іздегенше» 
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
(Жетісу)
18.40 «Спорт-тайм»
19.00 «Мамандық маңызы»
19.30 «Жаңа Қазақстан» 
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 
21.00 Итоговые новости 
(Алматинская область)
21.30 Итоговые новости 
(Область Жетысу)
22.00  «Кэ Бэк» телехикая-
сы 
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы) 

31 КАНАЛ

31 канал отсутсвует в связи 
с ее несвоевременным 
предоставлением в газету

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Әкесінің 
баласы» 
07.10, 01.30 Т/х «Тойхана»
08.10, 13.20 «Мезгілсіз 
сезім»
09.00 «Смеяться разреша-
ется»
09.30, 17.30 «Доктор На-
дежда»
10.30, 19.30 «Про веру»
12.20, 21.30  «Ауыл 
мұғалімі»
14.15, 22.25 «Жалдамалы 
әйелдер» 
15.10 «Ну-ка все вместе!»
17.00 «Гадалка»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
00.00 «Полицейский с 
рублевки»
02.00 Жайдарман
02.10 Т/х «Япырай»
02.50 «Тамаша 7 км»

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУЖЕТІСУ

КТК КТК



7
Қабанбай батыр көшесі, 32
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ЗАЊ жєне ЌОFАМ

К¤ЗЌАРАС№ 1 (1108) 06.01.2023

ЖЕГІҚҰРТ

Өйткені өмірдің өзіндік құпиясы, 
сол заманда өмір сүрген адамдардың 
тарихи шежіресі, дерек дәйегі болып 
ел-жұрттың жүрегі мен санасында 
сақталып ұрпақтан-ұрпаққа жараты-
лыс заңдылығымен жетіп, жемісі де 
жиіркенішті жүйесі де жария болады. 
Бұл әлемдегі бар адамзатқа тән бол-
мыс, қағида...

Адамдар өз дәуірінің айнасы. Ай-
на сынып, үгітілгенімен оны жинап 
қаз қалпына келтіріп, келер ұрпаққа 

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

АқиқАт қАшАн дА АшылАды 
ӘР ДӘуІРДІң ащы шыНДығы 

аҚиҚаТ. ал аҚиҚаТТың уаҚы-
Ты кЕлГЕНДЕ аЙТылып ашы-
лаТыНы ЗамаН Талабы. мы-
Салы кЕңЕС оДағыНың 70 
Жыл коммуНиЗм ҚҰРамыЗ 
ДЕп ҰРаНДаТҚаН өмІРІ боС 
СөЗ болып ҚалғаНы, бІЗДІң 
ТӘуЕлСІЗДІк алғаННаН кЕЙІНГІ 
оТыЗ ЖылДыҚ ТаРихымыЗ-
Да ЖаҚСы Да ЖағымСыЗ Да 
ЖағДаяТТаР көпТЕп болғаНы 
ЕНДІ-ЕНДІ аҚиҚаТымЕН НаҚТы 
ДӘЙЕк ДЕРЕкТЕРГЕ СүЙЕНЕ 
ашыла баСТағаНыН көРІп, бІ-
лІп оТыРСыЗДаР… 

жеткізетін билік өкілдері емес, бұқара 
халық. «Халық айтса қалт айтпайды» 
деген асыл сөз төркіні де осында жатса 
керек.

Әр заман тарихы мен ақиқаты 
бұрмалануы өз дәуіріндегі билік жүр-
гізген жандардың жасампаз жүйе-
лерімен елжұртты еліктірген «Асыл сөз-
деріне» байланысты қалыптасатыны 
ғұмырнамадан белгілі үрдіс. 

Құндылығымен қалыптаса ма немесе 
алдампаздардың жеке мүдде, ғұмырлық 
жылнамасына байланысты ма, не де 
болса асыл сөз – сол дәуірдің сойылы. 

Сойылды қалай соғу сол кездегі 
патшаның абыройы мен қолында билігі 
барларға бақ пен байлық алып келсе, 
қара бұқара халыққа таяқ болып тиетіні 
де шындық... Шектен шыға құныққаны 
қапыда құрыққа ілініп жатады. Орайын 
тапқанымен орны бөлек заңмен ерек-
ше қорғалғаны опасыздық жасауда сөз 
сойылын, асыл сөз бен әрлендіріп әре-
кет жасайтын жандардан барын аямай-
ды. Бұл да өмірді өрнектеудің өсиетін 
қалыптастырудың өзекті жолы… 

Міне осы жол өрендердің өзегін  өр-
теп, өркениетті дамудың әлем елдері 
арасында сенімсіздіктің сергелдеңін қа-
лыптастырады. 

«Үрей бар жерде, үміт өледі!» де-
ген осылай бастау алады... Бұл заң-
сыз байлыққа ие болатындар үшін 
қолайлы. Қарапайым халық қобалжып, 
қорқынышты, үрейлі күйге еніп, шындық, 
әділеттік бар дегенге күмәнмен қарайды. 

Өйткені  «Бюрократия дегеннің болатын 
нәрсені болдырмайтын өнер екенін» 
халық ет жүрегімен түсініп сезінетіні де 
шындық.  

Адам өзінің қысқа ғұмырында ег-
делей келе қалған өмірі баға жетпес 
құндылық, ұрпақ жолын жалғайтын 
ұлылық қасиетке ие екеніне мән беріп 
өзгерту жолын өзінен бастап зар заман-
ға деген көзқарасын өзгерте бастай-
ды. Ғұмырнама құндылығы, ұлтыңа, ел 
ертеңі жастарға деген ниетің бабалар 
жолын жалғастыруға жәрдемдесуге же-
телей береді. Сондықтан қазақтың: «Би-
лікке қолы жеткен есуастың қолынан 
бір-ақ нәрсе-бағыныштыларын күшпен 
ақымақ ету ғана келеді» деген асыл сөзін, 
Әділетті жаңа Қазақстанның бүгіні мен 
ертеңі үшін қазақстандықтар ешқашан 
естен шығармағаны абзал.  

Себебі  Президент Қ. Тоқаевтың сая-
си, әлеуметтік реформаларын жүзеге 
асыруы бойынша 2023 жылы сайланатын 
Сенат, Мәжіліс, аудан, облыс депутаты, 
әкімдер ел ертеңі мемлекеттің мерейлі 
мүддесі мен халықтың мейірімі артуына, 
сүбелі үлес қосып үлкен жауапкерші-
лікті рөл атқарады. Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаев олардың еңбегін қызметіндегі 
халыққа көрсеткен нақты ісімен бағалап 
жария ететінін, айтудай-ақ айтып келеді. 
Өзгерістің де оңтайлысын осылай жүзеге 
асырмақшы. 

Бұл үрдіске әкімдер, мәслихат хат-
шысы, әкім аппаратындағы басқарушы 
лауазым иелері 30 жыл бойы өз идея-

ларын жүзеге асырып келгенін халық 
қатесіз біледі. Сондықтан да халық 
пен билік өкілдері арасы алшақтап 
наразылық туындауының басты се-
бептері қалыптасты. Содан да болар 
сайлау әділ өтетіндігіне халықтың көбісі 
сенбейді және сайлауға қатыспайтыны 
рас… 

Қасым-Жомарт Тоқаев өткен отыз 
жылда 162 бай-бағланға қызмет етіп 
келіппіз деуі содан. 162-ге бір неше 
нөл санын қосып айтатын болсақ өт-
кен өмірдің нағыз шынайы шындық 
ақиқаты ашылу да ғажап емес. Өйтке-
ні  соңғы жылдарда  Ұлыбритания басқа 
да өркениетті елдердің лауазым иеле-
рі, кәсіби сарапшы журналистер, ақын-
жазушылар өз тұжырымдамаларын 
ашық екі жариялап келе жатқаны халық 
санасына сан алуан ой салып сезімде-
ріне жаңаша өзгерістер ұялатуда. Бұл 
ескірген жүйеден арылып жаңа за-
ман талабына сай талпынуды халыққа 
үйретіп, үреймен емес, үмітпен өмір 
сүру қағидасын қалыптастыру мүмкін 
екенінің жолын ашып берді. Міне өз-
геру әркімнің өз қолында екені өмір 
ақиқатымен дәлелденуде.

Енді өз-өзін ұсынып жеңіске жететін, 
еңбек жемісін халқына беретін, аңызбен 
емес, ақиқатпен алға бастайтын жан-
дарды Алла жарылқасын деп тілейік 
ағайын.

Құрметбек СаНСыЗбаЙҰлы, 
Қоғамдық кеңес мүшесі, 

Еңбек ардагері.

«Ет бұзылса тұз сЕбЕр, 
тұз бұзылса нЕ сЕбЕр»

Қара Қылды ҚаҚ жарады, аҚты аҚ, Қараны Қара  деп айғаҚтайды деген 
билердің бүйрегі жемҚорлыҚҚа бұрып тұрса не шара. «бүлінгеннен бүлдіргі 
аламын» деп басы бәлеге Қалған т. атты судья бөтеннің мүлкіне көз 
алартҚаны үшін өмір бойы мемлекеттік Қызметтен аластатылып, бес жыл-
ға бас бостандығынан айырылды.
Талдықорған қалалық сотында Ал-

маты облысының мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотының су-
дьясы  Т., кәсіпкер П., сондай-ақ, делдал-
дар А. және Ж. есімді адамдарға қатысты 
қылмыстық істі қарау аяқталды деп ха-
барлайды баспасөз өкілдері. 

Сот жүйесінің анықтауы бойынша Т. 
МАЭС судьясы бола тұра, кәсіпкер П.-
ның ақшалай қаражатын алдау және 
оның сенімін теріс пайдалану жолымен 
өзінің қызметтік жағдайын пайдалана 
отырып, ұрлау мақсатында делдалдар Ж. 
және А.-ға  анық емес мәліметтерді, яғни 
Т.  Алматы облыстық сотының апелляция-
лық сатысында өзі шығарған шешімнің 
күшінде қалуына ықпал ете алатынын 
хабарлаған. П. есімді азамат ЖШС ди-
ректоры бола тұра, апелляциялық саты 
Т.-ның бұрынғы қабылдаған шешімінің 
күшін жою салдарынан оның компания-
сына келеңсіз жағдайларды болдырмау 
үшін жауапты мемлекеттік лауазымды 
атқаратын адамдарға, атап айтқанда Ал-
маты облыстық сотының судьяларына, 
судья Т.-ның шешімін күшінде қалдыру 
үшін делдал арқылы 3 млн. теңге сома-
сында пара беруге оқталған.

Өз  кезегінде кәсіпкер А. және Ж. есім-
ді азаматтар П. тарапынан облыстық 
соттың судьяларына Т. арқылы пара 
беруде делдал болған. Прокурор сот-
тан сотталушы Т.-ны тағылған айып 
бойынша кінәлі деп тануды және өмір 

бойы мемлекеттік қызметте қызмет 
атқару құқығынан айыра отырып, мүлкі 
тәркіленбей, 5 жылға бас бостандығы-
нан  айыру жазасын тағайындауды, сот-
талушы П.-ны өмір бойы мемлекеттік 
қызметте қызмет атқару құқығынан айы-
ра отырып, мүлкі тәркіленбей, 4 жыл 6 
ай мерзімге бас бостандығынан айыру 
түріндегі жаза тағайындауды, сотталу-
шылар А. және Ж.-ға бас бостандығынан 
айыру түріндегі жазаны, атап айтқанда, 

өмір бойы мемлекеттік қызметте қызмет 
атқару құқығынан айыра отырып, мүлкі 
тәркіленбей, А.-ны 3 жыл, Ж.-ны 4 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыруды 
сұрады. 

Сотталушылар тарапынан судья Т. 
тағылған айыпты толық мойындаса, П. 
тағылған айыпты мойындамады. А. есімді  
кінәні ішінара мойындаса, Ж. кінәні мо-
йындамады және өзін ақтауды сұрады. 

Сот  үкімімен Т. алаяқтық жасағаны, 

алдау және сенімге қиянат жасау арқы-
лы бөтеннің мүлкін ұрлағаны үшін кінәлі 
деп танылып, оған өмір бойы мемлекет-
тік қызметте қызмет ету құқығынан 
айыра отырып, 5 жыл мерзімге бас 
бостандығынан айыру жазасын, П. жа-
уапты мемлекеттік лауазымды атқаратын 
адамға делдал арқылы елеулі мөлшер-
де пара беруге оқталғаны үшін кінәлі 
деп танылып және өмір бойы мемлекет-
тік қызметте қызмет атқару құқығынан 
айыра отырып, 3 жыл 6 ай мерзімге бас 
бостандығынан айыруға, А. және Ж.  
келісімге қол жеткізуге ықпал еткендік-
тен, сот олардың осы бап бойынша 
әрекеттерін қайта саралап, (мемлекеттік 
функцияларды орындауға уәкілеттік бе-
рілген адамға ірі мөлшерде пара беру-
ден  парақорлыққа делдал болуға) және 
оларға мемлекеттік қызметте қызмет ету 
құқығынан өмір бойы айыра отырып, 1 
жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жа-
засын тағайындады.

«Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-
дігінің отыз жылдығына байланысты 
рақымшылық жасау туралы» Заңның 
2-бабының 1-бөлігі 1-тармақшасы та-
лаптарына сәйкес А. және Ж.  ҚК 
368-бабының 1-бөлігінде көзделген та-
ғайындалған жазадан босатылды. Сот 
үкімі заңды күшіне енген жоқ. 

Мұндайда атам қазақ «Ет бұзылса 
тұз себер, тұз бұзылса не себер» деуші 
еді. Билік айтар биін бұра тартқан соң, 
өзгелерден  не қайыр. «Ақша жүрген жер-
де албасты жүреді» деген тәмсіл еріксіз 
ойға оралады. Бір ғана судьяның теріс 
әрекеті барлық судьяларға жаман ат кел-
тірді. Мұны да қазақ «бір қарын майды бір 
құмалақ шірітіпті» дейді. 

айтақын  мҰхамаДи
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 Детектив ӘҢГІМе

ЄДЕБИЕТ АЙДЫНЫ

ТЕРГЕУ

АЯЌТАЛFАН  ЖОЌ 

Есеңгірегендей халінен арыла ал-
май, трактордың жанында қанша отырға-
нын білмеді. Кенет бұлдыраған жана-
рына қарсы алдында жатқан балтасы 
ша-лынғанда, есіріктене орнынан атып 
тұрған. Содан соң еңкейе бере балтаны 
жұлып алды да, құлашының жеткенінше 
беталды ышқына лақтырды. Әлгінде ғана 
осы балтамен Әмірбекті омыртқасынан 
қырқа ұрып, құлындағы даусын құрақ-
қа шығара шыңғыртып жалпасынан тү-
сірген. Әне ол, бұдан бірер метр жер-
де, «Беларусьтің» алдыңғы дөңгелегіне 
тақала құлаған күйінде өліп жатыр. Екеуі  
бұрыннан бақталас па еді, әлде мына бес 
жүз гектар шабындық үшін текетірес бас-
талғаннан ерегіскен  дұшпанға  айналды 
ма? Соңғы үш жылда шөп орағы біткенше 
екеуі әр күнін ырылдасумен өткізді. Биыл-
ғы жылдың басында парламенттегі көкесі 
телефондап: «Әлгі Хамиттің баласымен 
таласатын бес жүз гектар шабындық ба-
сыбайлы біздікі болады жақында. Аудан 
әкімімен пәтуаласып қойдым. Енді ол 
найсапты маңыңа жолатпа» деген. Сонда 
көкесіне ризалықтан, төбесі көк тірегендей 
көңілі шалқыды-ау. Әмірбекке сыртынан 
дөңайбат жасап, күшіңді көктемде көремін 
деп тұлан тұтты іштей.

Шалғынға орақ салғанша он бес 
күндей бар еді. Сол қарбалас науқан 
басталғанша, мал қорасын бүтіндемек 
үшін балтасын қайрап, жыңғыл шаппаққа 
шыққан бүгін. Жол-жөнекей бір қиырда-
ғы шабындықты сыртынан байқамақ ни-
етпен ауылмен екі арадағы ұзыннан ұз-
ақ созылған биік қырға көтерілген. Одан 
әрі таңғы араймен көмкеріліп, көкорай 
шалғынға оранған сазды өңірді шола 
қарағанда, көз ұшында алакөлеңкеде 
көлбеңдеген «Беларусьтің» сұлбасын 
байқады. Құйқа тамырлары шымырлай, 

бұрқ еткен ызадан тұла бойы дуылдасын. 
Тракторының тұмсығын жыңғылға емес, 
шабындыққа қарай  кілт  бұра  заулатты. 
Екпіндей келіп тоқтасымен, бірден балта-
сын ала түскенде шауып өлтіремін деген 
ой санасында болды ма, жоқ па, білмейді. 
Бірақ жекпе-жек тірессе, Әмірбектің күші 
әлдеқайда басым екені өзіне бесенеден 
белгілі болғандықтан, сол сәттегі пиғылы 
жазым етуге емес, дөңайбат жасамаққа 
ауды-ау.

– Не болды-ей! Өзің де, тракторың да 
сонша жұлқынып. Балтаң не анау? Шөпті 
сонымен шаппақпысың?! – деп мысқылдай 
күлген Әмірбекке: – Шабындықтың дәл 
іргесіне елден бұрын неғып қойдың 
тракторыңды? Қазір әкет, әкетпесең темір 
деместен шабамын, оған көнбесең, өзіңді 
де шауып жіберуге кетәрі емеспін, – деді 
бұл қызылкөздене долырып.

– Әй, шапқышбек! Жылдағы текеті-
респен орып жүрген шөбіміз ғой. «Ырыл-
дарсың, қаппассың, менен жақсы тап-
пассың» дегендей, ырылдаспайық. Жаз  
дай «екеуінің басы піспейді» десетін 
жұрттың жаманатына, күлкісіне бекерден-
бекер ұшыраймыз. Әйтпесе, жетіп жатыр 
ғой шөп.

– Биыл жетпейді. Сен табаныңды жал-
тырат, өйткені бұл бес жүз гектар бүгіннен 
бастап тек менікі.

– Мен естімеген бұл сөзді кім, қашан 
айтты?

– Естімесең, енді естисің. Тракторың-
ның дөңгелегін шабындыққа емес, үйіңе 
қарай бұр-дағы, тып-тыныш кет.

– Кетпесем не болады? – деген Әмір-
бектің сөзінің соңын ала: – Онда мына-
дай болады, – деп ақылын буған ашумен 
долданғаны ма, әлде депутат көкесіне 
арқа сүйегені ме, оның тракторының 
алдыңғы дөңгелегінің темір қанатын 

көздей балтаның шүйдесімен бір қойды. 
Даңғыр еткен дауыс шықты. Жалт 
қарағанда дөңгелектің қанат темірінің көк 
бояуы шашырай қарайып майысқанын 
көрген Әмірбектің жуан жұдырығы иегінің 
астынан тиген Тұтқыш шалқасынан 
құлады. Бірақ жанұшыра қимылдап, ор-
нынан жұлқына көтерілгенде, әлгіндегі 
соққыдан қолынан әлдеқайда ұшқан 
балтасының дәл жанында қара жерді 
қарс айыра қадалып тұрғанын көзі шал-
ды. Темірдей жұдырық тигеннен санасы 
әлі де тұманданып тұрғанымен, балтаны 
жалма-жан қос қолдай қыса ұстаған күйде 
аласұра Әмірбекті іздеді. 

Іздеген адамы қарсы алдында бұған 
арқасын беріп, тракторының майысқан 
темірін қозғап жатыр екен. Одан әрі еште-
ңе ойланбаған Тұтқыш жүзі жалтылдаған 
балтаны Әмірбектің бел тұсынан құлаш-
тай сілтеді. Балтаның кірш етіп сүйекке кір-
ген даусын анық естіген мезетте, шырқы-
рай шыққан жан даусы пышақ кескендей 
шорт үзілген Әмірбек те тракторының 
дөңгелегін құшақтай құлаған еді. Міне, 
атың өшкір шабындық үшін екеуінің ит-          
ше ырылдасуының соңы осы болды.

Шың-шың еткен екі құлағын баса 
өзіне-өзі келе алмай отырған Тұтқыш те-
лефонының ұзақ-ұзақ шырылынан соң 
ғана басын көтеріп, айналасына қараған. 
Қалтасын сипалай, зормен шығарған теле-
фонын қолы дірілдей әзер ашқанда, экран-
нан депутат көкесінің есімін оқыды. Қосты.

– Шөп орақты бастадың ба? Көкорайлы 
кезінде орып, жинап алған дұрыс. Бес 
жүз гектарды басыбайлы меншіктенетіні-
мізді естігенде, әлгі тыныштық бермейтін 
Хамиттің жетесізінің үні өшкен шығар?

– Өшті үні, – деп қалды бұл еркінен тыс 
сөйлеп.

– Өшкені дұрыс. Енді алаңсыз кіріс 

шабындығыңа. – Сол бес жүз гектардың 
түп иесі өзі болмаса да, көкесінің 
«шабындығыңа» деп бұған тели сөйлеуі 
алабұртқан көңілін сәл ширатқандай бол-
ды.

– Биылғы шөпті жылдағыдан да мо-
лайт. Жемді өзім жеткіземін. Бес жүз 
бас қойды мың басқа өсіреміз. Ірі қара 
да бордақылаймыз. Жалпы келешек-
те сол «Қызыл судың» аумағын түгел 
иеленіп, бес мың бастық мал бордақы-                                                                                                    
лау алаңын ашамын. Бастығы өзің 
боласың. Қаржыдан қам жеме. Ақша бө-
летін тендер мәселесін Астанадан тү-
йіндеймін. Жерді кеңейтуді жаңадан та-
ғайындалған әкіміңмен де ишараласып 
қойдым. Ол да – өзіміздің бала, айтқа-
нымды екі етпейді. – «Жерді  кеңейтерсіз-
ау, ал жайылымның тақсіретін тартып 
шуылдасқан ауылдағыларды қайтеміз 
сонда? Тағы да біреуді балталаймыз ба? 
– деп суық жымиды Тұтқыш. – Өзім де ел 
жаққа уақыт ұзатпай барармын. Әй, сен 
неге сөйлемейсің? Әлде  Хамиттің  ұлы 
жаныңа жайғасып, алқымыңды езіп отыр 
ма?

– Жоқ, көке, оның алқымын мен езіп 
тастағанмын.

– Жарадың онда. Жөнімен жөнелді  
ме?

– Ешқайда жөнеле алмайды, көке. 
Төбелесіп, белінен балтамен шауып 
жіберіп, өлтіре салдым оп-оңай.

– Не дейсің, ей?! Өлтіргені қалай? Сәл 
шыдасаң, өзі-ақ  далада  қалатын  еді ғой.

– Болары болды, көке. Енді малыңыз-
ды бағатын, шөбіңізді оратын басқа туыс-
қан іні іздегеніңіз жөн. Мен шаруашылы-
ғыңызға бұдан әрі қарай алмаспын. 
Қа-зірден түрмеге кете беруге дайынмын. 
Сөйтіп, құдай төбемнен қос қолдап ұрып 

отыр, көке, – деген Тұтқыш сықсыңдап жы-
лап жіберді.

– Қатын құсап жылағаны несі-ей 
мынаның!? Ата жауыңдай айқасқан ада-
мыңды өлтіріпсің. Соған да жылай ма 
екен? Екеуіңнің төбелесіңді көрген адам 
бар ма?

– Құлқын сәріден айдалада кім болу-
шы еді? Екеуміз ғана.

– Онда мені тыңда. Заңгер ретінде 
сенің құлағыңа құятыным,  көрген куәсі  
жоқ мұндай қылмыстардың талайы жа-
былып кеткен. Біз де солай етеміз. Енді  
тек маған ғана сенесің. Әлгі пәлекеттің 
денесі қайда жатыр?

– Тракторының алдында.
– Ақыры қолыңды былғапсың. Де-

реу бас амандығыңды жаса. Ол үшін 
дөңгелектің алдында жатқан Хамит-
тің баласының қолына трактордың бір 
күлішін ұстат. Содан соң өзің балталаған 
омыртқасын жобалай «Беларусымен» 
басып өт те тоқтат. Сонда жөндемекке 
әрекеттенген Хамитұлының тракторы 
оқыстан жүріп кетіп, иесін басып өлтірген 
болады. 

Айтпақшы, балтаң қайда?
– Лақтырып жібергенмін.
– Алысқа лақтырып па едің? Қазір оны 

іздеп уақыт кетірме. Бірақ кейін қалайда 
тауып құрт. Оқиға орнында қалмасын. 
Енді ештеңеге аялдамай, жаңағы менің 
айтқандарымды жылдамдатып істе де, 
тез ол маңайдан табаныңды жалты-
рат. Қашан басқалар әлгінің өлігін тауып 
алғанша, шабындыққа аяқ баспа. Маған 
барлық жағдайды хабарлап отыр. Әй, неге 
үндемейсің? Түсіндің бе айтқандарымды? 
Әлде түрмеге өз еркіңмен кіре салмақсың 
ба?

– Түрмесі құрысын. Құтқарыңызшы, 
көкетай!
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– Әй, мен саған манадан бері сол 
құтылудың жолын ездім емес пе? Де-
реу айтқанымды орында! – деді  депутат 
көкесі.

* * *
Ертеңгі асқа дейін оралатынын ескертіп 

кеткен Әмірбектің кешіккеніне алаңдаған 
әйелі қайнысын оятты.

– Күн шықпай «шабындықты бір шолып 
қайтайын, мал түспеп пе екен?» деп трак-
торына мінген ағаң тал түске айналды, әлі 
жоқ. Көлігінің бірдеңесі бұзылып, жолда 
қалды-ау. Әйтпесе мұншалықты кідірмес 
еді. Жағдайласатын телефонын да үйде 
ұмытыпты. Дырылдағыңды дыр еткіз-дағы, 
дереу барып біле қойшы, – деген жеңгесінің 
сөзінен соң, мотоцикліне отырған Кәдірбек 
көз ұшынан «Беларусьті» байқады. Заула-
тып жеткенде трактордың дөңгелегінің 
астында қанға бөгіп жатқан ағасын көре 
сала, шошына айқайлаған қалпымен мініп 
келген дырылдақ көлігі де есінен шыға 
ауылға қарай құйын-перен жаяу жүгірді. 
Аз ғана тоқты-торымының шабындыққа 
дәнікпеуі үшін алдын қайырмалаған Өмір 
қария ойбайлай боздаған Кәдірбекті көзі 
шалысымен, атын желдірте шауып алды-
нан шықты.

– Ата, Әмірбек көкемді тракторы ба-
сып кетіпті, өліп жатыр, – деуге ғана ша-
масы жеткен Кәдірбек жол табанына сұлқ 
құлады. Жаманат хабар жата ма, жұрт 
демде құлақтанып, ауыл абыр-сабыр бол-
ды. 

«Бұл – оқыстан болған жазым. Аңдыған 
ажал алып тынды деген осы. Зілдей 
темірдің астында мыжылып, қиналып 
өлген бейшараны одан әрі азаптамай, 
мәйітін бесінге дейін жер бесігіне бөлелік. 
Жаны тыншу тапсын. Жер жұмсақ қой әлі. 
Қабірін тездетіп даярласын» деген ауыл 
молдасының сөзіне ұйыған көп іске жұ-
мылды. Бірақ  сүйекті  жууға  кіргендердің 
бірі бауыры Сәдірбек еді. Мәйітті жуудан 
шыққан ол: «Ағайындар-ау!  Екі омырт-
қасы қиғаштай кесілген ғой. Сүйектері 
жаңқаланып, терісін жыртып тұрғанын                                                                                                                                   
байқадым. Трактор басқаннан бұрын қас-
тандыққа ұшыраған-ау!» деп дауыстай 
жылағанда, жаназаға жиналғандардың 
бәрі дерлік бірден Тұтқышқа қарады. Қы-
быжықтаған ол ештеңе естімегендей, 
қайғырған түр таныта аяғының басына 
үңілген күйінен еңсесін көтермеді. Жана-
за тоқтатылып, аудандық полицияға жедел 
хабарланды. Тұтқыш та іле-шала Астанаға 
телефон шалды. Оның парламенттегі 
көкесі Бастыбұлақ ауданының әкімі Дайы-
новты байланысқа шақырды.

– Менің «Қызыл су» ауылындағы 
шағын ғана шаруашылығымды жүргізе-
тін Тұтқыш есімді інішегім бар. Шаруа 
баққаннан басқамен ісі жоқ, бірсыдырғы 
жігіт. Ауылға жол түскенде өзіңмен таныс-
тырамын. Ал енді сол інішекпен жерге та-
ласып, тыныштық таптырмайтын біреу шөп 
орағы басталудан кемі он бес күн бұрын 
шабындыққа барып, пысықтық жасамақ 
болған екен. Сірә, асыққанына көрінгені 
шығар, тракторының бір бөлшегі сын-
са керек. Сонысын жөндемекті амалдап 
жатқанда, техникасы өздігінен қозғалып 
кетіп, иесін басып өлтіріпті. Ауылдағы-
лар оның ажалын екеуі бұрыннан ерегі-
сіп жүрген деп, менің інішегім Тұтқыш 
Рақышұлына жорып, жала жаппаққа кі-
ріскен екен. Сөйтіп, аудандық полицияға 
арыз жөнелтіпті. Осыны бақылауыңда 
ұстағын. Ауыл шуылдады деп, бетімізге 
шіркеу түсіріп алмайық, – деп бірақ 
тоқтады.

– Сізді түсіндім. Жаланың жолын жа-
бамыз, аға. Тиісті мекемеге тапсырма 
беріледі, – деді әкім інісі.

– Тапсырманы тастай етіп бекіткін. 
Қайтып бөтен әңгіме қоздамай, сол өз 
ауданыңның деңгейінде шешілсін. Кісі өл-
іпті, оның жаласын жазықсыз біреуге жау-
ып  шуылдасып жатыр  дегендей  бөс-текі 
сөз өзіңе де абырой емес. Егер арыз сен-
дерге тоқтамай, жоғарыға өрлесе, маған 
қоя бер.

– Бәрі түсінікті, ағасы! Орындалады! – 

дескен Астана мен ауданның ұзақ-сонар 
әңгімесі осылай түйінделді.

«Қызыл судан» жеткен суыт хабар бо-
йынша ауданнан тергеу тобы аттанып, 
гуілдесумен шақыртылған полиция бірер 
сағаттан соң ғана ауылға ат басын тіреді. 
«Әмірбек Хамитұлы ұшыраған қайғылы 
оқиғаның қалай болғанын көрген кім бар?» 
деген тергеушінің сұрағы жауапсыз қалып, 
«жазым ғой, жазым» десті бәз біреулер. 
Полицияның эксперт-криминалисі Тақан 
Масанов та осы сөзді мақұлдап: «Көзге 
көрініп тұр ғой, жазатайым тракторының 
астына құлап кеткен-ау. Бейшараның езіл-
ген жансыз денесін ары-бері сүйрелеп 
одан әрі қинамай, туысқандары келіссе, 
өз ықтиярларына берейік» деді сөзінің со-
ңын сиырқұйымшақтандыра аяқтап.

– Сен өйтіп қашқақтама. Ертең ар-
ыз қабылдаса, бәріміз шетімізден жа 
уап береміз. Бір туысқанын ілестіріп, 
орталықтағы ауданаралық экспертке 
апар. Соның қағазын әкелген соң ғана 
өзі өлген деген қорытынды жасай ала-
мыз, – деген тергеу бөлімінің бастығы 
Мұхитхан Сейтқазының бұйрығы орын-
далды. Бірақ марқұм Әмірбек Хамит-
ұлының өліміне  байланысты аудандық                                                        
полицияның әрекетіне қанағаттанбаған 
ба уырлары арыздарын облыстық ішкі 
істер департаментіне жолдады. Облыс-
тық ішкі істер департаментінен келген 
қылмысты іздеу бөлімінің аға инспек-
торы, подполковник Едіге Нарұлының 
тобы тергеу мен іздестіруді қайта баста-
ды. Шабындыққа барып, оқиға орнын 
көрді. Қазалы үйге соғып көңіл айтты да, 
«Белорусьті» біраз айналшықтады. Қадір-
бекке алдыңғы дөңгелектің майысқан қа-
натын көрсетіп, қашаннан осылай екенін 
сұрады. Тергеушінің бетіне жалт қараған 
ол: «Бұрын-соңды мұның майысқанын 
байқаған емеспін, бүтін еді» деді. Бүлінген 
темір қанатқа үңілген Едіге шашырай 
тиген қара дақтарды қырып, целлофан 
қалташаға салды. Содан соң оқиға орны-
на өзінің көлігімен жеке кетіп, онда ұзақ 
кідірді. Үйге қайтып оралып:

– Әмірбек ағамызбен ерегісіп, жүрген 
ешкім жоқ па еді? – деп сұрағанда әйелі 
бірден:

– Неге жоқ болсын. Бар ғой. Ажалына 
айналған сол шабындыққа Тұтқыш екеуінің 
таласып, ұрсысып, жаға жыртысып, бір 
табақтан дәм татпай жауласқандарына 
қаншама жыл. Ол жағдайды осы ауылдың 
бәрі біледі. Пәлеге сол ұшыратты-ау! – 
деді де, жылауын үдете жөнелді.

Ауыл адамдарының тағы үш-төрте-
уімен сөйлескен подполковник аудандық 
ішкі істер бөліміне соқты. Полицияның 
эксперт-криминалисі Тақанмен пікірлесіп, 
ауданаралық экспертизаның мәйітті көр-
ген өкілі Сыздық Әлібекұлын шақыртты.

– Екеуіңе бір сұрақ. Жарақаттарын 
тексеру кезінде, арызда көрсетілгеніндей, 
Әмірбек Хамитұлының омыртқасының 
өткір нәрсемен шабылғанын байқама-
дыңдар ма?

– Бекер сөз. Мәйітте ондай қосымша 
жарақат жоқ. Тек трактордың басқан ізі 
мен күйреген омыртқа, қабырғалары ға-
на. Өлім сол сүйектің майдалануынан, 
жұлынның үзілуінен болған, – деді екеуі 
қосарлана.

– Тракторды жөндеу үшін дөңгелектің 
астына кіргенін қалай білдіңдер?

– Оң қолында ұстаған кілті бар. 
Содан-ақ белгілі емес пе? – деді полиция 
криминалисі.

– Трактор белінен мыжып өтсе де, 
қолындағы кілтті тастамаған ба, сеніңше?

– Бірден өліп кетсе, қолындағы затын 
тастауға үлгермеуі де мүмкін ғой.

– Өңкей «мүмкін ғойға» сүйенетін 
сендей «білгіш» криминалистпен талай 
қылмысты ашып емес, басып тастауға 
болады екен, – деген подполковник 
ауданаралық эксперттің өкіліне қарады. 
– Сен неге мәйітті зертханаңа кіргізбей, 
мына «білгіш» эксперттің айтқаны бойын-
ша қағазға жазып, қайтара салдың?

– Ондай болған жоқ, – деді екеуі бір-
дей қосарлана.

– Солай болған. Оны Әмірбек 
Хамитұлының мәйітін сендермен бірге 
алып барысқан қайнысы Байжаныс 
Қамысбекұлы маған нақты баяндап 
жазып берді. Сендерге байланысты 
бөлек ұйғарым шығарамын. Егер менің 
дегендерімді қатеге жорытамыз десеңдер, 
марқұмның туыстарымен келісіп, қабірді 
аштырып, мәйітті эксгумация жасатамын. 
Содан кейін екеуіңе қатысты кесімді сөзді 
сот айтады. Әзірге бара беріңдер, – деді 
Едіге.

Бұдан соң алғашқы тергеуді жүргізген 
капитан Мұхитхан Сейтқазыны шақыр-
тып, оқиға орнын көргендегі ерекше 
жәйттерді тәптіштей сұрады. Тергеуші 
Мұхитхан ол маңайды бірнеше мәрте 
айналып зерттегенімен, ерекше ештеңе 
байқалмағанын  мағлұмдады.

– Сен қалай ойлайсың? Моторы қо-
сулы, бірақ жылдамдықты ауыстырғыш 
құралы қалыпты күйдегі теп-тегіс жер-
де тұрған трактор оқыстан ақырындап 
қозғалған жағдайда, дөңгелегінің астына 
кедергі зат тастасаң тоқтай ма, тоқтамай 
ма?

– Әрине, тоқтайды.
– Неліктен тоқтайды?
– Жылдамдықты ауыстырғыш құралы 

қосылмаса, кедергіден өтіп кететін қуат 
күші болмайтыны беп-белгілі емес пе?

– Ал Әмірбек Хамитұлының тракто-
ры теп-тегіс жерде дөңгелек астында 
көлденеңінен жатқан иесінің денесіне, 
яғни кедергіге неге тоқтап қалмай, басып 
өтті деп есептедің?

– Мен көргендегі трактордың тұрған 
жері тегіс емес, еңіс. Сондықтан ылдиға 
қарай оқыс қозғалған трактор жайла-
тып емес, бірден екпіндете жүрген-дағы, 
қайғылы жағдай болған.

– Оқиға орнын да, жер жағдайын да сен 
дұрыстап көрмегенсің. Ол маңайдың бәрі 
бұдырсыз жазық. Ондай мидай тегіс жер-
ден екі-үш адам жабыла итермесе, зілдей 
«Беларусь» өздігінен қозғалмайды. «Жал-
пы трактордың жағдайы бұрын қандай еді, 
иесі өлген соң қандай екен?» деп сараптап 
байқадың ба?

– Сонша шұқшиюдың қажеті қанша? 
Бәрі ап-айқын ғой. Қауіпсіздік ережесін 
сақтамаған иесін тракторы басып кеткен.

– Трактордың сол жақ дөңгелегіндегі 
қанаты қатты затпен ұрғаннан майыс-
қан. Түскен дақ – жаңа. Марқұмның інісі 
Кәдірбектің жазуы бойынша ондай майы-
су бұрын болмаған. Сол бүлінген темірге 
қан дағы жұққан. Сенің есебіңше, жатқан 
адамды трактор басқанда, қанның сонша-
ма биікке дейін шашырауы мүмкін бе?

– Әр түрлі жағдайдың ұшырасатынына 
ешкім жоқ дей алмайды ғой. Шашыраса 
шашыраған шығар.

– Қастандық болуы мүмкін де-
ген күдікпен қылмыс құралын да 
іздемепсіңдер. Ауыл адамдарының ара-
сында Әмірбекпен ерегісіп, текетіресіп 
жүргендердің кездесуі де мүмкін ғой. Он-
дайды да сұрамағансыңдар-ау, байқа-
уымша. Әмірбектің тракторына жақын 
маңдағы шабындықты жапырып өткен өз-
ге «Беларусьтің» ізі көзге шалынбады ма?

– Ондай ізді қалай байқайсыз? Хамит-
тің баласы Әмірбек өлді дегенді естіп, 
бүкіл ауыл трактормен де, машинамен де, 
тіпті атпен де жапа-тармағай шабындыққа 
қарай андыздаған. Соның салдарынан 
айналаның бәрі – шиырлаған із. Біткен істі 
арыз бойынша тексергеннің жөні осылай 
деп, соншама ежіктеп, екі криминалисті де 
шәңгекке іліп, оған мені де қосарламақтағы 
сіздің мақсатыңыз не? Біздің жасаған тер-
геу амалдарымызды бекерге шығарып, 
жоқ қылмыскерді ойлап тауып, абыройға 
кенеліп, сыйлық, атақ алу ма? Әйтпесе 
неменеге мыжи бересіз? Өлер адам өлді. 
Жұрттың бәрі оның өлімін өзгеден емес, 
өзінен көріп отыр. Тракторы байқаусызда 
басып кеткен деп.

– Маған абырой, атақ емес, қылмысты 
ашу маңызды.

– Қылмыс болмаса да, жоқ қылмысты 
барға айналдырып, қылмыскерді таптым 
демексіз ғой. Сол енді мақтану, атақ іздеу 
емей не, сіздіңше?

– Осы ауданның полиция бөлімінде 
облыстағы бір дәудің жекжаты бар деу-
ші еді. Сол сенсің-ау деймін. Сөздерің 
жүдә ірі. Бекерге тәжікелеспей, бұған 
қатысты әңгіменің дұрыс-бұрысын істің 
қорытындысына қалдырайық. 

Тергеу аяқталған жоқ. Мен әзірге 
қайттым қалаға, – деген Едіге жолға 
шыққанымен, қалаға емес, «Қызыл су» 
ауылына бұрылды. Учаскелік инспектор-         
ды шақыртып, Тұтқышты алдыртты.

– Әмірбекпен көптен араз екен-
деріңізді, шабындыққа таласып талай 
жаға жыртысқандарыңызды бүкіл ауыл 
айтып отыр. Сырт көзбен безбендеген-
де, Хамитұлының өлімін сол екеуара 
ерегістеріңізбен байланыстыратындай. 
Арыз бойынша тексеруге келген мен 
үшін ешкімнен ешқандай күдік қалмауға 
тиіс. Өзіңізді осы күмәнді жағдайлардан 
ақтайтын қандай дәлелдеріңіз бар? Сізге 
қатысты туындаған әлгіндей алыпқашпа 
сөздерден сенімді дәлелмен ғана құтыла 
аласыз. Әйтпесе ағайын арасындағы 
кіржің-кіржіңнің басылуы қиын. Сондықтан 
да сізге арнайы ат басын бұрдым, – деді 
ол.

– Ұрысып-таласып қалатынымыз рас. 
Бірақ өлтіру деген ой үш ұйықтасам, түсіме 
кірген емес. Әлгі бес жүз гектар шабындық 
та, жалпы сол маңайдағы бос жерлердің 
бәрі де биыл, тіпті жақын арада біздің 
шаруашылықтың меншігіне өтеді. Осыдан 
хабардар мен онымен не үшін таласуым 
керек?

– Дұрыс. Егер жердің бәрін иеленіп 
қойсаңыз, Әмірбек ағайыныңызбен ере-
гісудің сіз үшін түкке де қажеті жоқ. Соңғы 
сұрағым, сіз Хамитұлы өлген күні және 
сол сағаттарда, яғни сағат таңғы бес пен 
жетінің арасында, қайда болдыңыз?

– Шөп ору басталған соң, қол тимейті-
нін ойлап, үйдегі мал қорамды бүтіндеу 
үшін жыңғыл шабуға кеткенмін.

– Жыңғылды немен шабасыз?
– Немен шапқаны несі? Әрине, балта-

мен.
– Балтаңызды жыңғыл шабу үшін 

әбден қайрап алып шықтыңыз делік…
– Әлбетте, солай болады ғой, – деген 

Тұтқыштың даусы құмығыңқылау естіліп, 
тергеушіге үркектей қарай бастады. 
«Не пәлені маздатпақсың?» дейтіндей 
жанарындағы өлімсіреген сансыз жылтыл-
дар.

– Сол балтаңыз қайда? – деген-
де «балтаңды тауып алып, құрт» деген 
көкесінің ескертпесі Тұтқыштың есіне 
оралды. Асыға-аптыға іздеген. Бірақ қа-
лың шабындықтан қайдан оп-оңай табы-
ла қойсын. Ышқына лақтырғанда қай тұсқа 
түскенін де аңғармапты. Мына тергеушіге 
дәл қазір оны тауып бере алмасы анық. 
Сұрағанын қоймаса, үйдегі балтамды 
көрсетемін де деп көңілін демдеген ол:

– Үйде ғой, қайда кетеді дейсіз, – деді.
– Жоқ, балтаңыз үйіңізде емес, менде, 

– деген подполковник балтаны үстелдің 
астынан алып, үстіне қойды.

– Сіздікі ме?
Тұтқыш тілсіз бозарды. Есінен танып 

отырғандай.
– Балтаның жүзіне қатқан қара 

дақтардың қан екені даусыз. Бұл қанның 
кімдікі екенін және балтаның сабындағы 
қолтаңбалардың кімге тиесілі екенін экс-
пертиза лезде анықтап береді. Оқиға менің 
топшылауымда былай болған сияқты. 
Дөңгелектің қанатын балтамен соққан сізді 
Әмірбек Хамитұлы ұрды. 

Құладыңыз. Одан әрі қарсыласыңыз 
дөңгелектің майысқан теміріне қарай 
бұрылғанда, орныңыздан тұрдыңыз да, ту 
сыртынан балтамен шаптыңыз. 

Солай ма?! – деп екпін түсіре сұраған 
подполковниктің алдында Тұтқыш Рақыш-
ұлы қылмысын мойындағандай үнсіз 
мөлиді.

Бағдат ҚАЛАУБАЙ
qazaqadebieti.kz сайтынан алынды.
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Президент рК                

ПодПисал закон о сохранении 
казахских Пород собак

По сообщению Nur.kz, Президент Касым-Жомарт тоКаев Под-
Писал заКон, наПравленный на сохранение и восПроизводство 
КазахсКих Пород собаК, Передает официальный сайт аКорды.

интересное Предложение                                

Современные юрты на Случай чС 
Как передает Sputnik.
kz, запустить про-
мышленное производ-
ство юрт из совре-
менных материалов 
для путешествий 
и на случай чрезвы-
чайных ситуаций 
предложили в сенате 
парламента. 

Защитили права предпринимателей на сумму 
39,4 млрд тенге

ЭКсПерты алматинсКой Палаты защитили Права ПредПрини-
мателей на сумму 39,4 млрд тенге. об Этом на брифинге регио-
нальной службы КоммуниКации сообщил диреКтор Палаты Пред-
Принимателей города алматы айтуар Кошмамбетов, Передает 
Пресс-служба региональной Палаты ПредПринимателей города 
алматы. 

«Главой государства подписан 
закон Республики Казахстан “О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
сохранения и воспроизводства ка-
захских пород собак”, - говорится в 
сообщении Акорды.

В сентябре 2022 года Касым-
Жомарт Токаев дал поручение 
Управлению делами президента 

координировать работу по сохране-
нию национального достояния — ка-
захских пород собак тазы и тобет. В 
октябре ведомство сообщало, что по 
поручению главы государства будет 
разработан отдельный закон о во-
просах сохранения и восстановле-
ния тазы и тобет. Соответствующее 
поручение было дано Минэкологии и 
компетентным госорганам.

В УДП отмечали, что на особом 

контроле должна быть процедура по 
регистрации этих пород собак в меж-
дународной кинологической ассоци-
ации (FCI) и закрепление Казахстана 
в статусе страны происхождения и 
родины тазы и тобет. Тогда же сооб-
щалось о подготовке проекта обнов-
ленного стандарта казахских нацио-
нальных пород собак тазы и тобет. 
В конце ноября стало известно, что 
на сохранение пород тазы и тобет в 
Казахстане направят 1,4 млрд тенге.

защита  бизнеса  

За 2022 год в Региональную палату 
Алматы поступило 1723 обращения пред-
принимателей. Из них решены вопросы 
в пользу предпринимателей по 872 
обращениям (50,6%), по 564 обращениям 
(32,7%) даны разъяснения.  Экспертами 
палаты принято участие в 36 судебных 
делах и защищены права предпринима-
телей на сумму 39,4 млрд. тенге.

Большая часть обращений поступает в 
связи с действиями налоговых органов (241 
или 14%), а также жалобы на контрольно-
надзорные действия госорганов (224 или 
13%). 

«В равной степени поступают обраще-
ния по вопросам прав на землепользование, 
строительства, государственных закупок, 
логистики и спорам между субъектами 
предпринимательства», – сказал Айтуар 
Кошмамбетов. 

К примеру, защищены права ТОО 
«КазИнтерСервис-регион», экспертами па-
латы обеспечено участие в суде первой 
инстанции на стороне предпринимателя. 
В результате работы решением СМЭС 
Мангистауской области от 14.01.2021 года 
в удовлетворении исковых требований КГУ 
«Областной центр учебно-методического 
и дополнительного образования» к 
ТОО «КазИнтерСервис-регион» о приз-
нании недобросовестным участником 
государственных закупок и взыскании 
неустойки в размере 96 157 664,4 тенге – 
отказано.

Защищены права ТОО «BSB Trade & 
Advertising» на сумму 87 488 460 тенге. 
Предприятию была оказана консультативно-
правовая помощь, составлены необходимые 
процессуальные документы, в последующем 
представлены интересы в суде в качестве 
представителя по доверенности. 

административные барьеры
В мае и сентябре текущего года в Алматы 

прошли встречи предпринимателей с 
Председателем Президиума Национальной 

палаты предпринимателей РК «Ата-
мекен» Баталовым Р.А.  и Акимом го-
рода Алматы Досаевым Е.А. 

Проблемы, озвученные на дан-
ных встречах включены в реестр рес-
публиканского значения, которые нахо-
дятся в работе НПП. К примеру:

– Совместно с прокуратурой Алма-                                                                            
линского района города Алматы 
было оказано содействие 8 пред-
принимателям, занятым в сфере об-
щественного питания по отмене про-                                                
токолов об административных пра-           
вонарушениях. Права субъектов 
бизнеса защищены на сумму 349 800 
тенге. 

– По обращению Микрофинансовой 
организации «Solva» при содействии 
Палаты было отменено решение по 
запрету на размещение рекламных 
объектов предпринимателя по го-                                       
роду. Прокуратурой в адрес Управ-
ления городского планирования и                            
урбанистики был внесен акт надзора, 
виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Экспертиза проектов нПа
За отчетный период Палатой проведена 

экспертиза 203 проектов НПА. По 30 
проектам направлены замечания. В основном 
замечания касаются необоснованного по-
вышения тарифов, налоговых ставок и от-
сутствия экономических расчетов.

совет по защите прав предпринимателей
В 2022 году проведено 10 заседаний 

Совета. Рассмотрено 22 проблемных 
вопросов. Приняты меры по привлечению к 
ответственности 7 должностных лиц.

К примеру, в 2022 году ранее действовал 
необоснованный запрет на проезд такси – эл-
ектромобилей от высокогорного катка «Ме-
деу» к горнолыжному курорту «Шымбулак».

Согласно Постановлению акимата «Об 
ограничении въезда транспортных средств на 

отдельных территориях города Алматы», 
ограничен въезд транспортных средств на 
особо охраняемую природную зону урочища 
«Шымбулак», кроме проезда транспортных 
средств коммунальных служб, транспорт-
ных средств принадлежащих и (или) об-
служивающих физических и юридических 
лиц, проживающих и (или) работающих в 
данной зоне и электромобилей.

Советом данный вопрос поднимался три 
раза на разных заседаниях Совета.

В итоге по инициативе Палаты 
природоохранной прокуратурой г. Ал-                           
маты внесено представление в ад-                                       
рес парка «Медеу», по итогам расс-
мотрения которого парком принято 
решение о предоставлении проезда 
всем таксопаркам, использующим эл-
ектромобили.

«В Палате предпринимателей го-
рода Алматы разъясняют основные 
направления трансформации НПП                                                                                         
«Атамекен», в которой особое место 
занимает создание «Экосистемы 
защиты бизнеса. В проекте «Эко-                                                                                            
система защиты бизнеса» основной 
акцент сделан на плотном взаи-
модействии с органами прокуратуры. 
В частности, это проведение сов-                                                                  
местного анализа в различных 
сферах – таких, как контрольно-над-
зорная деятельность госорганов, 
ад-министративная, уголовная 
практика», – сказал Айтуар 

Кошмамбетов. 
По словам спикера, данная инициатива 

была поддержана Главой государства в ходе 
личного приема председателя президиума 
НПП «Атамекен» Раимбека Баталова 27 
апреля 2022 года.

Спикер отметил, что в предстоящем 
году будет усилена работа по линии защиты 
бизнеса. 

ш. Хамитов.

Сенатор Нурторе Жусип об-
ратился к премьер-министру 
Казахстана Алихану Смаилову 
с депутатским запросом, кото-
рый касался вопросов предот-
вращения чрезвычайных си-
туаций и состояния объектов 
инфраструктуры гражданской 
обороны в республике.

Депутата интересовало, обе-
спечены ли всем необходимым 
спасатели, проводится ли широкое 
информирование населения о том, 
что делать в случае ЧС природно-
го или техногенного характера, в 
каком состоянии находятся бом-
боубежища, производят ли в стра-
не противогазы, носилки и другое 
необходимое для спасения людей 
оборудование и материалы.

Среди вопросов в обращении 
депутата прозвучало и оригиналь-
ное предложение.

«В Уштобе в свое время ра-
ботала фабрика по производству 
юрт, сейчас она закрылась. Се-
годня юрту можно найти только 
у кандасов. Почему бы не взяться 

за производство передвижной 
юрты в Казахстане?» — рас-
суждал депутат на пленарном за-
седании палаты.

Использовать   достижения   сов                                                                                 
ременных технологий для соз-
дания удобного жилья для пу-
тешествий, переездов — чем не 
бизнес-стратегия, считает Нурто-
ре Жусип.

«Сейчас построить такой 
дом из легких железных или пла-
стиковых материалов неслож-
но. Хотелось бы, чтобы приняли 
во внимание возможность по-
стоянного использования таких 
переносных домов в аварийных 
ситуациях», - подчеркнул он.



 

 06.00, 02.20 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 Ақпарат
07.00 «Дәуір даналары»
07.50, 01.50 «Күй-керуен»
08.20, 01.30 «Ақсауыт»
08.45 Қуандық Рахым концерт
10.00, 18.00 Т/х «Жүректегі күз» 
12.00 «Күлшеқыз-3»
13.05 «Әзіл әлемі»
15.15 Ақбота Керімбекованың 
концерті
17.25 «Әйел әлемі»
20.00 «Апта»
20.55 «Нартәуекел»
22.30 Т\х «Бауырлар»
23.30 «Көңіл толқыны»
00.40 «Апта»

Хабар 

05.00, 01.00 ҚР әнұраны
05.00 Қызық таймс

Бейсенбі - Четверг,  12 қаңтар Сенбі - Суббота, 14 қаңтар

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  15  қаңтар

06.05, 03.30«Жәдігер» 
06.25 «Күй-керуен»
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 13.00,15.00, 17.00, 20.00, 
01.35 Aқпарат  
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі күз»
12.00,02.05 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 «Ақжауын»   
14.10 «Қызық екен»
15.00 Тіршілік»
15.35 «Соңғы алма»
16.00 «Айман-Шолпан»
17.15, 02.55 «Ауылдастар»
20.35 «Ашық алаң»
22.30  «Бауырлар»
23.20 «1001 түн»
00.35 «Сана»

         ХАБАР

 
05.00«Қызық таймс»
06.00 «Жұлдызжды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.25 Мультфильм 
12.00, 20.00 «Жазмыш»
14.00 «Айналайын»
15.00, 23.00 Сериал«Верь мне»
17.00 «Бегом за денгами»
18.00 Новости
19.00 Қорытынды жаңалықтар
22.00 «Бозторғай»

АСТАНА

07.00  М/с  «Маша и медведь»
09.00, 21.00  «Ессіз махаббат»
10.00, 21.55  Т/х «Жетім 
жүрек-2»  
12.00,01.00 «100 % махаббат»
12.50 «каникулы офлайн»
14.40 «ОКНО ЖИЗНИ»
16.40 «Сырты бүтін»
17.50 «Кішкентай келін»
19.10, 01.40  «Забудь и Вспом-
ни»
20.00 «Astana Times»

ЕВРАЗИЯ

06.00«Ең алғашқы» 
07.00, 03.50 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Казахстан!»
10.00«Жить здорово»
10.45 «На самом деле»
12.20 «Заколдованный участок»
13.15 «Так не бывает»
14.05, 02.10  Новости
14.15, 02.20 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20,  Басты жаңалықтар
19.00, 03.05 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 Сериал «Условный мент»
00.35 «Мажор-4 »
       
КТК

08.00  «Тоғжан»
09.00 Вечерние новости
09.40 «Ф.И.Л.И.Н»
11.20, 23.40 «На глубине»
13.00, 21.40 «Вместе навсегда»
15.00 «Тайна лилит»
17.00, 01.50 «Бақытты 
аңсағандар»
18.30 «Зәкира»

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

06.00, 03.20 Әнұран
06.05, 02.20 «Жәдігер»
06.30, 20.00, 01.10 «Ақпарат»
07.05 «Күміс көмей»
08.00, 01.35 «Зинһар»
08.45, 02.45 «Әйел әлемі»
09.20, 15.30 «Көңіл толқыны»
10.00, 18.00 «Жүректегі күз»
12.00 «Ән мен әнші»
14.25 «Күлшеқыз-3»
16.45 «Нартәуекел»
20.25 «Ақбота Керімбекова» 
концерт
22.30 Т/х «Бауырлар»
23.30 «Айка»

Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны 
05.00 «Қызық таймс»
06.15 Концерт 
08.30 Көмбе
09.10 «Дарын»
10.00 Мегахит «Безбашенная 
пуля»
12.00 М\ф «Диномама»
13.30 Т\х Келінжан
17.00 «Маска»
19.00 Мейрамбек Беспаевпен 
«Covershow»
21.00 «»7 күн
21.40 «Бұл осылай болған еді»
22.15 Мегахит «АКТ мести»

Астана

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.10, 21.00 Т/х «Ессіз махаб-
бат»
10.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»
12.00 «Шаншар»
15.00 Сериал «Кенже»
18.50 «Жұлдызбысың»
20.00 «Сараптаймыз»
23.45 «Родной ребенок»
02.20 «Көру керек!»

Евразия 

06.00 «Той БАЗАР»
07.35 «П@утина»  
08.25 «Пруют»
09.15 Комедия «Новогодняя 
засада»
11.00 Сериал «В двух килломе-
трах»
12.45 «Самогонщики»
13.20 «Операция Ы»
15.05 «Две звезды. Отцы и 
дети»
16.55 «Девушка с косой»Кино
18.30 «Айна»
19.00 «Х фактор»
20.45 Х/ф «Се Ля Ви»
23.00 «Х фактор»
23.30 «Се ля ви»
00.40 Комедия «Взлом»
02.20 «Что?Где? Когда?»
03.15 «Той базар»
04.00 «Паутина»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны 
07.05 «Озат отбасы»  
07.50 «Тоғжан»
08.40 «КТК веб»

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

06.15 Концерт «Алашұлы»
08.15 «Әке бақыты»
09.15 «Балақай»
10.00 Мегахит «АКТ мести»
12.00 М/ф «Вилли и крутые 
тачки»
13.30 Т/х «Келінжан»
17.30 Маска
19.30 «Жұп-жұбымен»
21.00 «7 күн»
21.40 «Отдел журналистских 
расследований
22.15 «Хранитель»
00.00 «Культурный контекст»

Астана 

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.10, 21.00 Т\х «Ессіз махаб-
бат»
10.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»
12.00 «Алдараспан»
15.40 «Күлпаштың хикаялары»
18.20 Х/ф «Родной ребенок» 

23.45 Х/ф «Каникулы offline-2»
02.00 «Көру керек!»

Евразия 

06.00 «Той базар»
08.00 «П@утина»
08.50 «Воскресные беседы»
09.00  «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь»
11.10 «Қаймақ»
11.45 Многосериный фильм 
«СЕ ЛЯ ВИ»
15.10 «Х-фактор»
17.15  Комедия «Новогодняя 
жена»
19.00 «Добрый вечер, Казах-
стан!»
20.00 «Грани»
21.00 «Тростинка на ветру» 
Многосериный фильм
00.30 «Поем на кухне всей 
страной»
02.40 «Той базар»
04.00 «П@утина»

КТК

07.00 ҚР әнұраны
07.05 «Достығымыз жарасқан»
08.10 «Озат отбасы»
09.00  «Тоғжан»
10.00 «Юморина» 
12.10 «Где-то на краю света»
15.30 «Аталар сөзі»
18.10 «Әзілім бар астарлы»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Дос-Мукасан» кино
23.40 «Тайна Лилит»
01.40 «Аталар сөзі»
03.20, 04.30 «Достығымыз 
жарасқан»

жетыс

07.05 «Әсем әуен»  
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)

10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00 «Ділмар» 
11.40 «Әсем әуен» 
11.50 роликтер, 6-блок
12.00 М/ф «Блинки Билл»  
13.00 «Әсем әуен» 
13.30  «Қазақстанда 
жасалған»/«Сделано в Казах-
стане»  
14.10 «AgroLife» 
14.30 «Ән тыңдайық» 
15.00 «Живая вода» ертегісі
16.00 «Әсем әуен» 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Қазақ үні»     
17.30 «Мамандық маңызы» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше» 
18.00 «Жаңа Қазақстан» 
18.30 «Олжа»                                         
19.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Әсем әуен» (дәстүрлі 
әндер)

20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әсем әуен» 

31 канал

31 канал отсутствует в связи с 
ее несвоевременным предо-
ставлением в газету «Алатау»

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Биле»
08.40, 00.30 «Құтты қонақ»
09.00 «Гадалка»
09.30 «Смеяться разрешается»
11.00 «Маска»
15.00 Т/х «Жорға»
16.00 К/ф «Аманат»
18.40, 01.10 «Берекелі мереке»
21.00 Сериал «Алмазная 
корона»
04.25 «Тамаша»

АСТАНА

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ
КТК

   7 КАНАЛ

19.30,03.30,  04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар
20.00, 02.45 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
01.10  « Пропавшая невеста»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы облысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «Мамандық маңызы»
12.00  «Кэ Бэк» телехикаясы  
12.35 «Әсем әуен» (дәстүрлі 
әндер)
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.20 «Спорт-тайм» 
14.30 «Бүгін» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 «Ауырып ем іздегенше» 
18.00 «Сегодня» /тікелей эфир 
(Жетісу)
18.40 «Спорт-тайм»
19.00 «Қасиетті Қонаев»
19.30 «Жаңа Қазақстан» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алма-
тинская область)
21.30 Итоговые новости (Об-
ласть Жетысу)
22.00  «Кэ Бэк» телехикаясы 
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 «Талқы»  
23.45  «Әсем әуен»  

31 КАНАЛ

31 канал отсутсвует в связи с ее 
несвоевременным предоставле-
нием в газету

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Әкесінің 
баласы» 
07.10, 01.30 Т/х «Тойхана»
08.10, 13.20 «Мезгілсіз сезім»
09.00 «Смеяться разрешается»
09.30, 17.30 «Доктор Надежда»
10.30, 19.30 «Про веру»
12.20, 21.30  «Ауыл мұғалімі»
14.15, 22.25 «Жалдамалы 
әйелдер» 
15.10 «Ну-ка все вместе!»
17.00 «Гадалка»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
00.00 «Полицейский с рублевки»
02.00 Жайдарман
02.10 Т/х «Япырай»
02.50 «Тамаша 7 км»

КТК

   7 КАНАЛ

06.00, 03.15 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Aқпарат 
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00  «Жүректегі күз»
12.00 «Өмір көркем»
13.10, 21.30 Т/х «Ақжауын»
14.10 «Қызық екен...»  
15.10 «Бірегей»
16.00 Т/х «Айман- Шолпан»
17.15, 02.45 «Ауылдастар»
20.35 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Бауырлар»
23.20 «Көңіл толқыны»
00.00 «Парасат майданы»
01.05 «Өмір көркем»
01.55 «Бірегей»

 Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық таймс»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
08.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 «Covershow»
12.00, 20.00  Т/х «Жазмыш»
14.00 «Айналайын»
15.00 Сериал «Простить нельзя 
расстаться»
17.00 «Бегом за деньгами»
18.00 Новости. Итоги
19.00 «Қорытынды жаңалықтар»
22.00 Т/х «Бозторғай»
23.00 Мегахит «Безбашенная 
пуля»

Астана 

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.10, 21.00 Т/х «Ессіз махаббат»
10.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»
12.00, 01.00 Т/х «100 махаббат»
13.30 «Айтарым бар»
14.40 «Президент пәрмені
14.50 «Окно жизни»»
16.50 «Бақыт құшағында»
17.20 «Жап-жаңа жыл!»
17.40 «Кішкентай келін» 
19.10, 23.50 Сериал «Забудь и 
вспомни»
20.00 «Астана таймс»

Евразия 

06.00  «Ең алғашқы»
07.00  «П@утина» 
08.00 «Қайырлы таң Казахстан!»
10.00 «Жить здорово»
10.45 «На самом деле»
11.35 «Мужское/ женское»
12.20 Сериал «Заколдованный 
участок»
13.15 «Так не бывает»
14.10 Новости
14.20 Жаңалықтар
14.30 «Қослайк»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.35 «Поле чудес»
21.45 Новогодняя ночь на 
первом. 30 лет спустя
02.00 Новости
02.10 «Жаңалықтар» 
02.20 «Көреміз»
03.05 «Басты жаңалықтар»
03.30 «П@утина»
04.15 «Той заказ»

КТК

07.00  ҚР Әнұраны
07.05 КТК қоржынынан 
07.30 Кешкі жаңалықтар
08.00 «Тоғжан»
09.00 «Вечерние новости»
09.40 «Ф. И. Л. И. Н» детектив

11.20 «На глубине»
13.00 «Вместе навсегда»
15.00 «Тайна Лилит»
17.00 «Бақытты аңсағандар»
18.30 «Зәкира»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Дау-дамайсыз
20.35 «КТК web»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Двигатель внутреннего 
сгорания» мелодрама
01.00 «Тайна Лилит» мелодрама
01.50 «Бақытты аңсағандар»
03.05 «Дау-дамайсыз»
02.45 «Зәкира»
03.30 «КТК web»
03.50, 04.20 «Кешкі жаңалықтар»

жетысу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу об-
лысы)
10.00 Новости (Алматы облысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «Қасиетті Қонаев»
12.00  «Кэ Бэк» телехикаясы  
12.35 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Сегодня» 
14.00 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 «Ауырып ем іздегенше» 
18.00 «Бүгін» (Қонаев) 
18.40 «Спорт-тайм»
19.00 «AgroLife» 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алма-
тинская область)
21.30 Итоговые новости (Область 
Жетысу)
22.00  «Кэ Бэк» телехикаясы 
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 

31 канал

31 канал отсутствует в связи с ее 
несвоевременным предоставле-
нием в газету «Алатау»

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
06.20, 23.10 Т\х «Әкесінің бала-
сы»
07.10Т/Х «12 күн»
08.10, 01.00  Т/х «Мезгілсіз сезім»
09.00, 17.00 «Гадалка»
09.30, 17.20 Сериал «Доктор 
Надежда»
10.30 Сериал «Про веру»
12.20, 21.30 Т/х «Ауыл мұғалімі»
14.15 Т/х «Жалдамалы әйелдер»
15.10 Шоу «Ну-ка, все вместе»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
19.30 Х/ф «Текст»
00.00 Х\ф «Полицейский с 
рублевки»
02.00 Жайдарман
02.10 «Япыр-ай»
03.00 «Тамаша 7 км»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 13 қаңтар

   7 КАНАЛ

ЕВрАЗИЯ

АСТАНА

   хАБАр

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

09.00 «Вечерние новости» 
(повтор)
09.40 «Юмориа»
11.30 «Двигатель внутреннего 
сгорания»
15.30 «Аталар сөзі»
17.00 «Другой» мелодрама
21.00 «Где то на краю света» 
мелодрама
00.30 «Тайна Лилит»
02.20 «Аталар сөзі»
03.35, 04.20 «Озат отбасы»

жетысу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»        
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «AgroLife» 
12.00 М/ф «Джеки Чан»
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Әсем әуен» 
14.30 «Бүгін» 
15.00 «Свинопас» ертегісі
16.00 «Әсем әуен» 
16.50 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.45 «Ауырып ем іздегенше» 
18.00 «Жаңа Қазақстан» 
(сәрсенбіні қайталау)
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 «Ділмар» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алма-
тинская область)
21.30 Итоговые новости (Об-
ласть Жетысу)
22.00 «Қазақстанда 
жасалған»/«Сделано в Казах-
стане» 
22.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 канал

31 канал отсутствует в связи с 
ее несвоевременным предо-
ставлением в газету «Алатау»

7 канал

06.00 Қуырдақ
06.50 «Жайдарман»
08.20 «Құтты қонақ»
09.00 «Гадалка»
09.30 «Регина+1»
10.30 Сериал «Огненный 
ангел»
15.00 «Жорға»
16.00 «Қайта оралу»
18.30 «Биле»
21.00 «Маска»
00.40 Х/ф «Текст»
02.30 Жайдарман
02.40 Т/х «Япырай»
03.30 «Тамаша»
05.00 «Қуырдақ»

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ
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кейін Алматы бойынша зар-
дап шеккеy 2  мыңнан аса биз-
нес субъектісі анықталды. 
Залалдың жалпы сомасы шама-
мен есептеулер бойынша 94,8 
млрд. теңгеден асты», – деді 
Айтуар Қошмамбетов.

 Спикердің айтуынша, за-
лалды өтеу жөніндегі комис-
сияның 40 отырысы өткізіл ді, 
«InfoKazakhstan» порталына ке-                                                                              
ліп түскен барлық өтінім қа-
ралды.

 16 млрд 189 млн теңгеге 1 
640 өтінімге қолдау көрсетілді. 
Соның ішінде, «Жаңа Алатау» 
қорынан – 1 млрд 294,8 млн.
теңгеге 636 өтінім, бюджет қа-
ражаты есебінен – 14 млрд 
894,2 млн. теңгеге 1 003 өтінім 
қаралды.  

«6 қаңтарда полиция бө-
лімшелерінің ғимараттары 
мен қалалық ауруханалар-
ды мародерлар қоршауға 

Ғабиден  Мұстафин  айтқандай, «Ата-ана  қадірін  
білген  бала  халық  қадірін  білер,  халық  қадірін  
білген  бала  ата-ананың да қадірін біледі. Ол үшін 
өз халқының дәстүрін мәдениетін, өнерін, тілін қа-
дірлеуді ата-ана және ұстаз боп үйрету керек». Енде-
ше «жұмыла көтерген  жүк  жеңіл» демекші, отбасы 
балабақшамен  бірлесе, ынтымақтаса  отырып, оқу-
тәрбие жұмысын мақсатты жүргізсе, елдің, халықтың  
дәстүрін сыйлайтын ұлтжанды жеткіншек өсірудегі 
мақсатымыз еселі өтелері сөзсіз. Болашақ  ұрпақ 
тәрбиесін іске асырып отырған кез  келген мекеме үшін 
отбасымен жұмысты тиісті дәрежеде ұйымдастырудың 
маңызы өте зор. Себебі отбасы баланың түпкі тамыры, 
болмысын қалайтын мекен.

Жас ұрпақ тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақыры-

МАМАН МІНБЕРІ 

БалаБаЌша мен ата-аналар 

арасындаFы ынтымаЌтастыЌ

  ӘРБІР АтА-АНА үшІН БАлАсыНың сЕНІМдІ,  тАзА,  жылы  жЕРдЕ  уАқыт өткІзуІ өтЕ МАңызды.  сол сЕБЕптІ дЕ АтА-АНА БАлАБАқшА 
тАңдАғАНдА АсА МӘН БЕРЕдІ. ӘсІРЕсЕ, тӘРБиЕшІНІң тӘжІРиБЕлІ Болуы АсА МАңызды. Ал, БАлАБАқшА қызМЕткЕРлЕРІМЕН АтА-
АНАНың тығыз БАйлАНыстА Болуы БАлА үшІН дЕ, тӘРБиЕшІ үшІНдЕ МАңызды МӘсЕлЕ. өйткЕНІ  БүгІНдЕ  осығАН БАйлАНысты түРлІ  
түсІНІспЕушІлІктЕР кЕздЕсудЕ. соНдықтАН  ӘР АтА-АНАМЕН ыНтыМАқтАстықтА Болу  жұМыстың жАқсы жүРуІНЕ ӘсЕРІ Мол.

кӘсІпкЕРлІк 16 млрд теңгеден астам 
қаражат төленді

Алматы қаласы өңірлік 
кәсіпкерлік палатасы 
баспасөз қызметінің 
хабарлауынша, қаңтар 
оқиғасында зардап 
шеккен кәсіпкерлерге 
16 млрд. теңгеден 
астам қаражат 
төленді. Бұл туралы 
Алматы кәсіпкерлер 
палатасының ди-
ректоры Айтуар 
Қошмамбетов Ал-
маты қаласының 
өңірлік коммуника-
циялар қызметінің 
брифингінде мәлімдеді. 

көгІлдІР отыН

ЖАңА Жыл ҚАрсАңындА екпінділіктер үшін ерекше ҚуАнышты 
ЖАңАлыҚпен ерекшеленді. Мереке ҚАрсАңындА ескелді АудАны, 
төлеңгіт АуылдыҚ округінде ҚАрАсты екпінді АуылынА дА тАБиғи 
гАз Берілді. 

Ауыл тұрғындарының тұрмысының жақсарып,  өмір сүру сапасын арттыруға көмек 
беретін қажеттіліктің бірі – көгілдір отынның, бүгінгі күні ауыл тұрғындары үшін маңызы 
зор.   

«Ауылдарымыздың дамуы, келешегінің зор болуы сіздерге, яғни сіздердің 
еңбекқорлықтарыңыз бен бірліктеріңізге байланысты. Сондықтан да,  әрқашан  
бірлігіміз  бекем, ынтымағымыз ырысты болсын! Ауданымыздың мақтанышы бола-
тындай Екпінді ауылы гүлденіп, игі істеріміз одан әрі жалғаса берсін», – деді аудан 
басшысы құттықтау сөзінде. 

Екпінді ауылының тұрғындары көптен бері күткен қуанышты жаналыққа қуаныш-
тарын жасырмай, аудан басшысына алғыстарын білдірді. Қуанышты сәтте аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Бимурат Боранбаев жиналған қауымға өз батасын берді.

«АлАтАу-АқпАРАт»

бы. Ұрпақ тәрбиесі қоғамнан тыс құбылыс емес, 
ол қоғамның, заманның бағыт-бағдарымен, тыныс-
тіршілігімен жүріп отырады. Ұлттық тәрбие негізі балаға 
ана тілімен,  ана сүтімен, бесік жырының әлдиімен 
беріледі. Ал балабақша әр бүлдіршіннің тілге, ілім-
білімге деген жеке дара бейімділігі мен қызығушылы-
ғын дамыта отырып, ойлау қабілеттері  мен  танымдық 
қабілеттіліктерін қалыптастырады. Балабақша мен ата-
ана ынтымақтастығы бірін-бірі қос өзеннің сағасындай 
толықтырады десек те болады.

Отбасы тәрбиесі кешенді педагогикалық мақсатты-
лық арқылы іске асады. Сондықтан кез келген пе-
дагогикалық тәрбие отбасымен қарым-қатынас жаса-
май іске аспайды. Балабақшадағы оқу-тәрбие ісінде 
басты мақсаты ата-анамен тығыз байланыста жұмыс 

жүргізу болып саналады. Бұл барлық педагогтер-
ге түсінікті жайт. Дегенмен әлі күнге дейін ата-
аналардың балабақшамен  жұмыс  жүргізуі  қазіргі  
күннің өзекті мәселелерінің бірі болып тұр. Сол се-
бебті балабақша ұжымы, тәжірибелі педагогтердің 
жұмысының арқасында бүлдіршіндерге ең жақын 
адамдардың бізбен бірге бірлесе отырып тәрбие 
ісіне араласуына  ат  салысып  жұмыс жүргізуіміз 
керек. Барлығымыз жұмыла бірге болу керек екені-
мізді ұғындыру  –  біздің басты  міндеттеріміздің  бірі 
екенін  естен  шығармауымыз  керек.

саулет  кыдыРМАНоВА, 
27-орта мектеп-гимназиясының

мектеп алды даярлық сынып мұғалімі.

алғанын білдік. Полиция қыз-
меткерлерін, медицина қыз-
меткерлерін және аурухана 
науқастарын тамақтандыру-
ды ұйымдастыру және қа-
ражат жинау туралы шешім 
тез арада қабылданды. Менің 
жеке жауапкершілігіммен жа-
нармай құю бекеттерінің бір 
желісі ашылып, қалаға нан мен 
дәрі-дәрмек жеткізіле баста-
ды. Сондай-ақ банкоматтар-
ды қолма-қол ақшамен то-
лықтыруды ұйымдастырып, 
кәсіпкерлерге мемлекеттен 
өтемақы алу үшін қалай дұрыс 
әрекет ету керектігін егжей-
тегжей түсіндірдік», – деп атап 
өтті палата директоры.

Жағдай қалыпқа келтіріл-                                
геннен кейін палата қызмет-
керлері бизнестің қалай және 
қаншалықты зардап шекке-                                 
ні туралы ақпарат жинай бас-
таған сенім телефоны аш-                                                                

 «Төтенше жағдай кезін-
де кәсіпкерлер палатасы ау-
дан әкімдіктерімен бірлесіп 
зардап шеккен кәсіпкерлердің 
санын нақтылау бойыша жұ-
мыс жүргізді, сондай-ақ залал 
сомасы бойынша қорытын-
ды шығарды. Қоңырау шалып, 
ақпаратты нақтылағаннан 

ылды. Бұл механизмді әзір                                                                
леу кезінде «Атамекен» 
ҰКП жинақтаған кәсіпкерлік 
субъектілерінің ҚР Ұлттық эко-
номика министрлігіне жолдан-
ған ұсыныстары ескерілді.

 Алматыда қаңтар оқиғасы-
на байланысты зардап шеккен  
ШОБ субъектілеріне көмекте-
суге дайын еріктілер тізілімі 
құрылды, 1000 адамға дейін 
аудиториясы бар «kushimiz_
birlikte» Instagram парақшасы 
ашылды. Instagram желісіндегі 
«kushimiz_birlikte» парақшасы 
арқылы 9 кәсіпкер қаңтар оқи-
ғасынан зардап шеккен ШОБ 
субъектілерінен көмек алды.

  Қаңтар оқиғасынан жалпы 
есеп бойынша 67 ірі бизнес зар-
дап шекті, оның ішінде 62 компа-
ния Алматыға тиесілі.

 «Атамекен» ҰКП бастама-
сы бойынша Салық кодексіне 
өзгерістер енгізілді, оған сәйкес 

шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің төтенше жағ-
дай кезеңінде келтірілген 
мүліктік зиянды өтеуге алған 
ақша сомасы жылдық жиын-
тық табыстан шығарылады.

Төтенше жағдай кезінде за-
лал шеккен ірі бизнес үшін рас-
тайтын құжаттар болған кезде 
ҚҚС төлеуді түзету мүмкіндігі 
қарастырылған.

Тіркелген ШОК субъекті-
лерінің саны бойынша дәстүр-
лі түрде Алматы көш бастап 
тұр. Мегаполисте 343 мың 
субъект бар, олардың тек 277 
мыңы ғана жұмыс істейді, 
сондай-ақ көшбасшылар үш-
тігіне Астана (224 мың субъ-
ект, оның ішінде 196 мыңы 
жұмыс істейді) және Түркістан  
облысы (178 мың субъект, 
оның  ішінде 175 мыңы жұмыс 
істейді) кірді.

ш. ХАМитоВ.

ЕКПІНДІ АУЫЛЫНА
тАбиғи гАз бЕрІЛДІ
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РУХАНИЯТ

2023: АтАулы күндер 

мен мерейтойлАр
Қожа Ахмет Яссауидің туғанына – 930 жыл
Қожа Ахмет Яссауи – суфизм поэзиясының негізін 

қалаушы, барлық Шығыс мұсылмандарының рухани 
тәлімгері және діни жетекшісі. Ақын, ойшыл, ғұлама 1093 
жылы Ясы қаласында дүниеге келген. Ұстазы – Арыстан 
баб. Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы -  
«Диуани хикмет». 

Сұлтан Бейбарыстың туғанына – 800 жыл
Қарапайым құлдан, мемлекет билеушісіне дейін 

көтерілген Мәмлүк мемлекетінің төртінші сұлтаны. Тарихқа 
сүйенсек, Бейбарыстың руы – қыпшақ, ол қазіргі Атырау 
облысының аумағында туылған.  ХІІІ ғасырдың 40-шы 
жылдарында, Дешті-Қыпшақ мемлекетіне моңғол әскері 
шабуыл жасап, тұтқынға түскен.

1260 жылы Күтіз сұлтан қайтыс болған соң, Бейбарыс 
таққа отырады.

Ұлы жүздің биі Төле бидің туғанына – 360 жыл
Дулат тайпасының жаныс руынан шыққан Төле би 1663 

жылы қазіргі Жамбыл облысы, Шу өңірінде туған. Үш жүзге             
төбе би болған Төле би өзінің әділдігі мен шешендімен танымал.

Төле би Тәуке ханның, Абылай ханның тұсында ел 
арасындағы әртүрлі дауларды шешуге атсалысқан.

Бұқар жыраудың туғанына- 330 жыл
Бұқар жырау Қалқаманұлы – XVIII ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің ең көрнекті өкілдерінің бірі. Қазақ жырауы, мем-           
лекет қайраткері 1668 жылдар шамасында туған. Абылай 
ханның ақылшы, биі болған. Жұрт оны «Көмекей әулие» деп 
атаған. 

Бұқар жырау шығармалары халықты отансүйгіштікке, бір 
орталыққа бағынған іргелі ел болуға шақырады.

Қазақтың ұлы ханы Абылайдың туғанына  – 310 жыл
Абылай хан (шын есімі Әбілмансұр) — 1771 – 1781 жылдар 

аралығында билік құрған Қазақ хандығының 18-ші ханы. Қазақ 
Ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Арғы тегі 
Ақ Орданың негізін қалаған Орда Ежен ханнан бастау алады. 
Абылай онымен қоса Ұрыс хан, Барақ  хан, Әз-Жәнібек хан 
сияқты билеушілердің тікелей ұрпағы. Абылай хан қазақ 
тарихындағы бірегей тұлға Кенесары ханның атасы.

Қазақтың ұлы ханы 1781 жылы қайтыс болып, Түркістандағы 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген.

Қазақтың батыры Махамбет Өтемісұлының туға-
нына – 220 жыл

Махамбет Өтемісұлы — қазақ халқының азаттығы, теңдігі 
жолында, ақ найзасымен, азаткер асқақ жырымен, қасық қаны 
қалғанша күрескен, тіпті сол жолда құрбан болған әрі батыр, әрі, 
ақын. 

 Қазақтың көрнекті ақыны 1836-1838 жылдары Исатай 
Тайманов бастаған шаруалар қозғалысын ұйымдастырушы 
тарихи қайраткер тұлғалардың бірі.

Ақын өлендерінің негізгі тақырыбы — теңдік пен бостандық, 
әділдік үшін күрес, қанаушы отаршылдық жүйеге қарсылық 
болып келеді.

Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына – 165 жыл
Шәкәрім Құдайбердіұлы – ақын, жазушы, философ, 

тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін 
салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. 
Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық-саяси және әлеуметтік 
сыр-сипаттарын көре білуде, қоғам мен адам табиғатындағы 
кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде 
Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Ол қазіргі  Шығыс 
Қазақстан облысы, Абай ауданындағы, Шыңғыстау бөктерінде 
1858 жылы, 11 шілде күні дүниеге келген. 

Ұлт-азаттық көтерілісі қолбасшысы Амангелді 
Имановтың туғанына – 150 жыл

Аманкелді Үдербайұлы Иманов – қазақ халқының батыры. 
Қазақстанда 1916 жылы орын алған Ұлт-азаттық көтерілістің 
басшысы. Торғай уезі Қайдауыл болысының 3-ауылында кедей 
шаруа отбасында туған. 1918 жылы Компартия мүшесі болған.

Ұстаз, жазушы Спандияр Көбеевтің туғанына – 145 
жыл

Қазақ жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек 
сіңірген мұғалімі Спандияр Көбеев – 1878 жылы Қостанай 
облысы, Меңдіқара ауданында дүниеге келген. 

Қазақ топырағында жарыққа шыққан тұңғыш романдарының 
бiрi болған «Қалың мал» романының авторы. Онда  қазақ 
ауылының әлеуметтiк суретi, қазақ әйелiнiң тағдыры, оның 
теңсiздiгi және жастар өмiрi, ойын-той салттары туралы 
бейнеленген.

Алаш қозғалысының мүшесі Мағжан  Жұмабаевтың 
туғанына – 130 жыл

Мағжан Бекенұлы Жұмабаев – 1893 жылы 25 маусымда 
Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы, 
Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының 
қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. 

Мағжан қазақ  поэмасын суреткерлік арнаға бұрды. Адам 
жанының, психология әлемінің құпия сырларын, иірімдерін, даму 
диалектикасын шеберлікпен кестелеп өрнектей білді. Әлемдік 
поэзияда экологиялық тақырыпты алғаш жырлаушылардың бірі 
ретінде де белгілі. 

Ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың  туғанына – 130 
жыл

Сұлтанмахмұт Торайғыров – XIX ғасырдың аяғы XX ғасыр 
басында қысқа да, қиын тағдыр кешкен парасатты, демократ, 
реалист-ақын. Ол  1893 жылы 29 қазан айында Көкшетау 
облысы, Қызылту ауданында дүниеге келген. Өзінің аз ғана 
ғұмырында лирикалық өлең, публицистикалық очерктер мен 
мақалалар, 5-6 поэма, екі роман жазып үлгерген, қиындықтың 

дәмін татқан, шебер ақын ретінде таныс.
«Қазақ» газетінің алғашқы нөмірінің шыққанына – 

110 жыл
«Қазақ»  газеті — 1918 - 1913 жылдары Орынбор 

қаласында жарияланып тұрған қоғамдық-саяси және әдеби-
мәдени басылым.  Алғашқы нөмірі – 1913 жылы 2 ақпанда 
шыққан. Газеттің редакторы – Ахмет Байтұрсынұлы мен 
Міржақып Дулатұлы болды. 

XX ғасыр басында аталған газет оқығандардың, 
діндарлардың, шәкірттердің, қарапайым сауаты бар 
адамдардың, тұтастай жалпы ұлттың ықыласпен оқитын 
басылымына айналды. 

Әйгілі партизан жазушы Қасым Қайсеновтің 
туғанына - 105 жыл

Қазақстанның Халық Қаһарманы, Халықаралық Фадеев 
атындағы сыйлықтың лауреаты, партизан-жазушы, Ұлы Отан 
соғы сының ержүрек батыры, халқымыздың біртуар перзенті 
– Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан 
облысының Ұлан ауданында дүниеге келген.

 1941 жылы басқыншылар қолына түскен жазушы 
Чапаев атындағы партизан құрамасының үшінші отрядының 
басқарушысы болады.

 Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау кезеңін, 
жауынгерлердің ерлігін суреттейтін «Жас партизандар», 
«Ажал аузында», «Жау тылындағы бала», «Жау тылында» 
секілді көптеген шығармалардың авторы.

Жазушы Ғафу Қайырбековтің туғанына – 95 жыл
 Ғафу Қайырбеков 1928 жылы  15 тамызда Қостанай 

облысы, Торғай қаласында дүниеге келген. Абай атындағы 
Қазақ педагогика институтын бітірген. Қазақ мемлекеттік 
баспасында поэзия редакциясын басшысы, «Қазақ 
әдебиеті» газеті бас редакторының орынбасары, «Жазушы» 
баспасында поэзия редакциясының меңгерушісі секілді 
қызметтерді атқарған. 

Жазушы, драматург Қалтай Мұхамеджановтың 
туғанына – 95 жыл

Жазушы 1928 жылдың 24 желтоқсанында Қызылорда 
облысының Тереңөзек ауданындағы Шіркейлі ауылында 
дүниеге келген. 

1959 жылы М.Әуезов атындағы мемлекеттік академия-
лық драма театрында «Бөлтірік бөрік астында» атты тұңғыш 
драмалық туындысы қойылды.

Жазушы Оралхан Бөкейдің туғанына – 80 жыл
Қазақ әдебиетінің ХХ ғасырдағы жарық жұлдыздарының 

бірі – Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс 
Қазақстан облысы Катонқарағай ауданына қарасты 
Шыңғыстай  ауылында дүниеге келген.

 Оралхан Бөкей – жазушы, драматург. Әдебиетке өзіндік 
өрнегін сала келген жазушы оқырманын өзгеге ұқсамайтын 
ерекшелігімен таңқалдырған жазушы. 1970 жылы Алматыда 
жарық көрген «Қамшыгер» атты повестер мен әңгімелерінің 
тұңғыш жинағы жазушы есімін көпке таныс етті.

Мұрат Әуезовтің туғанына – 80 жыл
Мұрат Мұхтарұлы Әуезов – 1943 жылы қаңтар айының 

1 жұлдызында Жамбыл облысы, Меркі кентінде дүниеге 
келген. Ол – мәдениеттанушы-ғалым, дипломат, мемлекет 
және қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Тарлан сыйлығының лауреаты, филология 
ғылымдарының докторы, ҚР Журналистика академиясының 
академигі, заңғар жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 
баласы.

Теңгенің қолданысқа енгеніне – 30 жыл
1993 жылдың 12 қарашасында Тұңғыш Президент-Ел-

басы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан Республикасы-
ның ұлттық валютасын енгізу туралы» жарлығы шықты. 
Бұған дейін екі жыл бойы теңгені қолданысқа енгізуге 
күрделі дайындық жүргізілген еді. Нәтижесінде 1993 
жылдың 15 қарашасында Қазақстанның Ұлттық валютасы 
теңге айналымға енді. Ескі ақшаны қазақстандық теңгеге 
айырбастау сағат 8.00-де басталып, 20 қарашада сағат 
20.00-де аяқталды.

 Ұлттық банк бастапқыда 1 теңгені сол кездегі мың 
ру-бльге бағалаған болатын. Дегенмен, еліміздің саяси, 
әлеуметтік мәселелері және мемлекетаралық қатынастар 
ескеріліп 1 теңге 500 сомға бекітілді. Теңге бірінші айналым-
ға кірген күні 1 доллар 4,75 теңге болып бекітілді.

baq.kz. сайтынан алынды.

Қызметкерлер, оның ішінде АҚС 
шарты бойынша жұмыс істейтіндер – 
табысының 2%, 10 ЕТЖ артық емес не-
месе 14 мың теңге.

Жеке кәсіпкерлер (ЖК) ЕТЖ-ның 1,4 
еселенген мөлшерінің 5%-ы немесе 4 
900 теңге.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған аза-
маттар немесе БЖТ төлеушілер: рес-
публикалық және облыстық маңызы 
бар қалалардың тұрғындары үшін                         
БЖТ көлемі 1 АЕК құрайды, яғни 3 
450 теңге. Қалған елді мекендердің 
тұрғындары үшін БЖТ көлемі 0,5 АЕК 
құрайды, яғни 1 725 теңге.

Дербес төлеушілер – 1 ЕТЖ 5% не-
месе 3 500 теңге.

Мемлекет 15 жеңілдік санатына 
кіретін азаматтар үшін төлем жасай-
тынын еске сала кетейік. 2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап азаматтардың же-
ңілдікті санатындағы 1 адамға жарна 
мөлшері Мемлекет жарналарын есеп-
теу объектісінің 1,8% құрайды.  Бұл 
мемлекеттік статистика саласындағы 
уәкілетті орган айқындайтын ағымда-
ғы қаржы жылының 2 жылының алдын-
дағы орташа айлық жалақы.Ә
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  МӘМС:
кім, қанша 
төлейді?

Жұмыс берушілер 
қызметкерлері үшін  – 
жалақының  3% мөлшерінде 
10 ЕТЖ артық емес немесе 21 
мың теңге.

МедициналыЌ 
пункт  ашылды

Жаңа жыл қарсаңында Қоғалы 
ауылдық округіне қарасты Көкбастау 
ауылында блокты-модульді медпункт 
ашылды. Ашылу салтанатына аудан 
әкімінің орынбасары Нұрлан Әденов 
қатысып, медициналық пунктті ауыл 
тұрғындарының игілігіне тапсырды.

Емдеу орнында науқастарға ал-
ғашқы медициналық көмек көрсетуге 
толық жағдай жасалған. Медициналық 
пункт бес бөлмелі. Ауру түрі мен оған 
жасайтын емдік шаралары үшін ар-

найы бөлмемен жабдықталған. Мұнда 
үш қызметкер жұмыс істейді. Жаңа ны-
сан Көкбастау ауылының шамамен 91 
тұрғынын қамтиды.

Шалғай ауыл тұрғындары үшін 
мұндай медициналық мекеменің 
маңыздылығы жоғары.

Кербұлақ ауданының 
Көкбастау ауылында жаңадан 
медициналық пункт ашылды.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»
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Восьмилетний мальчик спас двоих тонущих детей на западе 
Казахстана. В Атырауской области восьмилетний мальчик спас 
двоих детей, вытащив их из-подо льда.

Несчастный случай произошел 3 декабря, когда двое детей 
2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе 
Жумыскер.

Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал свидетелем 
того, как лед под ребятами треснул и они оказались в воде, со-

общает портал mgorod.kz.
«Когда я увидел тонущих детей, моей единственной мыслью 

было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумы-
вая, я побежал к проруби во льду и вытащил двоих детей из 
воды. Я сделал все, что мог», — говорит мальчик.

Прибывшие на место полицейские оказали де-
тям помощь и передали их родителям.

Восьмилетний 
мальчик спас 

дВоих тонущих 
детей
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Происшествие

Автомобиль сгорел нА 

Авторынке в АлмАты

В АлмАты,В декАбре месяце нА АВторынке «Жибек 

Жолы» сгорел АВтомобиль Ravon GentRa. ПоЖАр 

был ликВидироВАн до Прибытия ПоЖАрного рАс-

четА, ПередАет корресПондент nUR.KZ со ссылкой 

нА Пресс-слуЖбу дчс городА.

В Telegram-канале Kris.p.almaty опубликовано видео горения легкового 

автомобиля. В подписи к ролику отмечается, что инцидент произошел на ав-

торынке «Жибек Жолы».
Как сообщили в ДЧС города Алматы, в 13:16 поступила информация от 

полиции, к ним обратился владелец машины с просьбой получить акт о го-

рении авто. Пожарный расчет прибыл на место инцидента за шесть минут и 

зафиксировал произошедшее.

«Со слов владельца автомобиля, машина Ravon Gentra сгорела на пло-

щади 4 кв.м., к спецслужбам обратились после лично предпринятых мер по 

тушению первичными средствами пожаротушения. Ликвидировано до при-

бытия», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Согласно информации на сайте ДЧС ВКО, современный автомобиль сго-

рает дотла за пять-шесть минут, причем нередко это происходит на глазах 

самого владельца. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже 

— в салоне автомобиля, в единичных случаях — в элементах ходовой части 

автомобиля от трения.
Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей. 

Известны случаи, когда машины загорались от подтекающего масла.

Как избежать пожара: вовремя проходить технический осмотр; устанав-

ливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя 

только в специализированных центрах; если стоит газовое оборудование, 

следует периодически проходить ТО в специализированных мастерских, а 

в случае появления запаха газа, немедленно закрыть доступ подачи газа и 

обратиться к специалисту; в салоне автомобиля всегда должен быть исправ-

ный огнетушитель.
Ранее в ноябре в Семее очевидцы сообщили в полицию о возгорании 

автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Средняя скорость движения — это характери-
стика, равная отношению длины контролируемо-
го участка ко времени, затраченному транспорт-
ным средством на преодоление данного участка.

Подобное определение закреплено в нацио-
нальном стандарте СТ РК 3825−2022 «Специаль-
ные технические средства, работающие в авто-
матическом режиме и имеющие функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, для обеспечения кон-
троля за дорожным движением».

Он был принят в декабре 2022 года, согласно 
сообщению международного информационного 
агентства DKNews.

что значит принятие стандарта
Обсуждения мер контроля средней скорости 

в Казахстане проводились еще с 2019 года. Од-
нако в то время не были подготовлены законо-
дательные основы для регулирования этого во-
проса.

Теперь, согласно принятому документу, опре-
деление средней скорости будет официально за-
креплено, а камеры фото- и видеофиксации смо-
гут распознавать:

- нарушение скоростного режима: превыше-
ние установленной скорости движения;

- управление велосипедами, мопедами, трак-
торами и самоходными машинами, а также ины-
ми транспортными средствами, скорость которых 
по технической характеристике или их состоянию 
менее 40 км/ч;

- нарушение правил стоянки или остановки 
транспортных средств;

- несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проезжей ча-
сти автомобильной дороги, запрещающими оста-
новку или стоянку транспортных средств;

- движение по обочине (движение транспорт-
ного средства без перестроения);

соцвыПлаты

Пенсии и Пособия Повышены в Казахстане

Когда введут штраф за превышение 
средней сКорости в Казахстане

из-за частых нарушений на дороГах общеГо Пользования в 2022 Году 
были озвучены Предложения По контролю средней скорости трансПорт-
ных средств. о том, коГда за Подобное нарушение моГут начать выПисы-
вать штрафы, читайте в материале NUR.KZ.

штрафы

Как передает Kapital.kz.,  пенсии и по-
собия повышены в Казахстане.

На эти цели в республиканском бюд-
жете предусмотрено 4,6 трлн тенге.

Пенсии и пособия повышены в Казах-
стане, сообщает Министерство труда и 
социальной защиты населения РК, Какие 
изменения ожидают пенсионную систему 
в 2023 году

«С 1 января 2023 года в Казахстане 
увеличены размеры всех видов пенсий и 
пособий для 4,4 млн получателей. На эти 
цели в республиканском бюджете преду-
смотрено 4,6 трлн тенге», — говорится в 
сообщении.

Размеры базовой пенсии повышены с 
учетом ежегодного увеличения величины 
прожиточного минимума, а также в связи с 
повышением, в соответствии с поручением 
главы государства, ее минимального раз-
мера с 54% до 60% от величины прожиточ-
ного минимума.

Размеры солидарной пенсии повышены 

с опережением на 2% уровня инфляции. 
Кроме того, увеличен размер максималь-
ного дохода, используемого для исчисле-
ния солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 
158,7 до 189,8 тыс. тенге).

В результате минимальный размер пен-
сионных выплат из бюджета повысился 

с 68,2 до 77,4 тыс. тенге. Повышение 
пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсио-
неров.

В связи с увеличением размера про-
житочного минимума также повышены 
размеры пособий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

В соответствии с увеличением раз-
мера месячного расчетного показателя 
(МРП) повышены размеры еще ряда по-
собий.

Так, размеры государственной под-
держки на рождение ребенка, выплачи-
ваемой как работающим, так и нерабо-
тающим женщинам, теперь составляют: 
на первого, второго и третьего ребенка 
38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году 

— 120 840 тенге), на четвертого ребенка и 
более — 63 МРП или 217 350 тенге (в 2022 
году — 200 340 тенге).

Кроме этого, из республиканского бюд-
жета неработающим родителям назначает-
ся пособие по уходу за ребенком, размеры 

которого, с учетом повышения МРП, с этого 
года также возросли на 8,5%.

Работающие родители получают соци-
альные выплаты по уходу за ребенком из 
Государственного фонда социального стра-
хования. С этого года, по поручению прези-
дента, период выплат по уходу за ребенком 
увеличен с одного года до полутора лет.

Для поддержки детей с инвалидностью 
в Казахстане выплачивается специальное 
государственное пособие до достижения 
ими совершеннолетия. Его размер в 2023 
году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 
тенге).

Размеры пособий для многодетных се-
мей в новом году также выросли с учетом 
увеличения МРП: семьям с 4 детьми еже-
месячно будет выплачиваться 55 304 тенге 
(ранее 50 976 тенге), с 5 детьми — 69 138 
тенге (ранее 63 728 тенге), с 6 детьми — 82 
973 тенге (ранее 76 479 тенге), с 7 детьми 
— 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каж-
дого 8-го и последующего ребенка — по 13 
800 тенге (ранее 12 720 тенге).

- движение транспортного средства по 
тротуарам, пешеходным переходам, вело-
сипедным полосам движения;

- движение по полосе для маршрутных 
транспортных средств (в попутном направ-
лении) или остановка на указанной полосе.

Также они будут охватывать и другие 
типы нарушений:

- выезд на полосу встречного движе-
ния, трамвайные пути встречного направ-
ления;

- движение во встречном направлении 
по автомобильной дороге с односторонним 
движением;

- разворот, поворот налево, движение 
задним ходом в местах, где такие маневры 

запрещены;
- нарушение требований дорожных знаков и 

дорожной разметки (за исключением вышеназ-
ванных случаев);

- проезд на запрещающий сигнал светофора, 
в том числе на регулируемом пешеходном пере-
ходе, выезд на железнодорожный переезд при за-
прещающем сигнале светофора;

- невыполнение требования об остановке 
перед стоп-линией при запрещающем сигнале 
светофора; выезд на перекресток или пересе-
чение проезжей части автомобильной дороги в 
случае возникновения затора с фактом дорожно-
транспортного происшествия;

- невыполнение требования уступить доро-
гу пешеходам с фактом дорожно-транспортного 
происшествия.

То есть автовладельцам придется тщатель-
нее соблюдать правила дорожного движения, 
чтобы обеспечить безопасность себе и окружаю-
щим, а также чтобы не получить штраф. Действие 
данного документа начнется с 1 июля 2023 года.

когда начнут штрафовать
Пока что было закреплено лишь официаль-

ное определение средней скорости.
Однако уже на его основе в дальнейшем мо-

гут быть внедрены соответствующие изменения 
в правила дорожного движения и Кодекс об ад-
министративных правонарушениях Республики 
Казахстан.

То есть отдельные нарушения средней ско-
рости и меры наказания появятся уже после 
вступления в действие нового национального 
стандарта. О точных сроках принятия подобных 
поправок пока не сообщается.

При этом ранее отмечалось, что сначала бу-
дут контролировать среднюю скорость только на 
загородных трассах.
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Аталған спорттық 
шараға 34 мекеме қатысты. 
Жарыс бағдарламасына сәй-
кес, топтық кезең мен ширек 
финалда бір тайм уақыты – 10 минут, 
тайм арасындағы үзіліс – 5 минутқа 
созылды. Турнирға бір мекемеден 
тек бір команданың қатысуына рұқсат 
етілді. 

Жарыс қорытындысы бойынша 
«Намыс» барлық спорт түрлерінен 
дамыту дирекциясы турнирді өте сәтті 
бастап, қарсыластарынан қара үзіп, 
турнир кестесінде көш бастап, 1-ші 
орынға ие болды. Жүлделі 2-ші орынды 
Ақсу ауданының бұқаралық спорт-
тық іс-шараларды өткізу орталы-
ғы қанжығаласа, ал 3-ші орынға 
Талдықорған орталық бассейнінен 
шыққан команда орнықты.

Жарыс соңында турнир қатысушылары мұндай шаралардың 
денсаулыққа пайдасынан бөлек,  спорт қызметкерлерінің жақын 
танысып, араласып, тәжірибе алмасуларына мүмкіндік бе-
ретінін атап өтті.

	 	 				«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

Ф
УТ

Б
О
Л

Жетісу	 облысының	 дене	 шынықтыру	 және	 спорт	 басқармасы	 және	
бұқаралық-спорттық	 іс-шараларды	 өткізу	 орталығының	 ұйымдастыруы-
мен	 спорт	 мекемелері	 арасында	 футзалдан	 турнир	 өтті.	 Спорттық	 дода	
Талдықорғандағы	Жастар	спорт	сарайында	ұйымдастырылды.

Спорт мекемелері кYш СынаСты

ТОПЖАРFАН

Жеңіс пен Жеңіліс Жылнамасы

МАРАПАТ

Спорт  Сыйлығын  табыСтады
ЕЛОРдАдА	 МәдЕниЕТ	ЖәнЕ	 СПОРТ	 МиниСТРЛігінің	 ұйыМ-

дАСТыРУыМЕн	«ЖЕңіМПАз		РУхы»				ұЛТТыҚ	СПОРТ	СыйЛығын	
ТАБыСТАУ	РәСіМі	өТТі.

Тарих қойнауына еніп бара жатқан Барыс жылы да әдеттегідей спорттық сайыстарға толы 
болды. Жылдың басынан аяғына дейін қазақстандық спортшылар бірқатар маңызы зор кешенді 
жарыстарға, жекелеген спорт түрлерінен өткен әлемдік және құрлықтық деңгейдегі додаларға және 
басқа да халықаралық турнирлерге қатысты. Сол саңлақтарымыздың жарқын жеңісіне құшырлана 
қол соғып, қуаныш пен шаттыққа бөленген кездеріміз көп болды. Дей тұрғанмен, «әттеген-ай» деген 
кездеріміз де аз болған жоқ.
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Әлем чемпионаты аяқталды
ШАхМАТ

Бибісара	 Асаубаева	 блицт
ен	 әлем	 чемпионы	 атанды

.	 Ал	 динара	

Сәдуақасова	рапидтен	әлем
	чемпионатының	күміс	меда

лін	иеленді.

Аламтыда шахматтан рапид және блицтен 

әлем чемпионаты мәресіне жетті. 

Бір апта бойы Алатау бөктерін дүбірге бө-

леген шахмат додасын Халықаралық шахмат 

федерациясы (FIDE) мен Қазақстан шахмат фе-

дерациясы ұйымдастырды. Әлем чемпионаты-

на 46 мемлекеттен 178 ер мен 98 әйел қатысты. 

Дүниежүзінің ең таңдаулы гроссмейстерлері 

жиналған әлемдік доданың барлық чемпионда-

ры анықталды. Еліміздің үміті Бибісара Асауба-

ева орасан зор нәтиже көрсетіп, блицтен әлем 

чемпионы атанды. Ол былтыр Польша елінде 

де блицтен  әлем чемпионатында жеңіске жет-

кен болатын. Бибісара шахматтан екі дүркін 

әлем чемпионы. 
Жылдам шахматтан яғни рапидтен Дина-

ра Сәдуақасова күміс медаль олжалады. Ра-

пид бойынша норвегиялық Магнус Карлсен 13 

турда 10 ұпай жинап әлем чемпионы атағын 

қорғай білді. Күміс медаль 18 жастағы неміс 

шахматшысы Винсент Кеймердің қанжығасында 

кетті. Қола медальді американдық Фабиано Ка-

руана олжалады. Рапидтен қыздар арасында 

қытайлық Тань Чжунъи иеленді. Күміс біздің 

шахматшымыз Динара Сәдуақасоваға, қола 

медаль үндістандық Шри Савитаға бұйырды.

Блицтен әлем чемпионатының финалдық 

ойындардың символикалық жүрісін ба-

стап беру құрметі Алматы облысының әкімі 

Марат Сұлтанғазиевке, Қазақстан шах-

мат федерациясының президенті Ғалым 

Хұсайновқа, «Тиолайн» компаниясының 

атқарушы директоры Виктор Долгалевке 

бұйырды.
Қыздар арасында блицтен күміс медаль 

үндістандық Хампи Конеруге, қола жүлде По-

лина Шуваловаға (FIDE) бұйырды.

Баспасөз мәслихатында Бибісара Асау-

баева елімізде өткен әлем чемпионатының 

жауапкершілігі өте жоғары болғанын жеткізді. 

Бибісара өзінің жеңісі келешекте еліміздің шах-

мат спорты өркендеуіне септігін тигізетініне 

сенім білдірді.

	ЖыЛ	ҚОРыТындыСы	

Биылғы жылдың басты жа-
рысы – Бейжіңде алауы тұ-
танған Қысқы Олимпиада мен 
Паралимпиялық ойындар екені дау-
сыз. Өкінішке қарай, Қытай жерінде 
ұйымдастырылған ақ қар, көк мұз 
үстіндегі додада жер-лестеріміз жоқ 
дегенде кейінгі екі Олимпиададағы 
жетістігімізді қайталай алмай (2014 
жылы Сочиде Денис Тен және 2018 
жылы Пхенчханда Юлия Галышева 
қола жүлде олжалаған болатын), 
елге абыройсыз оралды. Әлемнің 
91 мемлекетінен келген 3 мыңға тар-
та спортшының қатысуымен өткен 
байрақты бәсекеде Қазақстанның 34 
спортшысы бақ сынаған еді.

Есесіне, дәл сол Бейжіңде 
өткен Паралимпиадада  Александр 
Герлиц Қазақстан құ-рамасының 
қоржынына қола медаль салды. 
Дүниежүзінің 46 мемлекетінен 600-
ге жуық па-ра спортшы қатысқан 
байрақ-ты бәсекеде парабиатлон-
нан 10 шақырымға жарыста отан-
дасымыздың жұлдызы жанып, мәре 
сызығын 34:51.1 уақыт көрсеткішімен 
үшінші болып кесті.

2022 жылы командалық спортта 
да отандастарымыз ауыз толтырып 
айтарлықтай мол табысқа қол жеткізді. 
Атап айтар болсақ, бұған дейін 
жеңілістен көз ашпай, жанкүйерлерді 
үнемі жерге қаратып жүретін футбол-
дан Қа-зақстан ұлттық құрамасы осы-
дан бірер жыл бұрын тұсауы кесілген 
су жаңа турнир – Ұлттар лигасының 
биылғы бәсекесінде атой салып, 
барша футбол жанкүйерін қуантты. 
Аталған турнирдің С лигасында өнер 
көрсеткен жерлестеріміз Еуропаның 
алдыңғы қатарлы құрамасы – Сло-
вакияны екі матчта да сан соқтырып, 
Беларусь, Әзербайжан секілді орта 
деңгейдегі құрамалардан ұпай алып, 
келесі жылы В лигасында ойнайтын 
болды. Бұл сында Қазақстан футбол-
шыларын Швеция, Аустрия, Чехия, Ан-
глия, Уэльс секілді Еуропаның азулы 
құрамалары күтіп тұр.

14 жасқа дейінгі жасөспірімдер 
құрамасы ел тарихында алғаш рет 
әлемдік додаға қатысып, үздік төрт 
құраманың қатарына ілікті. Жас 
теннисшілеріміз топтық бәсекеде әлем 
чемпиондары – Италия жастарын жол-

дан тайдырса, қола жүлде үшін матчта 
әлемнің екі мәрте экс-чемпионы АҚШ 
құрамасына жол бер-ді. Ал Елена Ры-
бакина Қазақстан теннисшілері ара-
сында алғаш болып «Үлкен дулыға» 
турнирін жеңіп алды.

Биыл Қазақстанда алғаш рет 
ATP 500 сериясының турнирі ұйым-
дастырылғанын айта кету керек. Бұл 
жарыста «Үлкен дулыға» турнирінің 21 
дүркін чемпионы, әлемнің 7-ракеткасы 
Новак Джокович жеңімпаз атанды.

Жекелеген спорт түрлеріне келер 
болсақ, Моңғолияның астанасы – Ұлан-
Батырда өткен кү-рес түрлерінен Азия 
біріншілігін-де Қазақстанның балуан-
дары 21 жүлдеге қол жеткізді. Азамат 
Дәу-летбеков (86 кг), Мейіржан Шерма-
ханбет (67 кг), Әлімхан Сыздықов (130 
кг) және әйелдер күресінен Мәдина 
Бақбергенова (68 кг) мен Жәмила 
Бақбергенованың (72 кг) бақ жұлдызы 
жанып, алтыннан алқа тақты. Мәдина 
финалда Токио Олимпиадасының қола 
жүлдеге-рі, 2021 жылғы әлем чемпио-
ны қырғызстандық Мээрим Жуманаза-
рованы сан соқтырғанын ерекше атап 
өткен жөн.

Жеңіл атлетикадан өткен әлем 
чемпионатында Қазақстан құра-
масының қоржынына тарихи ал-
тын жүлде түсті. АҚШ-тың Юджин 
қаласында ұйымдастырылған әлем-дік 
жарыста Қазақстандағы Altay Athletics 
клубының спортшысы тегі кениялық 
Нора Джеруто 3000 метрге кедергілер 
арқылы жүгіруден алдына жан салған 
жоқ. 8:53.02 уақыт көрсеткішімен ол 
2022 жылдың үз-дік нәтижесін тіркеп, 
Қазақстанның әлем чемпионаты 
тарихындағы ал-ғашқы алтынын алып 
берді.

Биыл бокстан әлем чемпионаты 
өтпесе де, былғары қолғап шеберлері 
Азия чемпионатында ерлік жаса-
ды. 2019 жылдан бері ерлер мен 
әйелдердің Сары құр-лық бәсекесі 
бірге өткізіліп келеді. Иорданияның Ам-
ман қаласында өткен боксшылардың 
бәсекесінде жерлестеріміз 21 жүлде 
(6 алтын, 7  күміс, 8 қола) жеңіп 
алды. Оның  12-сі (3 алтын, 6 күміс, 3 
қола) ерлерге, 9-ы (3 алтын, 1 күміс, 
5 қола) қыздар құрамасына тиесілі. 
Ерлерден Санжар Тәшкенбай (48 
кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) 
және Айбек Оралбай (92 кг) Амманда 
әнұранымызды шырқатса, қыздардан 
Алуа Балқыбекова (48 кг), Жайна Ше-
кербекова (54 кг), Карина Ибрагимова 
(57 кг) Азия чемпионы атанды.

Десек те, биыл «әттеген-ай» 
деген кездеріміз де аз болған жоқ. 

Мәселен, жоғарыда айтып өткен-дей, 
Бейжіңдегі Қысқы Олимпиададан  
жерлестеріміздің  жүлдесіз қалуы 
жанкүйерлердің көңіліне кәдімгідей 
селкеу түсірді. Сонымен қатар білекті 
балуандарымыз бен татами үстінде 
тайталасқа түскен дзюдошыларымыз 
жанкүйерлердің алтынның сыңғырын 
естісек деген арман-тілегін орын-
дай алмады. Ташкент татамиінде 
жерлестерімізге небәрі екі-ақ жүлде 
бұйырды. Әйелдер арасындағы 
бәсекенің аса жеңіл салмағында 
белдескен Әбиба Әбужақынова қола 
жүлде олжалап, қазақ қыздары ара-
сында әлем чемпионатында жүлде 
алған бірінші балуан атанды. Ал ер-
лер арасында 60 килода татамиге 
шық-қан Елдос Сметов екінші рет 
әлем чемпионатының қола медалін 
кеу-десінде жарқыратты.

Белградтағы (Сербия) күрес 
түрлерінен әлем біріншілігінде ер-кін 
күрестен Азамат Дәулетбеков (86 кг) 
пен грек-римнен Айдос Сұлтанғали 
(60 кг) қолаға қол жеткізсе, әйелдер 
күресінен Жә-мила Бақбергенова 
(72 кг) алтын жүлдеге сынық сүйем 
қалғанда сүрініп, күміс жүлдені 
қанағат тұтты. 

Финалда ол жастар арасын-
дағы әлем чемпионатының екі дүркін 
жеңімпазы 18 жастағы аме-рикалық 
Эло Амиттан жеңіліп қал-ды. 

egemen.kz	
сайтынан	алынды.

Салтанатты кеш барысында минис-
трлік 2022 жылды қорытындылап, 
халықаралық ареналарда Әнұраны-
мызды шырқатып, Көк туымызды көкте 
желбіреткен спортшыларды марапатта-
ды. Сондай-ақ олардың бапкерлері мен 
спорттың сан түрлі саласында Қазақ 
спортының өркендеуіне өз үлесін қосып 
жүрген жандар да сыйлықтан құралақан 
қалған жоқ. 

Қазылар алқасы 14 номинация бо-
йынша республика бойынша еңбегі-
мен көзге түскен 20 үздікті анықтады. 
Іс-шараның қорытындысы бойынша 
әйелдер күресінен екі дүркін Азия 
чемпионы, әлем біріншілігінің кү-
міс жүлдегері Жәмила Бақбергенова 
(жазғы спорт түрлерінен) мен Бейжің 
Паралимпиадасының қола медаль ие-
гері Александр Герлиц (қысқы спорт 
түрлерінен) «Жылдың үздік спорт-

шысы» атанса, олардың жеке бапкерле-
рі Нұрсұлтан Теміров (жазғы) пен Ан-
тон Жданович (қысқы) «Жылдың үздік 
жаттықтырушысы» аталымына ие болды. 
Сондай-ақ Ұлттық коньки тебушілер фе-
дерациясы – «Жылдың үздік аккредиттел-
ген спорт федерациясы», Атырау облысы 
«Мүгедектердің спорт ұйымы» – «Жылдың  
үздік спорт мекемесі», Қарағанды облы-
сының Дене шынықтыру және спорт бас-
қармасы – «Жылдың үздік спорт өңірі»,  
Ирина Новикова мен Елена Галиц – «Дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің үздік ма-
маны», Самат Сапишев – «Жылдың үздік 
балалар жаттықтырушысы», «Қуаныш» во-
лейбол клубы – «Ойын түрлері бойынша 
үздік спорт командасы», Бекжан Адамбеков 
– «Ауылдағы үздік дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің әдіскері», Елена Рыбаки-
на – «Жыл жаңалығы», Қайырбек Хамзин 
– «Жылдың үздік меценаты» және Алан 

Құрманғалиев (үстел теннисі), Евгений Фе-
доров (велоспорт), Мария Бровкова (каноэ-
де ескек есу) – «Жастар мен жасөспірімдер 
арасындағы үздік спортшы» деп танылды.

Салтанатты іс-шарада жерлесіміз, 
Жетісу облысының жаттықтырушысы Да-
стан Балабеков – «Ауылдағы үздік жат-

тықтырушы» номинациясын иеленді.
Аталған жеңімпаздар Мәдениет 

және спорт министрлігі тарапынан бір 
миллион теңге көлемінде қаржылай 
сыйақымен марапатталды. 

Салтанатты кештің соңында Мәде-
ниет және спорт вице-министрі Серік 
Жарасбаев сөз алып, жеңімпаздарды 
құттықтады.

«Әуелі барлық жүлдегерді құт-
тықтағым келеді. Биыл атап айтар 
жеңістеріміз де көп болды. Бүгін сол 
сәттің жеңімпаздары осында жинал-
ды. Мемлекет спортты дамыту, 
спортшыларды ынталандыру бойын-
ша бар жағдайды жасап жатыр. Ел 
спортына серпін беретін бірқатар 
заңнама да қабылданды. Десе де алда 

жұмыс көп. Келесі жылы Олимпиадаға 
дайындықтың қызар шағы. Біздің құ-
рамалар барынша көп жолдама иеленуге 
барын салмақ. Ал мақсат – Париждегі 
басты бәсекеде сәтті өнер көрсету», 
–  деді ол.
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Қаңтар   Январь Ақпан Февраль Наурыз  Март Сәуір  Апрель

Мамыр  Май Маусым  Июнь Шілде   Июль Тамыз  Август

Қыркүйек  Сентябрь Қазан  Октябрь Қараша Ноябрь Желтоқсан  Декабрь

1-2 қаңтар – Жаңа жыл (демалыс күні 1 қаңтар 
жексенбіден 3 қаңтар сейсенбіге ауыстырылады)

8 наурыз  –  Халықаралық әйелдер күні 
21-23 наурыз – Наурыз мейрамы
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні  (жексенбі 

күні 2 мамырға ауыстырылады)
7 мамыр – Отан Қорғаушы күні (7 мамыр жексенбіден 

8 мамыр дүйсенбіге ауыстырылады) 

Мемлекеттік  және  ұлттық  мерекелер,  мейрам  күндерін  ауыстыру:
9 мамыр – Жеңіс күні
6 шілде – Астана күні (1 шілде сенбіден 7 шілде 

жұмаға ауыстырылады)
30 тамыз  – Конституция күні  (29 тамыз 27 тамыз 

сенбіге ауыстырылады)
25 қазан  – Республика күні (24 қазан 22 қазан сенбіге 

ауыстырылады)
16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні (16 желтоқсан 

сенбіден 18 желтоқсан дүйсенбіге ауыстырылады)
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