
«КЕЗДЕСУ ОРНЫН ӨЗГЕРТУГЕ БОЛМАЙДЫ» 
ДЕГЕН КЕҢЕСТІК СЕРИАЛ ЕСІҢІЗДЕ МЕ? СОЛ 
ФИЛЬМНІҢ БАС КЕЙІПКЕРІ КАПИТАН ЖЕГЛОВ 
ҚЫЛМЫСКЕРГЕ: «МЕНІҢ МІНДЕТІМ – СЕН СЕКІЛДІ 
ҚАНЫПЕЗЕРЛЕРДІ ҰСТАУ, ШЫҢҒЫРТЫП ТҮРМЕГЕ 
ОТЫРҒЫЗУ!» ДЕЙДІ. ШЫНЫН АЙТУ КЕРЕК, КҮНІ 
БҮГІНГЕ ДЕЙІН КӨПШІЛІК ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАН-
ДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ДӘЛ ОСЫЛАЙ ДЕП ҚАБЫЛ-
ДАП КЕЛДІ. КӨПШІЛІК ДЕЙМІЗ-АУ, СОЛ ПОЛИЦИЯ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӨЗДЕРІ НЕГІЗГІ МІНДЕТІМІЗ – 
ҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУ ҒАНА ДЕП ТҮСІНДІ. ОСЫҒАН 
БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЛПЫ ІШКІ ІСТЕР САЛАСЫНДА 
КЕМШІЛІКТЕР КӨБЕЙІП, ПРОБЛЕМАЛАР ҚОР-
ДАЛАНЫП ҚАЛДЫ. ЕҢ ҚИЫНЫ ПОЛИЦИЯ МЕН 
ХАЛЫҚТЫҢ АРАСЫ АЛШАҚТАП КЕТТІ.

Жасыратыны жоқ, полиция десе, жол 
бойында тұрған «парақор» МАИ қыз-

Қ Р ПРЕЗИДЕНТІ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 

ТОҚАЕВ 
МЫРЗАҒА!
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КОДЕКСТЕГІ ӨЗГЕРІСКЕ НЕГЕ ҚАРСЫЛЫҚ КӨП? 

Бі р н е ш е 
күннен бері 
е к  п е г е  қ а р -

с ы  п е т и  ц и я ғ а  қ о л 
ж и н а ғ а н  х а б а р л а м а 

әлеуметт ік  желілер  мен 
whatsapp арқылы кеңінен та-

рап жатыр. «Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» кодекс жобасына 
қарсы петицияға бірнеше 

мың адам қол қойған. 
Екпеге қарсы жұртты 

алаңдатып отырған 
не?

(Соңы 5-бетте)

Сәкен ӘМІРЕЕВ, С.Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина университетінің профессоры, 
эпидемиолог-вакцинолог: 

– Екпеге қарсы адамдар – екпе туралы толық мағлұматы 
жоқ, бірлі жарым жағдайға бола елді дүрліктіріп жүрген жандар. 
Олар екпенің миллиондаған жанның денсаулығына араша болып, 
талай жұқпалы дерттен қорғап қалғанын айтпайды, милли-
оннан бір адамда кездескен қарсы көрсетілімін жыр қылады. 
Осылайша петиция арқылы жалған мәлімет таратып, тұтас 
ұлттың денсаулығына қатер төндіріп отырғандарын ұқпайды. 

Өкінішке қарай қазір құзырлы орындар жалған мәлімет 
таратып, ел ішін дүрліктіріп жатқаны үшін оларға шара қол-
данып немесе ел ішінде түсіндіру жұмыстарын жүргізбей отыр. 
Нәтижесінде ел ішінде екпеге қарсы жандардың қарсылығы 
күшейіп барады. Қанша жерден олардың келтірген уәжі қате 
десек те, басқа ақпарат болмаған соң халық жалған дерекке 
сенуге мәжбүр. 

Белгібай ШАХМЕТОВ, медицина ғылымының докторы, 
профессор:

– «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі ту-
ралы» заң жобасында күштеп екпе салдыру туралы бір ауыз 
сөз айтылмаған, міндетті екпе және қандай да бір көрсет-
кіштерге қарай уақытша салдырмау деген ұғым ғана бар. 
Бірақ, екпеге қарсы петицияға қол жинаушылар ойдан шыға-
рылған фактілермен жұртшылықтың басын қатырып жүр. 

Көре білсек, екпенің артықшылығы көп. Мәселен екпе сал-
дыра бастағанға дейін пневмококтан болатын пневмония
дан жылына 1 500 000 адам қайтыс болады. Тіпті оның бір 
миллионға жуығы – бес жасқа толмаған балалар болғанын 
статистика дәлелдейді. Ал, қазір бұл көрсеткіш – балаларды 
қоса есептегенде жылына 600 мың адам ғана. Бәрі екпенің 
арқасы. Осы секілді мысалдар, түсіндірме жұмыстары халық 
арасында жиі айтылуы керек. Екпе салдырмау шылар қата-
рының артуынан кейбір ауру түрлері көбейіп жатқаны да рас. (С
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(Соңы 2-бетте)

Қадірлі Қасым-Жомарт 
КЕМЕЛҰЛЫ! 

Қазақ тілі қазақ халқының 
жаны болса, қазақ баспа-
сөзі – оның қозғаушы күші. 
«Egemen Qazaqstan» газетіне 
берген сұхбатыңызда «Ұлт-
тық қауіпсіздік тілімізді 
құрметтеу ден басталады» 
деп Тілімізді саясат төріне 
шығардыңыз. Бұл перзент-
тік үніңіз ұлт жанашырла-
рын тебірентті, үмітімізді 
оятты. Иә, ұлттық мүдде 
сынға түскенде ең алдымен 
шырқырап ара түсетін де, 
жазатын да, тілін де қорғап 
жүрген Қазақ баспасөзі екенін 
сіз жақсы білесіз. Сондай-ақ, 
ол билік пен халық арасын-
дағы алтын көпір ретінде 
де маңызды рөл атқарып 
келеді. Ұлттық идеология-
ның, Елбасымыздың «Руха-
ни жаңғыру» «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық 
мақалаларының, өзіңіздің ха-
лыққа Жол дауыңыз дың өмір 
өзегіне айналуына, мемле-
кеті міздің гүлденуі мен өркен-
деуіне өлшеу сіз үлес қосып 
келе жатқан Қазақ баспа-
сөзінің жағдайы қазір аса мәз 
емес. Бәлкім, сіз бұл жағынан 
бейхабар боларсыз. Бірақ, ащы 
шындық солай. 

меткері, жазықсыз жанның қалтасына 
әлде бір «ұнтақты» салып жіберіп, аран-
дататын жедел уәкіл (опер), қала берді, 
күдіктіні «айыбын» мойындату үшін 
қанжоса қылып сабайтын қаныпезер 
тергеуші көзалдымызға келетін болды. 
Барлық полиция қызметкеріне топырақ 
шашудан аулақпыз. Бірақ, кейбір орган 
қызметкерлерінің осындай көзқарас қа-
лыптастырғаны рас. Оған БАҚ-тағы теріс 
пікірлердің де әсер еткені бар. Ал, қиын 
сәтте ерлік көрсетіп, халықтың ортасында 
нағыз полицияның образын қалыптасты-
рып жүрген құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері жайлы оң имидж жоқтың 
қасы. Болған күннің өзінде ол қазіргі қазақ 

полициясының беделін көтере ала ма?!.

Реформаның кілті кімде?

Мен жаңалық ашып отырған жоқпын. 
Бұл Мемлекет басшыларынан бастап, 
бүгінгі Ерлан Тұрғымбаев басшылық 
ететін Ішкі істер министрлігі өкілдерін де 
алаңдатқан сауал! Тіпті, белгілі спортшы 
Денис Теннің қазасынан кейін, «ІІМ-не 
реформа жасау керек» деген баста-
машыл топ та пайда болды. Сөйтіп, 
төмен жақ пен жоғары жақ сол рефор-
маның кілтін іздеуге кірісті. Кілт табылған 
сияқты. Ол – сервистік полиция!

Қазақстан Прези-
денті Қасым-
Жомарт Тоқаев 
соңғы мәлімде-
месінде төтенше 
жағдайдың 11 ма-
мырға дейін созы-
латынын айтқан. 
Содан бері халық 11 
мамырдан бастап 
қалыпты тірлікке 
көшуден, каран-
тиннің бітетінінен 
үмітті еді. Алайда, 
коронавирус жұқты-
рушылар санының 
толастамауы 
төтенше жағдайды 
тоқтатқанымен, 
карантиндік шек-
теулерді босаңсы-
туға болмайтынын 
ұқтырып отыр. 
Мұны күні кеше мем-
лекеттік комиссия 
отырысында жария-
лаған мәлімдемесін-
де Президент те 
атап өтті. Бүгінгі 
күнге дейін қатерлі 
дерттің алдын алу 
үшін кешенді шара-
лар қолға алынды. 
4,5 миллионнан 
астам адамға 42500 
теңге көлемінде 
қаржылай көмек 
көрсетілді. 
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ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН 
ЖҮК ЖЕҢІЛ

СЕРВИСТІК ПОЛИЦИЯ 
СЕНІМДІ АҚТАЙ МА? ҚАЗАҚ 

БАСПАСӨЗІНЕ 
ҚАУІП ТӨНІП ТҰР!

ТӨР – ТӨРАҒАНЫКІ ЕМЕС, 
ТІЛДІКІ

Исхан Қайрат 
ЖӘЛЕЛҰЛЫ, Қазақ 
ұлттық аграрлық 
университетінің 
профессоры, 
жылқытанушы 
ғалым:

Елжан БІРТАНОВ, ҚР Денсаулық сақтау министрі:



2
№35 (3259) 
15 мамыр 2020

zangazet@mail.ru ТҰҒЫР

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІНЕ ҚАУІП ТӨНІП ТҰР!

1 миллионнан астам азаматқа 
азық-түлік пен тұрмыстық заттар 
үлестірілген. Коммуналдық төлем-
дердің тарифі төмендетілді. 

Оны төлеу үшін аса мұқтаж жандар 
қосымша көмек алған. 2 миллионға 
жуық азаматтың несие төлеу мерзімі 
кейінге шегерілді. Қолжетімді несие 
беру, көктемгі егіс науқанын жүргізу, 
жұмыс орындарын ашу және сақтау 
үшін айтарлықтай қаражат бөлінді. 
700 мыңнан астам компания мен 
кәсіпкерлер үшін салық жүктемесі 
азайтылды. Осыдан көріп тұрғаны-
мыздай төтенше жағдай ел эконо-
микасына аз нұқсан келтіріп отырған 
жоқ. Соған қарамастан, тіршілік етуге 
аса қажетті салалардан басқаның 
бәрі жұмысын уақытша тоқтатты. 
Осы арқылы мемлекет экономикадан 
адамдардың денсаулығы, амандығы 
маңызды екенін көрсетті. 

11 мамыр өтті, тіршілік жалға-
сып жатыр. Әрине, төтенше жағдай 
босаңсығанымен, қауіп әлі толық 
сейілген жоқ. Мұндайда елдің тірлігі 
қандай болмақ? Президент мәлім-
демесін асыға күтуіміздің де мәні 
осында. Мемлекет басшысының ай-
туынша, қазірдің өзінде 1 миллион 
100 мыңнан астам азамат жұмысқа 
шыққан. Қалыпты жұмыс ырғағына 
көшкен. Сонымен бірге дүкендердің 
біразы ашылып, сән салондарының, 
білім орталықтарының, тағы басқа 
нысандардың қызметі қайта жан-
данған. Әуе тасымалының жұмысы 
біртіндеп реттеліп жатыр. Бұған дейін 
6 қаланың әуежайы ашылса, енді 
оған тағы 7 қала қосылмақ. Бірақ, 
әлі де босаңсуға, сақтық шараларын 
ұмытуға болмайды. Мұны Президент 
те атап өтті. «Үкімет жаңа санитарлық 
ережелерді дайындап, енгізуі қажет. 
Шағын, орта, ірі компаниялар жаңа 
ережелерге сәйкес жұмыс істеуі керек. 
Әлеуметтік арақашықтықты сақтау, 
көпшілік жиналған жерде бетперде 
тағып жүру қалыпты жағдайға айна-
луға тиіс. Облыстар арасындағы көлік 
қатынасына қатысты шектеулер қала 

Мұның себеп-салдары сан алуан. 
Әсіресе, әлемді коронавирус індеті 
жайлағалы бері, сондай-ақ, дағда-
рысқа байланысты Қазақ баспасөзіне 
қауіп одан сайын күшейе түсті. Се-
бебі, біздің елімізде төтенше жағдай, 
Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында 
және республикамызда жаппай каран-
тин жарияланды. Осы төтенше жағдай 
кезінде халқыңызға мәлімдемелер 
жасап, көптеген шараларды жүзеге 
асырдыңыз. Қарапайым бұқара алғы-
сын айтып жатыр. Жақында жасаған 
кезекті мәлімдемеңізде елге тек әлеу-
меттік жағынан ғана емес, рухани да 
қолдау көрсеттіңіз. «Халыққа жедел 
және шынайы ақпарат беріп жүрген 
журналистер қауымына алғыс айта-
мын» дедіңіз. Бұл да болса бізге зор 
демеу. Енді қазақ баспасөзіне төніп 
тұрған қауіптерге тоқталайық. Біздің 
күнкөрісіміз – Баспасөзге жазылу, одан 
кейін мемлекеттік тапсырыстар (Мини-
стрліктерден, облыстардан). Қазір бұл 
жолдардың жабылатын түрі бар. Алты 
айлық жазылу нау қаны сәуір айында 
басталды. Бұл науқан тоқтап тұр. Яғни, 
пандемиядан кейін қазақ газет-журнал-
дарының жағдайы қаржылық жағынан 
одан сайын қиындайтыны сөзсіз. Дөң-
гелек үстелге қатысушылар осындай 
көкейтесті мәселелерді сараптап, 
талқылап, сіздің назарыңызға төменде-
гі тетіктерді ұсынып отырмыз.

Соңғы жылдары барлық мерзімді 
басылымдардың жазылу таралымы 
әртүрлі себептермен күрт азайды 
(«Егемен Қазақстаннан» басқа). Ға-
ламтор, әлеуметтік желі әсерлерін 
айт пағанда соңғы кездері әкім-қара-
лар, мектеп директорлары «Біз еш-
кімді күштеп жаздырта алмаймыз» де-
ген желеумен мерзімді басылымдарға 
теріс көзқарас қалыптастырды. Бас-
пасөзді оқымау ол надандыққа бей-
жайлылыққа, рухани жаңғырмауға, 
сауатсыздыққа тікелей жол салу деп 
білеміз. Өркениетті, дамыған мем-
лекеттерде мұндай теріс көзқарас 
мүлдем жоқ. Оларда газет, журнал оқу 
мәдениеті әрқашанда жоғары. Қазір 
ақпаратқа деген халықтың сұранысы 
артып отыр. Мерзімді басылымдарға 
қаржылай және рухани жағынан олар 
қамқорлық жасап отырады. Ол мәсе-
лені шетелдерде көп зерттегенін сіз 
жақсы білесіз. 

«ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН ЖҮК ЖЕҢІЛ»

ЗОР ҚҰРМЕТПЕН:

1) Сәуле Мешітбайқызы, «Qazaqstan dauiri» ЖШС бас директоры, ҚР Еңбегі сіңген қайраткері;
2) Мағира Қожахметова, Балалардың республикалық «Балбұлақ» журналының, «Дертке дауа» медициналық-танымдық, 

республикалық газетінің бас редакторы;
3) Марат Тоқашбай, «Президент және халық» газетінің бас редакторы, Қазақстанның педагогикалық ғылым академиясы-

ның академигі, профессор;
4) Талғат Айтбайұлы, республикалық «Жыл – он екі ай» журналының Бас редакторы, Ұлт қайраткері;
5) Досымбек Өтеғалиев, «Заң» медиа корпорациясы, ЖШС басшысы, («Заң газеті», «Юридическая газета»);
6) Ертай Айғалиұлы, халықаралық «Qazaqstan dauiri» газетінің бас редакторы, Қазақстан Жазушылар және Журналистер 

одақтарының мүшесі;
7) Қали Сәрсенбай, «Алматы ақшамы» газетінің бас директоры, бас редакторы, Алматы қаласы мәслихатының депутаты, 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, «Парасат», «Құрмет» ордендерінің иегері, Президент сыйлығының лауреаты;
8) Қымбат Әбілда, Республикалық «Айгөлек» журналының автор-редакторы, ҚР Мәдениет қайраткері, Түркі әлемінің 

ақпарат саласының үздігі;
9) Дәурен Қуат, «Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығы мен түркі халықтарының 

М.Қашқари атындағы сыйлығының лауреаты, «Ақпарат саласының үздігі» медалінің иегері;
10) Қазыбек Иса, «Қазақ үні» газетінің президенті, ҚР Президенті жанындағы Ұлттық Кеңес мүшесі, «Ақ жол» партиясы 

төрағасының орынбасары, Халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері, Халықаралық С.Есенин атындағы сыйлықтың лауреа-
ты, «Парасат» және «Құрмет» ордендерінің иегері, ЮНЕСКО Әлемдік өнер және мәдениет академиясының академигі, ақын;

11) Срайыл Смайыл, «Jas qazaq» газетінің бас редакторы, ҚР Президентінің БАҚ саласы бойынша сыйлығының лауреаты;
12) Болат Батыр, Республикалық «Үш қоңыр» газетінің бас директоры, бас редакторы;
13) Нұрлыбек Саматұлы, Республикалық «Таңшолпан» әдеби-көркем көпшілік журналының бас редакторы, жазушы;
14) Шолпан Ұғыбайқызы, «Ақ босаға» газетінің құрылтайшысы, бас редактор, «ҚР Президенті жанындағы Отбасы және 

демографиялық саясат комиссиясы ұйғарған «Әйел басқарған үздік кәсіпорын» басшысы, ҚР  мәдениет, ақпарат және қоғам-
дық келісім министрлігінің Құрмет грамотасы, ҚР Ақпарат және коммуникация лар министрлігі «Ақпарат саласының үздігі» 
төсбелгісінің, ҚР Журналистер одағы Н.Құлжанова атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстанның Құрметті журналисі;

15) Саят Қамшыгер, «Мөлдір бұлақ» журналының бас редакторы, «Серпер» сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушы-
лар және Журналистер одақтарының мүшесі.

(Хат карантин кезінде жазылып отырғандықтан қол қою мүмкіндігі болған жоқ. Тұлғалар хатты оқып, толық 
келісімін берген) 

Қ Р ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ МЫРЗАҒА!

(Соңы. Басы 1-бетте)

Біз мерзімді басылымдардың 
таралымын көбейтудің бірнеше 
жолын ұсынамыз.

Басылымдардың, соның ішінде 
қазақ газет-журналдарының таралы-
мын көбейтуге еліміздегі кітапханалар 
жүйесі айрықша ықпал етеді. Нақты 
санын айтар болсақ, 11 мыңдай кітап-
хана бар. Оның сыртында мектеп-
терде де 7 мыңдай кітапхана жұмыс 
істейді. Оларға қазақ тіліндегі мерзімді 
басылымдарды жаздырып алуға бөлі-
нетін қаржыны көбейту керек. Бір-бір-
ден жазылғанның өзінде тек кітапхана-
лар жүйесі арқылы таралымымыз 18 
мыңға жетер еді. Осы мәселеге өзіңіз 
тікелей ықпал еткеніңізді қалаймыз.

Ақпарат және қоғамдық даму ми-
нистрлігінің жанынан «Ақпараттық-са-
раптамалық комиссия» құрылса, жөн 
болар еді. Сонда ол комиссия бізбен 
тікелей жұмыс істер еді.

Тәуелсіз басылымдар мемлекет-
тік тапсырыстан әрқашан тыс қа-
лады. Бұл басылымдарға да мем-
лекет қаржысымен шығып жатқан 
басылымдар секілді оң көзқарас 
қажет. Оның сыртында тапсырыс 
берілгенде газет, журнал таралымы 
жөніндегі шарты алынып тасталып, 
дотация беру жағын қарастыруға 
ықпал етсеңіз дұрыс болар еді. Об-
лыстардан, министрлік тарапынан 
тапсырыс көлемі арттырылса және ол 
конкурстан тыс болғаны жөн. Сонда 
қиындық қыспағында қалған қазақ ба-
сылымдарына оң ықпал етері даусыз.

Кеңес өкіметі кезінде мерзімді 

басылымдар арнайы ғимарат орын-
дарымен қамтамасыз етілді. Мәсе-
лен, республикалық деңгейде «Дәуір 
кешенді баспа үйі» болды. Онда га-
зет-журналдардың редакция ғимара-
ты, арнаулы баспахана, спорт залы, 

мәдениет үйі бар болатын. Жеке-
шелендіру кезінде республикалық 
басылымдардағы журналистердің 
маңдайтер қаржысымен салынған осы 
кешенді баспа үйі әлдекімнің меншігі 
болып кетті. Сондықтан да бұл мәселе 
қайта қаралуы қажет. Немесе жаңа ке-
шенді Баспасөз үйі Алматы қаласында 
бой көтерсе құба-құп. Осыған ықпал 
етуіңізді сұраймыз.

Газет-журналдарды таратуға 
«Қазпошта» қызметі айрықша үлес 
қосады. Өкінішке орай, бүгінде оның 
жер-жердегі мыңдаған бөлімшелері 
дұрыс жұмыс істей алмай отыр. Пош-
та тасушылардың еңбекақылары 
мүлде төмен. Айлық жалақысы 20-
30 мыңнан аспайды. Соның көлемін 
ұлғайту үшін аудандардағы пошта 
қыз меткерлерінің еңбекақысын жер-
гілікті бюджетке енгізген өте дұрыс жол 
болар еді. Сонда олар ауыл әкімдігінің 
құрамындағы қызметкерлер қатарына 
еніп, күнделікті пошта жұмысын кеңес 
үкіметіндегідей қалыпқа келтірер еді.

Газет-журналдарға салынатын қо-
сымша құн салығы мүлде алынып тас-

талғаны да біздің жұмысты жандан-
дыруға ықпал етеді. Сондықтан, осы 
мәселені де күн тәртібіне қойсаңыз.

Қазір газет-журнал сататын дүңгір-
шіктер жұмыс істемейді. Тіпті, Алматы 
мен Нұр-Сұлтан қалаларының өзінде 
де дүңгіршектер жоқтың қасы. Осы 
мәселені де назарға алып, министрлік 
тарапынан іс қозғауға ықпал етуіңізді 
сұраймыз.

Елімізде ресейлік БАҚ-тардың үлес 
салмағы басым. Жеке мемлекет ретін-
де олардың жұмысын тоқтатып неме-
се мейлінше шектеу қажет. Олар біздің 
мемлекетіміздің ұлттық-ақпараттық 
қауіпсіздігіне қатер төндіретіні сөзсіз.

Міне, көріп отырсыз, бұл айтқан 
мәселелер мемлекетке аса көп жүк, 
ауырлық түсірмейді деп ойлаймыз. Тек 
бізге деген ниет, ықылас түзелсе бәрі 
де жүзеге асатын мәселелер. Бізге де 
қаржы табуға жанталаспай, шығар-
машылықпен айналысуға зор мүмкіндік 
туады. Сөйтіп, еліміздің даму деңгейін 
арттыруға, экономикалық және рухани 
жағынан гүлденуіне, өркендеуіне біз 
барынша үлес қосар едік.

(Соңы. Басы 1-бетте)

береді. Қоғамдық көліктер жартылай 
жүктемемен жұмыс істейді. Көшеде 
топтасып жүретіндер 3 адамнан аспа-
уы керек. Мемлекеттік қызметшілердің 
50 пайызы қашықтан жұмыс істей 
береді. Жеке кәсіпорын басшылары 
қанша қызметкерді жұмысқа шығара-
тынын өздері анықтауға тиіс», – деді 
өз мәлімдемесінде. Мұның барлығы 
біздің қауіпсіздігіміз үшін қажет. Се-
бебі, ауруды елемеу, сақтық шарала-
рын ескермеу індеттің екінші кезеңінің 
басталуына түрткі болуы мүмкін. Ал, 
мемлекет дағдарыстың ықпалын 
азайтуға, халыққа қиын кезде қолдау 
көрсетуге барынша күш салып жатыр. 
Осы ретте мемлекеттің басты назарға 
алатын бағыты айқындалған.

Басымдық – 
ауылшаруашылығына 

беріледі
Ең алдымен Қазақстанның эконо-

микалық құрылысын қайта реттеу ке-
рек. Соның ішінде энергетика секторы-
на түбегейлі реформа жасау маңызды. 
«Жасыл энергетиканы» жандандырар 
кез келді. Өз өнімдерімізді көбейтуге, 
отандық өндіріске көңіл бөлетіндерге 
артықшылық беру көзделеді. Бүгінгі 
жағдай азық-түлік қауіпсіздігінің өзекті 
екеніне көз жеткізіп отыр. Сондықтан, 
ауылшаруашылығына барынша қол-
дау көрсетіледі.

Қазақстанда 1 млн 700 мыңдай 
жеке шаруашылық иесі бар. Бірақ, со-
лардың бәрі өнімін ресми сауда орын-
дарында сата алмайды. Мемлекет 
олардан салық алмайды және мұндай 
шаруалар әлеуметтік қамқорлықтан 
да мүлдем тыс қалған.  Соған орай 
алдағы уақытта «Атамекен» кәсіп-
керлер палатасына пилоттық жоба 
әзірлеп, «Бақшадан дүкен сөресіне 
дейін» деген ұстаныммен жұмыс істеу 
тәжірибесін енгізу тапсырылды. Бұл 

өнімнің тиімді сатылуына, жеміс-жи-
дектің ысырап болмайтынына, еңбек-
тің еш кетпейтініне кепіл болады. Егер 
жоба өзін ақтаса оның шегін кеңейтіп, 
жалпымемлекеттік масштабта дамы-
ту көзделіп отыр. Оны жүзеге асыру 
үшін «Каз Агродан» жеңілдікпен 6 
пайыздық несие беру бағдарламасы 
қолға алынбақ. Осының нәтижесін-
де отандық өнімдер шеттен келетін 
азық-түлікті азайтады деген үміт бар. 

Жұмыссыздыққа 
қарсы күрес

Екіншіден, мемлекет «Жұмыспен 
қамту жол картасы» бағдарламасын 
жүзеге асыруға 1 триллион теңгеге 
жуық қаржы бөлді. Оны шағын бизнес-
ті несиелеуге де пайдалануға бола-
ды. Жаңа жұмыс орындарын ашып, 
неғұрлым көп адамды жұмыспен 
қамтығандарға қолдау жоғары болмақ. 
Үнемі экономикалық табыс әкелетін 
немесе адами капиталды дамытатын 
бастамалар қолға алынады. Осыған 
орай, мектеп, аурухана және басқа да 
нысандар салынып, жаңғырту жұмыс-
тары жүргізілуге тиіс. Біркелкі нысан-
дардың әр аймақтағы құны өте алшақ 
болуына жол бермеу аса маңызды. 
Бөлінген қаржы ұстағанның қолын-
да, тістегеннің аузында кетпес үшін 
жүзеге асқан жобалардың әлеумет-
тік-экономикалық тиімділігіне талдау 
жасалатынын да ұмытпауымыз қажет. 

«5 – 10 – 20»
Қолжетімді баспана – экономиканы 

дамыту мен жұмыссыздықты шешудің, 
әлеуметтік қолдаудың пәрменді тетігі. 
Бұған дейін Елбасының бастама-
сымен «7 – 20 – 25» бағдарламасы 
арқылы біраз азаматтың баспаналы 
болғаны белгілі. Енді мемлекет бас-

шысының тапсырмасымен «5 – 10 – 
20» бағдарламасы енгізілмек. Баспана 
кезегінде тұрғандарға жаңа мүмкіндік 
сыйлауды көздейтін бұл жобаға 390 
млрд теңге бөлінген. Бұған биылғы 
жылы 15 мың пәтер салынады деп 
жоспарланып отыр. 

Соған орай Үкімет тарапынан 
«Тұрғын үй жинақ банкінің» негізінде 
«Отбасы банкін» қалыптастырып, оған 
баспанаға шын мұқтаж жандарды тір-
кеу, кезекке қою, үй беру мәселесін 
реттеу жүктеледі. Әсіресе, азаматтар-
дың зейнетақы жинағындағы соманың 
белгілі бір бөлігін тұрғын үй мәселесін 
шешуге бағыттауға болатыны құптар-
лық бастама.  Жинақты кімдердің пай-
далана алатыны, мәселе қандай сома 
төңірегінде болатынын Үкімет 1 шілдеге 
дейін нақтылауы тиіс. Бұл да болса 
баспанасыз жүргендерге болмашы үміт. 

Салық айлықтың 
көлеміне сай

Төртіншіден, жеке табыс салығына 
өзгеріс енгізетін кез келген сияқты. 
Президент мұны әлеуметтік әділдік 
үшін жасалып отыр деп түсіндірді. 
Соған орай енді салықтың көлемі 
айлыққа сай болмақ. Яғни, айлығы 
аздардың салық көлемі төмендетіліп, 
жоғары табыс табатындардың салығы 
жоғарыламақ. Бұл ұсыныс көпшілік та-
рапынан да қызу талқыланып жатыр. 
Әсіресе, көпшілік салықтың жоғары-
лауы көлеңкелі экономиканың көрігін 
қыздырады деген пікірде. 

Жедел несие берушілердің де қа-
рапайым халықтың қалтасын қағып 
келгені жасырын емес. Осыған орай 
енді шағын қаржы ұйымдарын лицен-
зиялау талаптары қатайтылып, бақы-
лау күшейеді. 

Сонымен бірге, 42500 теңге әлеу-
меттік төлем алуға өтініш берген-
дердің 40 пайызы бір реттік табыс 

салығын төлеген. Яғни, олар өз бетін-
ше табыс тауып жүргенімен мемлекет 
қамқорлығына мұқтаж жандар. Төтен-
ше жағдайдан кейін олар қайтадан өз 
бетінше нәпақа табуға тырысады. Ал, 
оларды жұмысқа тартқаннан мемлекет-
тің ұтары көп. Уақытылы жұмыс істеп, 
салығын төлеп, зейнетақы жинағын 
қалыптастырғандар ертеңіне алаңда-
майды. Бұларды да сол қатарға қосу 
керек. Осыған орай әлеуметтік төлем 
алған мұндай азаматтар алдағы уақыт-
та үкімет пен әкімдердің назарында 
болады. Жалпы, бүгінгідей қиын кезде 
кез келген адамның жұмыссыз қалуы 
әбден мүмкін. Бұл мәселені оңтайлы 
шешу үшін жұмыссыздық мәртебесін 
беріп, уақытша төлеммен қамту, еңбек 
нарығында есепке тұру шараларын 
жеңілдету қарастырылуда.

Біз біргеміз!
Азаматтарды қолдау мен бизнесті 

дамытуға арналған осы және басқа 
да шараларды жүзеге асыру үшін 
Экономикалық өсімді қайта қалпына 
келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзір-
леніп жатыр. Бұл жоспар жуық арада 
бекітіледі. «Біз күрделі кезеңді бастан 
өткерудеміз. Халқымыздың бекем бір-
лігі бәрімізге күш-қуат береді. Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл. Біз бұған дейін 
талай сынақтан сүрінбей өттік. Бұл 
қиындықты да еңсереміз деп сенемін» 
деп қорытты Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
мәлімдемесін. Расында, ынтымақты 
елдің алмайтын қамалы, еңсермейтін 
қиындығы жоқ. Мақтаарал ауданының 
халқын әбігерге салған табиғи апат-
тың зардабы да көпшіліктің көмегімен 
шешімін тауып келеді. Оңтүстіктегі 
ағайынның ауыртпалығын жеңілдет-
кен де – көпшіліктің ыстық ықыласы, 
кең пейілі. Бірлігі мықты елде індет те 
ұзақ тұрмас деп үміттенеміз.

Нұрлан ШЫНТАЕВ
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КОДЕКСТЕГІ ӨЗГЕРІСКЕ НЕГЕ ҚАРСЫЛЫҚ КӨП? 

Мұның бәрі айналып келгенде «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекске қарсы пікір-
лерді көбейтуде. Егер бұл кодекс қабылданатын болса ертең вакцина алмаған балалар мектептен шеттетіледі. 
Демек, келер оқу жылында ана петицияның жетегінде жүрген мыңдаған ата-ана балаларын оқыту үшін Ресейдің 
онлайн мектебіне алып қашады немесе жасырын жекеменшік мектептерге береді. Сондықтан халыққа түсіндіру 
жұмыстары жүруі керек. Германияда да екпе алмаған балаларды мектепке кіргізбейді, медициналық сақтандыруы 
күшін жояды. Оларда медициналық ем өте қымбат. Ауыра қалған жағдайда медициналық сақтандыру құқығын 
пайдалана алмайды. Яғни, бір адамның бойында екпе алмағандықтан қандайда бір жұқпалы дерттің белгісі білінсе, 
ол адам толықтай ем шығынын өз қалтасынан көтереді. Бұл өте дұрыс шешім. Бірақ, біздің елімізде медициналық 
сақтандыру қолға алынғанымен әлі іске қосылып кете қойған жоқ. Сондықтан, екпе алмағандарға жаза ретінде 
қандай тыйым қолдануды да білмей отырмыз. Екпе алған соң бірлі жарым адамда оқыс жағдай кездескенімен, оны 

Мәселен 2017 жылы қызылша жұқтырған екі-ақ жағдай 
болса, 2018 жылы 500-ден асты, ал, өткен жылы – 13 226 
жағдай тіркелген! Қатаң шектеуге бармасақ бұл сан көбейе 
бермек. Екпе салдарынан орын алатын оқыс жағдай бізде 
ғана кездесіп жатқан жоқ. Қазір дүниежүзінде дәрігерлер 
екпеге ерекше реакция беретін балаларды анықтауда. 
Ондай балалар аз болғанмен, бар және екпеге қарсылар со-
ларды көрсетуге тырысады. Алдағы уақытта екпеден бас 
тартқан ата-аналар көбейіп келе жатқандықтан, мұның 
соңы балалардың мүгедек боп қалу оқиғаларының көбеюіне 

Сауалнаманы дайындаған Қалдыбай ДҮЙСЕМБАЕВ

ЖАҢА КОДЕКС

салдырмау миллиондаған адамға зардабын тигізеді. Дәл қазір коронавирустың екпесі жоқ болғандықтан сыртқа шыға алмай, әлем болып үйге 
қамалып қалған жоқпыз ба?! Егер екпесі табылса мұндай үрей де, үйге тығылу да болмас еді. Осыны түсінбей қарсы шығу қателік . 

Осы орайда айта кетер жайт, екпе егілгендегі сәтсіздік 2018 жылы жалпы санға шаққанда 0,05%-ды құраған. Сондықтан осы бағыттағы 
жұмыстарды әлде де қатаңдатып, екпе салуға барынша мұқият қарап, бас тартқандарды жазалау шарасын жалғастыруымыз керек. Сапасыз 
вакциналар сатып алынады деп уәж айтушылар көп, бірақ, бүгінде Қазақстанға Франция, Бельгия, Үндістан, АҚШ, Корея, Ресей елінен ДДСҰ-ның 
талаптарына жауап беретін вакциналар әкелінеді. Яғни, олардың сапасына күмәнмен қараудың қажеті жоқ.

МӘСЕЛЕ

КЕҢЕС

КАРАНТИНДІК ШАРАЛАРДЫ МҮЛТІКСІЗ САҚТАУ МІНДЕТ

Сәкен ӘМІРЕЕВ, С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің профессоры, 
эпидемиолог-вакцинолог:

Белгібай ШАХМЕТОВ, медицина ғылымының докторы, 
профессор:

Статистика комитетінің дерегіне қарағанда, 
2019 жылы жемістерді тұтыну көлемі жан ба-
сына шаққанда 2,5 келіге өсіп, көкөністер – 7,5 
келіге, картоп 0,1 келіге төмендеген. Егер қала 
мен ауылды жеке-жеке алып қарастыратын 
болсақ, жемісті ауылдықтар 1,2 есе, картоп пен 
көкөністі 1 есе кем тұтынғанын аңғаруға бола-
ды. Осы арада бұл атаулы өнім түрлерін ең аз 
және ең көп тұтынатын өңірлерге де тоқтала 
кеткен жөн шығар. Мәселен, жемісті қоста-
найлықтарға (60, кг) қарағанда алматылықтар 
(98,1) көп тұтынса, көкөністі түркістандықтарға 
(110,2 кг) қарағанда ақтөбеліктер (61,3 кг), кар-
топты қарағандылықтарға (60,4 кг) қарағанда 
қызылордалықтар (42,5 кг) ең аз пайдаланған. 
Ал, экономика министрлігінің 2016 жылғы 9 
желтоқсандағы №503 ғылыми негізделген 
азық-түлік тұтыну нормасы туралы бұйрығы 
бойынша жан басына шаққанда көкөніс, жеміс-
терді тұтыну мөлшері де тым кеміп кеткен. Бұл 
нені білдіреді? 

Совет ҚАЛЫМБЕТОВ, Жамбыл облысы 
Меркі ауданының фермерлер одағының 
төрағасы:

әкеліп соға ма деп қорқамын. Қызылша, қызамық, шешек, күл ауруынан, көкжөтелден 
және басқа көптеген аурудан балалар зиян шеге ме деген қорқыныш бар. 

Елімізде екпе салдыру кезінде орын алған оқыс жағдайлар қазіргі қарсылыққа негіз 
болып отыр ғой. Дұрысы баланың денсаулығы жөнінде ата-ана ештеңені жасырмай 
ақпарат беруі керек. Сонда ғана екпе кері әсер бермейді. Жалпы екпе жөнінде ел ішінде 
түсіндіру жұмыстары көп жүруі керек.

Соңғы жылдары елімізде екпе мәселесі 
өте тартысты тақырыпқа айналды. Жақтай-
тындар екпе алғалы жойылған көптеген 
жұқпалы ауруларды мысалға келтірсе, қар-
сылар ел арасындағы бірлі-жарым асқыну-
ларды алға тартады. Қарсылығын хатқа тізіп, 
қол жиғандардың қарасы біраз болғанымен, 
күні кеше мәжіліс «Халық денсаулығы 
және денсаулықты сақтау жүйесі туралы» 
кодекстің жобасын мақұлдап, Сенаттың қа-
рауына жіберді. Егер сенаторлардың қолда-
уына ие болса күзге қарай екпенің бір бөлігін 
міндеттеген кодекс қолданысқа жол тартпақ. 

Еліміздің Бас дәрігері Елжан Біртанов-
тың айтуынша денсаулық сақтау саласында 
бұрын-соңды бірде-бір заң мұндай ашық және 
ауқымды талқылаудан өтпеген. Бүгінгі күнге 
дейін жұмыс тобының 42 отырысы өтіп, жобаға 
1000-нан астам түзету енгізілген. 11 қоғамдық 
талқылау Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында 
және облыстарда ұйымдастырылған. Әлеуметтік 
желідегі парақшасында балаларды вакцинация-
лау туралы нормаға түсініктеме берген Елжан 
Амантайұлы: «Вакцинацияға жеке тоқталғым 
келеді. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде са-
пасыз вакциналар, теріс пиғылды сатып алулар 
мен вакциналарды дұрыс тасымалдамау туралы 
пікірдің әсерінен кодекстің қабылдануына, оның 
ішінде міндетті екпеге қарсы даулар пайда бол-
ды. Бұл қоғамдық сананың ашық манипуляция-
сы. Қазақстанда вакцинация мәжбүрлі болмаған 
және болмайды да! Әлемнің кез келген жеріндегі 
сияқты, біздің елде де ерікті және міндетті вак-
циналар болады. Бірақ, әрбір жағдайда, ата-а-
налардың ақпараттандырылған келісімге немесе 
вакцинациядан бас тартуға құқығы бар және 
солай қалады! Вакцина салынбаған балалар-
дың құқықтарын шектейтін ереже жоқ! Ұжымдық 
иммунитетті, яғни балабақшаға баратын барлық 
балалардың денсаулығын қорғауды қамтамасыз 
ететін бір ғана норма бар» дейді. 

Айта кетер жайт, бұл кодекс екпеге қатысты 
мәселені біржақты шешпеген соң «не ұл туады, 
не қыз туады» дегендей дүдәмал шешім ел ішін-
дегі түсінбеушілікті одан әрі ушықтыра ма деген 
қауіп бар. Өйткені, екпе түрлері міндетті және 
өз еркімен салынатын болып екіге бөлінсе, ал 
балаларды балабақшаға кіргізуге рұқсат беру 
«ұжымдық иммунитетке» байланысты жүзеге 
асырылатын болса, екпеге қарсы ата-аналар 
ерікті мен міндеттіні шатастырып, жергілікті жер-
дегі дәрігерлерге қарсы шығуы бек мүмкін. Тіпті 
«ұжымдық иммунитетті» балабақша басшысы-
ның өз «көзіріне» айналдырып, «бармақ басты, 
көз қыстымен» мәселені шешіп отырмасына кім 
кепіл?! Заңмен айқындалмаған нәрсенің көлең-
келі тұстары көп болатыны айтпаса да түсінікті 
ғой. Оның үстіне балабақша, мектепке кіргізбеу 
арқылы ата-аналардың жауапкершілігін оята ал-
масақ, міндетті екпені міндеттей аламыз ба? Ал 
егер халық денсаулығына ара түсіп, ел ішіндегі 
келіспеушіліктерді шешіп, екпеге қатысты мәсе-

Атырау облыстық сотының төрағасы Бауыржан Жұмағұлов 
аудандық және оған теңестірілген соттардың төрағаларымен селек-
торлық кеңес өткізді.

Кеңес жұмысына облыстық соттың сот алқаларының төрағалары, Сот-
тар әкімшісінің басшылығы қатысты.

Кеңес барысында ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында сот төрелігін 
жүзеге асыру қорытындысы және төтенше жағдай кезіндегі соттардың 
жұмысы талқыланды.

Сот алқаларының төрағалары Манат Комиршинов және Тәтті Уалиева 
баяндама оқып, сот төрелігін жүзеге асырудың негізгі кезеңдеріне тоқтал-
ды. Соттар әкімшісінің басшысы Гүлжан Жұмағалиева материалдық-тех-
никалық қамтамасыз ету мәселелерін айтты.

Сот төрағасы өз сөзінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
сақтау мәселесіне назар аударды. Әріптестерін әлеуметтік теріс құбылыс-
тың алдын алуға және жолын кесуге шақырды.

Б.Жұмағұлов соттарда барлық карантиндік шараларды мүлтіксіз сақтауды 
және процеске қатысушыларды сапалы байланыспен қамтамасыз етуді тапсы-
рды. Соттардың төрағаларына сот төрелігін жүзеге асыру бойынша жұмысты 
одан әрі жақсарту мақсатында бірқатар тапсырмалар берілді.

Атырау облыстық сотының баспасөз қызметі

ЕҢБЕК – 
ШАРУАНЫКІ, 

ТАБЫС – 
САУДАГЕРДІКІ 

Сіз не дейсіз?

– Жеміс-жидек пен көкөністің жан басына 
шаққандағы тұтыну нормасын орындау үшін 
үкімет пен Ауылшаруашылық министрлігі 
дұрыс бағдарлама қабылдауы қажет. Олар-
ды өсіру оңай шаруа емес. Әрі оны республика 
бо йынша ауыл шаруашылығының ірі өкіл-
дерімен келісе отырып жасау кажет. 

Өздеріңіз жақсы білесіздер каншама ша-
руалар өндірген өнімдерін тұтынушыларға 
өткізе алмай, шығынға батуда. Мәселен, 
Меркі ауданындағы Совет шаруа қожалығы 
бағдарлама бойынша 20 гектар жерге интен-
сивті бақ еккен. Алайда, өндірген алманы не 
сақтай алмай, не сата алмай, шыққан шығын-
ды жаба алмады. Мысалы 300 тонна алманы 
сақтайтын орынды салу үшін 28 млн теңге 
ақша қажет. Оған үкімет субсидия төлемейді. 
Бағдарлама бойынша  1000 тонналық орынға 
ғана субсидия төлейді. Сондықтан, шағын 
шаруа қожалықтары қатты қиналуда. Бұл 
мәселе тек Совет шаруа қожалығында емес, 
республикадағы бүкіл шаруа қожалықтары-
ның басындағы жағдай. Пайыздық мөлшер-
лемері жоғары болғандықтан банктен несие 
алу мүмкін емес. Шаруаларға төлем кезінде 
каникул да берілмейді. Өнімді төмен бағамен 
алғандықтан пайданы шаруалар емес ба-
зардағы алыпсатарлар көреді. Сондықтан, 
шаруалардың сұрайтыны: бірінші, совет 
дәуіріндегі «Заготконтор» сияқты мекеме-
лерді қайта ашу. Екінші,  ауыл шаруашылығы 
министрі сақтандыру компаниясының қыз-
метіне көңіл бөлсе екен. Сондай-ақ, қосымша 
қоректендіруге арналған тыңайтқыштарға 
субсидия төленбеуі мен су мәселесі де өзекті 
боп тұр. Жер асты суын және тамшылап 
суару технологиясын пайдалануға болатын 
еді. Үкімет  бағдарламасында жер асты суын 
пайдалану жеміс-жидек шаруашылықта-
рына қарастырылмаған. Егер дұрыс бағдар-
лама кабылдайтын болса жеміс-жидек пен 
көкөністі қажетті мөлшерде өндіруге шаруа 
қожалықтары дайын. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Елжан БІРТАНОВ, ҚР Денсаулық сақтау министрі:

«ҚАЗАҚСТАНДА ВАКЦИНАЦИЯ 

Бақыт ТҮМЕНОВА, «Аман-саулық» қоғамдық қорының төрайымы: 
– Адамзат тарихы дәлелдегендей, біз көптеген қауіпті жұқпалы ауруларды жеңдік және 

оның жеңімпазы – вакцинация. Дәрігерлер ектірудің пайдасын дәлелдеумен әлек болса, 
көпшіліктің көкейінде оның қауіпсіздігі мен сапасына күдік туа бастады. Енді біреулер 
шариғат тыйым салған деген желеумен балаларына екпе салдырудан үзілді-кесілді бас 
тартып жатыр. Бұл жерде біз қоғамымызда түсіндіру жұмыстарының кемшін түсіп жатқа-
нын байқаймыз. Адамзатқа кесапаты көп ауруларға қарсы екпе ойлап табу – ғалымдардың 
ұзақ жылғы ізденісінің нәтижесі. Соны кейбіреулердің түсінбей отырғаны өкінішті. Мәселен 
дүние жүзі бойынша табиғи шешек ауруының көзі 1978 жылы жойылды. Осыдан 30-40 жыл 
бұрын іш сүзегінен, қызылшадан балалар өлімі жиі болса, қазір бұл жөнінде сирек естиміз. 
Еліміздің сондай екпелерді сатып алуға жыл сайын қаржы бөлуі ұлт денсаулығына деген 
қамқорлықтан туындап отыр. Ұлттық егу күнтізбесі бойынша туберкулез, дифтерия, сіреспе, 
көкжөтел, полиомиелит, қызылша, қызамық, А және В гепатиттері секілді ауыр асқынулар-
мен өтетін, мүгедектікке апаратын, өлімге жеткізуі де ықтимал күрделі дерттердің екпелері  
ертеден келе жатқан, түрлі сынақтан өткен дәстүрлі екпелер. Сондықтан, вакцинаға қатыс-
ты қадағалау жұмыстарын күшейтіп, ел ішінде түсіндіру жұмыстарын жолға салсақ мәселе 
шешімін табады деп ойлаймын.

лені біржақты қыла алмаса бұл заңнан пайда 
бар ма, жалпы?! 

Шыны керек «коронавирусты қарсы екпе 
шыққанда ғана толықтай жеңеміз» деп, жоқ 
екпені асыға, емексіп күтіп жүргеніміз рас. Бүкіл 
әлемді үрейлендірген қауіпті вирусты тек вакци-
намен ғана жеңе алатынымызды мамандар да 
ашық айтып жүр. Ендеше бар екпенің өзінен бас 
тартатындар жыл санап көбейіп бара жатқанда, 
жоқ вирустың екпесін неге аңсап, үйден неге 
шыға алмай отырмыз?!  Парадокс! 

Кезінде шешек, оба, тырысқақ, сүзек, дизен-
терия, қызылша секілді қауіпті жұқпалы аурулар-
дан талай адамзаттың қырылып қалғаны, вакци-
на арқылы ғана оларды толықтай жеңгенімізден 
артық қандай сенімді бекітетін қандай мысал 

керек? Тек ғаламтордағы шала ақпараттар мен 
ауызекі үрейге, whatsapp-тың негізсіз әңгімесі-
не сенгендер арасында түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу жағы ақсап тұр. Заң жобасына сүйенсек, 
егер балабақшадағы балалардың 95%-ына вак-
цина жасалған болса, ата-аналары екпеден бас 
тартқан бүлдіршіндер мекемеге қабылданбақ. 
Ал, 95 пайыз баланың мүддесін кім ойламақ, 
олардың ата-аналарының пікірін кім тыңдайды? 
Ерікті түрде екпе алған ата-ананың, баласының 
құқығы қайда қалады сонда? Қауіпті жұқпалы 
дерт үшін 95 пайызға жұқтыру мен 5 пайызға 
жұқтырудың айырмашылығы да, қиыншылығы 
да шамалы екенін түсініп қалған жоқ па едік?! 
Вирус пайызға бағына ма? Ертеңгі күні егілме-
ген бір бала балабақшаға қызылшамен ауырып 
келсе, қалған балалар егіле тұра ауру жұқтыра-
ры сөзсіз. Әрине вирусқа қарсы вакцина алған-
дықтан аурудың жеңіл өтетініне күмән жоқ. Бірақ, 
мұның өзі баланың денсаулығын әлсіретіп, әуре-
ге салары анық. Бұдан бөлек, ауа тамшылары 
арқылы жұғатын небір қауіпті вирустар пайызға 
бағынып, тартынып қалады деп кім айтты?! 

Өткен жылы елімізде  4,8 миллион бала 
егілген көрінеді, ал егуден бас тартқандар 

саны – 6003. Денсаулық сақтау министрі Елжан 
Біртанов «2019 жылы тек 143 бала жағымсыз 
көріністерге ие болды. Оларда дене қызуының 
көтерілуі, ісіну, терінің қызаруы секілді ауытқу-
лар болды, бұл 0,003 пайыз. Сонымен қатар, 
2019 жылы Қазақстанда екпенің салдарынан көз 
жұмған балалар тіркелмеген» дейді. Статистика-
ның өзі-ақ талай нәрсені аңғартады. Тек соларды 
ел ішінде ашық айтып, түсіндірме жұмыстарымен 
айналысу маңызды. 

Жалпы жыл санап екпеден бас тартатын 
ата-аналардың саны артып барады. Жақында 
міндеттелген вакцинацияға қарсы петицияға қол 
қойғандар санының 150 мыңнан асқан. Демек 
бұл бағытта халық арасында көптеген жұмыстар 
жүргізілуі керек. 

Медицина саласының ардагері Төлен Кел-
дібаев ағамыз «Кеңестік заманда екпе салуға 
үлкен жауапкершілік болғанын, әр баланың 
организміне жеке мән берілгенін, ал қазір мұн-
дай жауапкершілік азайғанын» айтады. «Балаға 
вакцина салмас бұрын педиатр-дәрігер алдымен 
сәбидің қалай туғанынан бастап, қандай ауру-
лармен ауырғанын толық зерттеп алуы қажет. 
Егер баланың денсаулығында сәл кінәрат та-
былса, дене қызуы байқалса, тамағы қызарса, 
онда екпе жасауға қатаң тыйым салынады. Ол 
бала бір апта бұрын ауырып тұрған болса да, 
иммунитеті қалпына келгенше екпе салынбайды. 
Осы сияқты профилактикалық шаралар жүргізіл-
генде ғана асқынулар болмайды» дейді. Бұл 
ереженің қатаң сақталуын да қадағалау керек 
секілді.

Кодекстегі бір жақсылық, ендігі жерде екпенің 
сапасына қатысты жауапкершілік күшейтілді. 
Екпені тасу, сақтау, елге жеткізу кезінде қандай 
да бір ереже сақталмаған жағдайда жауапты 
тұлға 100 АЕК тен 1000 АЕК-ке дейін әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады. 

Қ.ДҮЙСЕМБАЕВ 

МӘЖБҮРЛІ БОЛМАҒАН, БОЛМАЙДЫ ДА!»
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ТӨР – ТӨРАҒАНЫКІ 
ЕМЕС, ТІЛДІКІ!

– Мұныңыз не, маған тиіскеніңіз 
бе? – деді төраға алдында жатқан 
ақ қағазға иек қағып. Иә, таныс дү-
ние. Ақ қағаз – жебе жолдау. Каби-
нет иесінің қылығын естіген бетте 
жедел жазып жіберілген. Осыдан 
он минуттай бұрын, көмекшісі 
арқылы қолына тиген еді. Хат сөз
дері айыптау үкіміндей саңқылдап 
тұр: «Біз – Қазақ газеті, «Жас 
Алаш» пен «Ана тілі», Ұранымыз 
– Сауаттан. Оқылмайды, біз түгіл, 
Егеменді Қазақстан!» 

Өзі тіленіп тұрған соң істің 
мәнін түсіндіру жөн көрінді: «Жоқ. 
Сіздің, жеке басыңызда шаруамыз 
жоқ. Арнамысыңызға тиіспейміз. 
Қазақ тілді газеттерді оқымақ тұр-
мақ, кабинетіңізге кіргізбей, есік 
аузынан қайтарады екенсіз. Ұят 
болды. Сұмдық іс. Қорлық, ма-
заққа парапар қылық. Сіз – Күн-
сіз. Ұжым – күнбағыс, күн көсемге 
қарап өсетін. Газет – қазақ үні. 
Тыңдаңызшы, өзіңіз, ол не дейді: 
«Менде жазық жоқ. Тазамын» – 
деп зар қағуда. Е, тәңірі, қорған-
сыздың күні қайта айналып келгені 
ме, шынымен?»

Осыдан он жыл бұрын өткен 
оқиғаны еске алғызып, айтпасқа 

Статистикаға сүйенсек, елімізде әрбір 
төртінші азамат сотқа дауласпайақ ше-
шуге болатын істермен жүгінеді екен. Бү-
гінде сондай істерде азаматтардың басым 
көпшілігі судья медиатордың көмегімен та-
туласуда. ҚР Жоғарғы Соты төрағасының 
тікелей бастамасымен республиканың 
барлық өңірінде татуласу орталықтары 
ашылды. Дауды сотқа дейін және соттан 
тыс реттеуге қатысты пилоттық жобалар 
жүзеге асып, өзінөзі ақтауда. Мысалы, 
«Татуласу: сотқа дейін, сотта»,  пилоттық 
жобасын алсақ, ол азаматтық сот ісін 
жүргізудің бастапқы, яғни, талап арызды 
сот өндірісіне қабылдау сатысында та-
туластыру рәсімдері арқылы дауларды 
реттеуді көздейді. Жоба аясында  әртүрлі 
азаматтық істер бойынша келісімдер саны 
артқанын ресми мәліметтер көрсетіп отыр. 
Олардың ішінде отбасынеке, шарттық 
құқықтық қатынастардан туындайтын, сон-
дайақ, тұрғын үйге қатысты даулар, арна-
мыс, қадірқасиет және іскерлік беделді 
қорғау туралы талаптар, т.б. бар. Еліміздің 
Жоғарғы Соты бабалардың осындай бай 
мұрасын заманға сай жаңғыртуда өлшеу
сіз еңбек етуде.

Жоғарыда айтқанымыздай, аудандық 
және оған теңестірілген соттарда судья 
медиаторлар белгіленіп, олар сотқа талап 
арыз қабылданғанға дейін тараптардың 
татуласуына атсалысуда. Мұнан өзге, та-
лап қою арызы сот өндірісіне қабылданып, 
азаматтық іс қозғалғаннан кейін де судья-
лар тараптардың татуласуы үшін шаралар 
қолданып, дауды процестің барлық саты-
ларында реттеуге жәрдемдеседі. Істі сотта 
қарауға әзірлік барысында тараптарға 

құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі. 
Мәселен, судья татуластыру рәсімдерін 
қолдану туралы өтінішхаттар мәлімдеу 
жолын, соттың дауды бейбіт реттеуге 
жәрдем көрсететінін, сот кеңесу бөлмесі-
не кеткенге дейін тараптардың татуласу 
құқықтарын пайдалануға толық мүмкіндігі 
бар екенін жанжақты айтады. Сонымен 
бірге, тараптарға татуласу рәсімдерінің 
түрлері, яғни, дауды татуласу келісімін жа-
сау арқылы шешу немесе адвокаттарының 
жәрдемдесуімен партисипативтік рәсім не-
месе медиа торға жүгіну арқылы медиация 
тәртібімен реттеуге болатыны айтылады.

Дауды татуласумен реттеуге қол жет-
кізген тұлғалар уақыттарын үнемдейді. 
Әрі дауласушылар өзара оң қарымқа-
тынастарын сақтап қалады. Қазіргі кезде 
келісімді сотпен бекітуде ешқандай ақы 
төленбейді. Баж салығы қайтарылып 
беріледі. Татуластыру рәсімдерін жүргізу 
нәтижесінде жасалған келісім тараптар-
мен ерікті түрде орындалады. Дауды 
татуластыру рәсімдерін қолдану арқылы  
аяқтағанда тараптардың әрқайсысы үшін 
тиімді шешімге қол жеткізіледі. Медиация 
сот ісіндегі тазалықты, әділ төрелікті қамта-
масыз етудің негізгі тәсілдерінің бірі. Біздің 
атабабаларымыз бұрын бұл тәсілді тиімді 
қолданып, түрлі дауды билер соты арқылы 
бітімгершілікпен шешкен. Осы себепті, 
бітімгершілік бізге жат емес.  

Н.ҚУАНДЫҚОВ,
Ырғыз аудандық соты кеңсесінің 

бас маманы,
сот отырысының хатшысы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

«СОТ КАБИНЕТІ» СЕРВИСІ – АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІСТЕР 
БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ АРЫЗДАРДЫ, ӨТІНІШХАТТАРДЫ ЖӘНЕ 

ШАҒЫМДАРДЫ БЕРУДІҢ ТИІМДІ ТЕТІГІ. ҚОҒАМДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ СӘЙ-
КЕС СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ЕҢГІЗУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУЫНДАДЫ. 
2014 жылы 9 маусымнан бастап Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының бас

тамасымен «Сот құжаттарымен танысу» және «Сот кабинеті» атты жаңа электронды 
сервистер іске қосылды. Қазақстан Республикасы сот органдарының бірыңғай автомат-
тандырылған ақпараттықталдау жүйесі (ҚР СО БААТЖ) бағдарламасы арқылы сот ісі 
электрондық тәсілмен жүргізілетін болды.

Сотқа келіп түскен талап арыздар, интернет арқылы түскен электронды талап арыз
дар және басқа да құжаттар электрондық кәртішкелерге тіркеледі. Оларға тіркеу талоны 
беріледі. Процеске қатысушы азаматтың ұялы телефон нөміріне немесе электрондық 
поштасына хабарлама (SMSхабарлама) мен шақырту жолданады. Хабарламада істің 
нөмірі, логині және паролі көрсетіледі. Логин мен парольді пайдалана отырып сот про-
цесіне қатысушы тараптар іс бойынша www.sud.kz сайтынан «Сот құжаттарымен танысу» 
модулінде іске қатысты барлық мәліметтермен таныса алады.

Ал, «Сот кабинеті» сервисімен Сіз ғаламтор арқылы сотқа электрондық түрде талап 
арыз, сот актілерін беру туралы, сот мәжіліс хаттамасымен таныстыру туралы арыз, сот 
отырысының аудиобейнежазбасын ұсыну туралы өтінішхатпен және басқа да арызбен 
сотқа электрондық үндеулер бере аласыз. Ол келіп түскен арызды қараудың уақытын 
қысқартады.

Бұдан басқа, сервис арқылы үйден шықпайақ мемлекеттік баж салығын төлеуге, 
істерді қарау тізімін, сотқа шақыру туралы хабарламаларды алуға, сот істерін іздеуге, 
сот отырысының хаттамасына ескертпелер жіберуге мүмкіндік бар. Осы электрондық 
сервисті қолдана отырып, сот отырысының қатысушылары онлайн режимінде азаматтық 
сот істерін реквизиттер бойынша іздеп, таныса алады, ісжүргізуге қатысты құжаттарды 
көріп, баспаға шығаруына болады. Алайда, электрондық іс жүргізуге қатысу үшін элек-
тронды цифрлық қолтаңба болу қажет, оны Халыққа қызмет көрсету орталығынан немесе 
Жоғарғы Соттың сайтында тапсырыс беретін сілтеме арқылы алуға болады.

Сот жүйесінде жоғарыда аталған электрондық қызметтер тәріздес қазіргі заманғы тех-
нологияларды енгізу және қолдану сот ісін жүргізуді оңайлатады, бюрократиялық кедер-
гілерді жояды. Ал, бұл азаматтардың уақыты мен қаражатын үнемдеуге септігін тигізеді, 
сот жүйесінің тұрғындар үшін барынша айқын және қолжетімді болуына мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының сот жүйесіне жаңа технология-
ларды енгізу, халықтың сот төрелігіне қолжетімділігін жоғарылатып, құқықтық қоғамның 
мүшелеріне және бұқаралық ақпарат құралдарына сот қызметі туралы жедел және ашық 
түрде ақпарат алуға жол ашатынын атап өту қажет.

Е.НАЗАРҒАЛИЕВ,
БҚО қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған 

ауданаралық сотының сот мәжілісінің хатшысы
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР 
БИІК ТАЛАПҚА САЙ БОЛСА

Мемлекеттік қызмет атқаратындарға қоғам мен мем
лекеттің сенімі ерекше. Содан да болар мемлекеттік қыз
метшілердің моральдықәдептілік бейнесіне  қойылатын  
талап жоғары. Осы орайда, әр мемлекеттік қызметші өзінің 
күшжігерін, білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге асыратын 
кәсіби қызметіне жұмсауы тиіс деп білемін. Сондайақ, 
Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді 
нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік және басқа тілдерге, 
Қазақстан халқының салтдәстүрлеріне құрметпен қарауға, 
адал, әділ, қарапайым болуға, жалпы қабылданған мораль
дықәдептілік нормаларын сақтауға, азаматтармен және 

әріптестерімен қарымқатынаста сыпайылық пен әдептілік 
танытуға, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді та
ратпауға тиіс екендігін мемлекеттік қызметші жақсы білуі 
тиіс. 

 Мемлекеттік қызметшілер қызметтен тыс уақытта 
да қоғамның наразылығын тудыратын әрекеттерден бойын 
аулақ ұстауы қажет. Мәселен,  жол қозғалысы ережесін бұзу,  
масаң  күйде көлік жүргізу  әдепті бұзушылық болып табыла
ды. Кейде БАҚ құралдарынан немесе әлеуметтік желілерден 
мемлекеттік қызметке сын келтірген мемлекеттік қызмет
шілер туралы ақпараттарды да көзіміз шалатыны жасырын 
емес. «Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді», демекші мұндай 
ақпараттар, қит етсе қызметтік куәлігін көрсетіп, мәсе
лесін жеңіл шешкісі келетіндер арқылы жалпы мемлекеттік 
қызметке деген сенімді төмендетеді. Мемлекеттік қызмет

шілер өздерінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе 
тиісті деңгейде орындамағаны үшін Қазақстан Республика
сының заңдарына сәйкес азаматтыққұқықтық, тәртіптік, 
әкімшілік, қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығын 
да білгені жөн. 

Қорыта айтқанда, мемлекеттік қызметші – қоғамның 
айнасы болуы тиіс. Тұңғыш Президент «Әр қызметкер іс 
жүзінде өзінің пайдалы екенін және керектігін ұдайы дәлелдеп 
отыруға тиіс», – деген болатын. Сондықтан, қызметімізді 
жат қылықсыз адал атқарғанға не жетсін?! 

Бибігүл ДЕМЕНОВА,
Ақтау қаласының мамандандырылған 

тергеу сотының кеңсе меңгерушісі

МЕДИАЦИЯ

ЕЛ ЗАҢДАРЫ ДА ЗАМАНҒА САЙ ЖАҢҒЫРУДА. БИЛЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ӨМІРГЕ ЕНУІ СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ ТИІМДІЛІГІН БҰРЫНҒЫДАН ӘРІ АРТТЫ-

РДЫ. ӘСІРЕСЕ, БІТІМГЕРШІЛІК ИНСТИТУТЫ. 

БІТІМГЕРШІЛІК 
ҚАНЫМЫЗДА БАР

БІЛГЕН ЖӨН

СЕРВИС САПАНЫ КӨТЕРДІ

тар. Керек болса, тілмәш бар. 
Жыртықжетім күй кешкен қазақ 
тіліне босағадан орын тие қалса, 
оған да шүкіршілік етсін. Білімсіз 
төреміздің өресі өз керегінен әрі 
аса алмады, сүю мен сенім кет-
кесін тіл трагедиясы басталды. 
Білімсіз төре жекедара билікке 
ұмтылды. Сот төрелігінің тілі – қа-
зақ тілі екендігі, қазақтың жалған-
дағы жалғызы, діні де, ділі де – тілі 
екендігі тарс ұмытылды. 

Түгел сөздің түбі бір. Ол – тіл. 
Тіл мен сөз жүректі, көкіректі дүние 
кірінен тазалаушы. Абай сөзіндегі 
төре нәсілдері түбіміз бір, жүре-
гіміз таза деп серт етуде. «Біз, 
біргеміз» дейді жұрт. Қаз дауыс
ты Қазыбек би «Біз – қазақпыз» 
деп еді. Бір болу – бір тілді тану, 
бір тілде табылу. Қазақ болу. Қа-
зақты, қазақ тілін байлық, білім, 
билік төріне шығару. Кедейкепшік 
күн кешкен тілде қанша бір құн 
болған. Тіл – билік. Тіл – үстемдік. 
Тіл – ұлттық ұят. 

Бұрындары «Ұ»  дыбысы 
«болу» ұғымын белгілейтін. Ұл, 
ұлт, ұлыс, ұжым, ұйым. Заң бой-
ынша төраға сот ісін жүргізуді 
ұйымдастырушы. Бар істі қарап, 
шешетін тұрақты білімді, шебер 
судьялар. Ал, төрағаның бірақ ісі 
бар. Ол – қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесі. Сот ісінің тілі – қазақ 
тілі ғана болсын. Сотқа барша 
жұрт бүкіл ісін, даудамайын қазақ 
тілінде жолдасын. Барын, бай-
лығын салсын, қазақ тілді маман 
жалдасын. Қазақ тілінде жазыл-
маған ісқағаздарын, даудамай-
ын сот табалдырығынан аттатпа, 
заңмен тосқауыл қой, кері қайтар. 
Төрің де, табалдырығың да ата 
анаңа бұйырсын. Табанды бол, 
талап ет, қазақ тілін таңдасын, Ата 
Заңнан аспасын. Тілсіз тіршіліктің 
несі сән? Тіршіліктің шындығы да, 
шыңы да – Тіл.

Тіл ғылымы – бар ғылымдар-
дың анасы. Қазақ тілін танымау – 
Анасының ақ сүтін ақтамау. Қазақ 
тілін менсінбеу, жат жұртты асы-
рау, атаңның басынан аттап өту. 
Тіл – киелі, көзді зат. Төраға, көз 
тимесін, тіл тимесін десең, Қазақ 
тіліне төрдегі орнын қайтып бер. 
Бүгінгі бір күндік жалтырақ өмірге 
алданба, дүниеге аяғыңды көп 
шалдырма, Өлмек үшін туғансың, 
ойла, шырақ. Біз – пенде. Тіл – 
Тәңір. Жалғыздық – бір тәңірінің 
сыбағасы. Тіл трагедиясы – тәңір 
тезі. Тәңір тезі – Тіл трибуналы.

Абай не айтса да біліп айт
қан ғой: «Сен де – құдай пен-
десі, Түспей кетермін деймісің, 
Тәңірінің құрған тезіне?» 

Марат АЗБАНБАЕВ

Біз ежелден төр егесі, ұлттық ұят – Тіл деп келіскен-
біз. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Тіл ел басынан 
да, топ басынан да жоғары. Қазақ тілі мемлекеттік тіл 
ретінде сот төрелегінің төріне әлі күнге дейін неге оз-
бай тұр дейсіз ғой? Тура айтсақ, төрде қазақ тілі емес, 
«төраға» жайғасқан. Қазақ тілі билік босағасынан ат-
тай алмай тұрғанын Бұқар Жыраудың тілімен анықта-
сақ, қай заманда болсын барлық білімсіз «төрағаны» 
алаңдататын бір-ақ мәселе. Ол – тақтан таймау. 
Көңілі кедей бай-патшаның сана-сезім өресі төменгідей. 
Өршіл көңілдің бар арманы – төрде жалғыз отырмақ. 
Соттың босағасы кең, төрі тар. Керек болса, тілмәш 
бар. Жыртық-жетім күй кешкен қазақ тіліне босаға-
дан орын тие қалса, оған да шүкіршілік етсін. Білімсіз 
төреміздің өресі өз керегінен әрі аса алмады, сүю мен 
сенім кеткесін тіл трагедиясы басталды. Білімсіз төре 
жеке-дара билікке ұмтылды. Сот төрелігінің тілі – қазақ 
тілі екендігі, қазақтың жалғандағы жалғызы, діні де, ділі 
де – тілі екендігі тарс ұмытылды.

қоймай, ортаға салғызып отырған 
һакім Абай. Көп алдына шығып, 
көріне айтуға мәжбүр еткен Абай-
дың «Біраз сөзі қазақтың түбі 
қайдан шыққаны туралы» болса, 
мына бір жолдар: «Есте жоқ ескі 
мезгілде, моңғолдан бір татар 
аталған халық бөлінген екен. Қы-
тайлар «татан» деп жазады. Асыл 
түбі қазақтың сол татар. Осы күн-
де де қазақтың төре нәсілдері 
өзін, біз татармыз деп айтысады. 
Онысы біз келімсек емес, түпсіз 
емес, таза тұқымбыз деген орынға 
айтылады, татардың кімі екенін 

білгендігімен айтқаны емес».
Абай сөзінің тереңін, шыңын, 

өмірлік шындығын өздеріңіз де 
байқаған шығарсыздар. Абай 
«төре билігі – білімсіз билік» дей-
ді. Өңшең ойсыз, түпсіз белсенді, 
пысық. Шетінен төре болмақ, бас 
болмақ. Шеншекпен жамылмақ. 
Бұл Абайдың ашық, анық айтып 
отырған рас сөзі. Көзі көріп отыр. 
Қаптап кеткен келімсек. Ұлық-
сыған орыс. Көкірек керген, есер-
леніп, ессізденіп, шатыпбұтқан 
кілең антұрған. Бір сөзбен түйсек, 
бұның бәрі қай уақытта болмасын, 
сайып келгенде – Тексіздік.

Абай сөзіндегі «төре нәсіл-
дері» еріксіз «төраға» ұғымын 
еске алғызғанда жаңағы оқиға 
қиядан қиылып кеп қалам ұшы-
на құйылып кетті. Қисынымен 
қызықтырды. Кешегі кер заман-
ның «білімсіз төресімен», XXI 
ғасырдың «төрағасы» заң алдына 
қатар шығып тұрғанында да заң-
дылық бар. Екеуін байланысты-
рып тұрған ортақ бір дүние – білім.

Біз ежелден төр егесі, ұлттық 
ұят – Тіл деп келіскенбіз. Бас кес
пек болса да, тіл кеспек жоқ. Тіл 
– ел басынан да, топ басынан да 

жоғары. Қазақ тілі мемлекеттік тіл 
ретінде сот төрелігінің төріне әлі 
күнге дейін неге озбай тұр дейсіз 
ғой? Тура айтсақ, төрде қазақ тілі 
емес, «төраға» жайғасқан. Қазақ 
тілі билік босағасынан аттай ал-
май тұрғанын Бұқар Жыраудың 
тілімен анықтасақ, қай заманда 
болсын барлық білімсіз «төраға-
ны» алаңдататын бірақ мәселе. 
Ол – тақтан таймау. Көңілі кедей 
байпатшаның санасезім өресі 
төменгідей. Өршіл көңілдің бар 
арманы – төрде жалғыз отыр-
мақ. Соттың босағасы кең, төрі 
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«БІРГЕМІЗ, МАҚТААРАЛ!» 

қажетті киім-кешек, құрал-сайман, тұрмыстық, жеке гигиеналық 
заттармен жан-жақты әлеуметтік көмек көрсетті. 

Түркістан облысы Жастар ресурстық орталығының 
баспасөз қызметі

Түркістан облысы Мақтаарал ауданында «Біргеміз, Мақтаарал!» 
еріктілер штабы құрылды. Оған облыс әкімдігі мен «Нұр Отан» пар-
тиясы қолдау көрсеткен болатын. 

Еріктілер штабының мақсаты – техногендік апаттан зардап 
шеккен тұрғындарға көмек беру, қолдау көрсету жұмыстарын жүйелі 
жүзеге асыру мен волонтерлықтың жоғары үлгілік мәдениетін 
сақтай отырып, көмекке мұқтаждардың әлеуметтік-экономикалық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Қазіргі таңда еліміздің барлық аймағына, еріктілер мен 
жастардың бастамасымен ұйымдастырылған гуманитарлық 
көмек керуендері Мақтаарал ауданына толассыз келіп жатыр. 
Гуманитарлық көмектің көлемі 500 мың тоннадан астам. 
Облыстық әкімдік пен волонтерлық штаб жанынан құрылған 
қоймаларда жинақталған азық-түлік, тұрмыстық заттар т.б. 
гуманитарлық, материалдық көмектерді түсіру-тиеу, сондай-ақ, 
эвакуациялық пункттерге шоғыр ланған тұрғындарға барынша 
ыңғайлы үйлестіріп, жағдай жасау – волонтерлардың басты мін-
детіне жатады. 

«Біргеміз, Мақтаарал!» волонтерлар штабы құрамында тоған-
дар мен дамбылар жасауға жұмылдырылған адамдармен қоса есеп-
тегенде 500-ге жуық волонтер қызмет етсе, бүгінгі таңда тұрақты 
түрде жұмыс жасайтын 100-ге жуық ерікті бар. Бүгінгі күнге дейін 
эвакуациялық пункттердегі тұрғындарға үш мезгіл ыстық тамақ 
(ауызашар) ұйымдастырылып, коронавирус індетінің алдын алу 
бойынша сақтық шаралары жолға қойылған. Волонтерлардың 
көмегімен 20000-нан астам бетперде мен антисептикалық құрал 
таратылып, түсіндірме жұмысы жүргізілді. 

Табиғи апаттан зардап шеккен тұрғындар, жасөспірімдер мен ба-
лалардың қорқынышын сейілтіп, сенімін нығайту мақсатында ерікті 
психологтар арнайы тренингтер мен ойындар өткізуді жалғас-
тыруда. Зардап шеккен тұрғындардың кейбірі, түрлі себептерге 
байланысты арнайы эвакуациялық пункттерден бөлек өз туыста-
ры мен жақындарының үйлеріне орналасқан. Осы ретте, «Біргеміз, 
Мақтаарал» штабы эвакуациялық орталықтарға қоныстанбаған 
тұрғындарды азық-түлік пен қажетті тұрмыстық заттармен 
қамтамасыз ету үшін мекенжайлық көмек көрсету үлгісі бойынша 
жұмыс жүргізуде. Он күн ішінде «Біргеміз, Мақтаарал!» волонтерлар 
штабы 1100-ден астам тұрғынға, 150-ге жуық отбасыға азық-түлік, 

Еңбектің бағаланғаны, ерлік-
тің дәріптелгені жақсы. Бұл өз 
өмірін тәуекелге тіккен жандар-
дың рухын көтеру үшін керек. 
Қаһармандарға еліктеп өсетін 
ұрпақтың санасына отаншыл-
дық дәнін орнықтыру үшін де 
маңыз ды. 

Әрине, бейбіт күннің батыр
лары айналасындағыларды 
құтқарғанда бақай есепті ойла-
майды. Біреуге көмек қолын 
созу арқылы абырой жинасам, 
медаль алсам, қызметте кө-
терілсем деп те мақсат қой-
майды. Оларды ерлікке итер-
мелейтін қызметтік борышы 
ғана емес, адамдық принципі 
шығар. Өкініштісі, біздің қоғам 
жақсылықты жарнамалауға, 
жақсы істерді насихаттауға са-
раң. Жылы сөзін қимайды. Ізгі 
істердің астарынан да ілік іздеу 
жиілеп кетті. Әйтпесе, басқа-
ны былай қойғанда, полиция 
қатарында өз басын қатерге 
тігіп, өзгелердің өмірін сақтап 
қалғандар өте көп. Отан қорға-
ушылар күніне орай сондай 
батыр полицейлердің біразы 
марапатталды. Ел Прези-
дентінің Жарлығымен 29 поли-
ция қызметкері мемлекеттік на-
градаға ие болды. Марапатты 
тапсыр ған Ішкі істер министрі 
Ерлан Тұрғымбаев батырлар-
дың есімін мақтанышпен атап, 
ел атынан алғысын білдірді.     

Елімізде коронавирус індетінің 
таралуына тосқауыл қою мақсатында 
төтенше жағдай енгізіліп, карантин 
жарияланғаны белгілі. Осындай сын 
сағатта да полиция қызметкерлері 
қатердің алдында жүрді. Халықты 
сақтандыру, қауіпсіздік шараларын 
қамтамасыз ету үшін барын салды. Үй 
көрмей, отбасынан жырақта жүріп қыз
мет еткен сақшылардың жанкештілігі 
туралы сөз етпесек елдігімізге сын 
болар. Ерлан Тұрғымбаевтың қызмет
тік міндетін адал атқарып жүрген әріп
тестеріне алғыс айтып, ақжарма тілек 
арнауы сақшыларды жігерлендіріп, 
өздеріне деген сенімін бекіте түскені 
анық. Ал, құқық қорғау саласында иық 
түйістіріп бірге жүрген жанның ерлік 
көрсетіп, ел мақтанышына айналуын 
көрудің әсері тіпті ғаламат. 

Мысалы Батыс Қазақстан облыс
тық полиция департаментінің қыз
меткері Шолпан Меденованың есімі 
бүгінде республиканың түкпіртүкпірін

Сервистік полиция АҚШ пен Еуро
па елдерінде әлдеқашан қолға алы
нып, бүгінде өз жемісін бере бастаған 
әдіс. Бір сөзбен айтқанда, бұл Жеглов 
айтқан «Полицияның міндеті – түрме
ге тоғыту емес, керісінше қылмыстың 
алдын алып, халықпен етене жұмыс 
істеу» деген сөз. Әлгі «Әкім бол, 
халқыңа жақын бол» дегенді енді, 
«Полицей болсаң, халықпен бірге 
бол» деп айтсақ болады.

Мысалы, Германияда «сервистік 
полиция» белгілі бір аймақта, аудан
да, тұрғындарға қызмет көрсетумен 
айналысады. Олар күштік құрылым 
емес, сервистік қызмет ретінде жұмыс 
жасайды. Халық олардың кеңселеріне 
түрлі проблемалар мен жағдайларын 
айтып келеді. Полиция өз кезегінде 
ол мәселелерді шешуге тырысады. 
Немістердің сервистік полициясының 
негізгі міндеттері: қылмысты ескерту 
және зерттеу, қоғамдық тәртіпті бақы
лау, сондайақ, қылмысты ашудан 

РЕФОРМА

СЕРВИСТІК ПОЛИЦИЯ СЕНІМДІ АҚТАЙ МА?

БҮГІНГІНІҢ БАТЫРЛАРЫ

НАР ТӘУЕКЕЛ – ЕР ІСІ

бұрын оның алдын алу, азаматтардың 
полицияға айтқан өтініштері бойынша 
оларға көмек көрсету... Демек, ішкі мә
дениет пен этика ең жоғары дәрежеде. 

Францияда  да  солай .  Т іпт і , 
олар сервистік полицияны «Police 
de proximit» деп те атайды. Қазақ
ша «Жанға жақын полиция» деген 
мағынаға саяды. Бұлар да атына заты 
сай. Полиция шынымен де халықпен 
өте жақын жұмыс жасайды. Негізгі 
міндеті – қоғамды заң бұзушылықтан 
қорғау және әр азаматтың қауіпсіздігін 
сақтау. Америка құрама штаттарында 
да дәл солай.

Кадр таңдау – 
үлкен мәселе

Енді осы реформаны Қазақстан 
жағдайында қалай қолдануға бола
ды? Рас, соңғы екі жылда ішкі істер 
саласында сервистік полиция моделін 
енгізу жөнінде біраз қадамдар жаса
луда. Атап айтар болсақ, Қарағанды, 

Ал маты, Көкшетау секілді бірнеше 
қалада оның алғышарты жасалды. 
Учаскелік полицейлердің жұмысына 
өзгерістер енгізілді. Олардың сурет
тері мен телефон нөмерін кез келген 
үйдің кіреберісінен көретін болдық. 
Кейбір қалаларда азаматтарды қа
былдайтын полиция кеңселері пайда 
болды. Грузиядағыдай, бір айдың 
ішінде полицияның 7080 пайызын 
қысқартып, орнына жемқорлыққа 
былғанбаған жаңа кадрлар алын
бағанмен, баяу да болса, сервистік 
полиция моделіне көшу басталды 
деуге болады.

Бірақ, біздіңше дәл қазіргі қалпын
да сервистік полицияның болашағы 
Еуропа елдеріндегідей бола қоюы 
неғайбыл. Тіпті, Грузиядағыдай бола
ды деп те айта алмаймыз.

Ең бірінші – кадр мәселесі! Мы
салы, АҚШта полиция қатарына 
қабылдану үшін, сол елдің азаматы 
екі жылдық дайындық курсынан өтеді. 
Сол жерден сертификат алады. Сер
тификаттың өзі полиция қатарына 

алынады дегенді білдірмейді. Ол тек 
психология лық жағынан өзін өзі ұстау
ды үйреніп, тұрғындармен қарымқа
тынас тілі бойынша мағлұмат алады. 
Полиция жөніндегі ілімін толықтыра
ды. Осы екі жылдық курстан өткеннен 
кейін полиция колледжіне немесе 
академиясына түседі. Жоғарыдағы 
сатыларды мінсіз меңгергенде ғана 
полиция қатарына қабылданады.

Бізде ше? Әлі күнге дейін полиция 
қатарына қабылданатындардың ең 
алдымен физикалық дайындығына 
назар аударылады. Оның құқықтық 
сауаты, халықпен тілтабысуы және 
психологиялық мінездемесі екінші ке
зекте. Нәтижесінде түрлі оқыс жағдай
ларда полиция қызметкері жұртшылық 
алдында күлкіге қалып жатады. Тіпті, 
журналистер мен блогерлердің хайп 
жинайтын тақырыбына айналғанын 
да мойындау керек. Мысалы, өткенде 
«Сіз халыққа қызмет етесіз бе?» деген 
арандату сұраққа полиция қызмет
керінің күмілжіп, «Мен халыққа қыз
мет етпеймін» деп жауап бергенін де 

көрдік. Бұл да дайындықтың болмауы 
мен саяси сауатсыз дықтың бір көрінісі. 
Сервистік полиция бір ғана полиция 
қызметкерінен ғана тұрмау керек. 
Қазіргі ашылып жатқан сервистік 
офис терде полиция қызметкерлерімен 
қатар әлеуметтік сала мамандары мен 
психологтар отырғаны дұрыс. Еуропа 
елдерінің бәрінде солай. Ал, сол ма
мандармен қатар отырған полиция 
қызметкерінің сауаты мен біліктілігі 
қандай? Бұл үлкен мәселе.

Еліміздегі Ішкі істер саласының 
академиялары мен иституттары енді 
біліктілігі жоғары, жанжақты білімді, 
психологиялық жағынан мығым қыз
меткерлерді дайындауға кіріскені 
жөн. Бұл бірекі айдың көлемінде 
шешілетін мәселе, енгізе қоятын ре
форма емес. Елжұрттың сенім кре
дитіне ие құрылым қалыптастырамыз 
десек, сервистік полицияны енгізуге 
тырысу керек.

Жанар ТҰРАНҚАЗЫҚЫЗЫ,
журналист, заңгер

дегі сақшыларға жақсы таныс. Тергеу
ші болып қызмет атқаратын Шолпан 
іздеуде жүрген қылмыскерді ұстап, 
криминалдық полиция қызметкер
леріне тапсырған болатын. Былай 
қарасаңыз, күдіктіні ұстап, қоғамнан 
аластау әр сақшының міндеті. Сонда 
Шолпан нендей ерлік көрсетті? Оның 
ерлігі – тәуекелшілдігінде. Жақын күн
де дүниеге ұрпақ әкелемін деп отыр
ған Шолпанның қылмыскерге жалғыз 
қарсы шығуы өзін ғана емес, құр
сағындағы нәрестені де қатерге тігуін
де. Мұндай екіұдай сәтте аяғы ауыр 
әйел тұрмақ, соқталдай жігіттердің 
өзі нақты шешім қабылдай алмай 
жатады. Меденованың мықтылығы 
осында!

Алматы облысы да батыр поли
цейлерден кенде емес. Білдей бір 
тұрғын үй кешенін жарылыс қауіпінен 
сақтап қалған Нұржан Батқалбеков 
соның бірі. Арнайы жасақта қызмет 
ететін сарбаздың жанкештілік үлгісін 
көрсеткен кезі көп. Соның бірі мынау... 
Талдықорғанның бір тұрғыны жасаған 
лаң сол күні біраз адамды әбігерге 
салған. Ішімдікке әбден тойып, ана
сымен сөзге келген ол пәтеріндегі газ 
баллонын жарамын деп қорқытқан. 
Төртінші қабатта орналасқан пәтерде 
жарылыс болса бүкіл тұрғын үй ша
тырсыз қалуы, өрттің ошағына айна
луы мүмкін еді. Хабарды ести сала по
лиция қызметкерлері үй тұрғындарын 
сыртқа шығарып, бопсалаушы жігітпен 
келіссөз жүргізуге кіріседі. Алайда, 
санасы тұманданған жігіт сөзге көне 
қоймайды. Шұғыл шешім қабылдаған 
топ бопсалаушыны тоқтатуды Нұржан 
Батқалбековке тапсырған болатын. 
Шатырдан төмен түсіп терезеден кір

ген Нұржан мас жігіттің газ баллонның 
тұсында сіріңке тұтатқалы тұрғанын 
көреді. Ойына алғанын іске асырсам 
деген ол терезеден секіріп түскен сар
базға аңтарыла қарап қалған. Батқал
бековке осы бірер минут жеткілікті 
еді. Сіріңке ұстаған қолға жармасқан 
ол бопсалаушыны тұқыртып, қатер 
төндірген екі газ баллонын да сыртқа 
шығарды. Әбжілдік танытқан сарбазға 
«Ерлігі үшін» медалі табысталды.

Ербол Аманбаев та Алматы облы
сы Текелі қалалық Полиция бөлімінің 
учаскелік инспекторы. Бұл жігіт те 
өз өмірін қатерге тігіп жанып жатқан 
үйден әйелді құтқарып қалған. Ербол 
Қожабекұлының айтуынша, оқыс оқиға 
түнде орын алған. Шақырту түскен 
жерге жеткен учаскелік полицей өрт 
сөндірушілердің келуін күтіп тұрмаған. 
Өйткені, қызыл жалын басталған екі 
қабатты тұрғын үйде бұдан басқа 

бірнеше пәтер бар. Егер өрттің ал
дын алмаса, ескі үйдегі барлық пәтер 
отқа орануы мүмкін. Бірден шешім 
қабылдаған жігіт есікті бұзып ашқан
да жалынды өз күшімен сөндірмек 
болған әйел әлсіреп, жерде құлап жа
тыр екен. Әйелді сыртқа шығарған ол 
үйге қайта беттегенде өрт тіпті өрши 
түскен. Есі шығып дағдарған жұрт по
лицей қою түтін будақтаған үйге қайта 
кіріп кеткенде тіпті таңданысып қалған 
еді. Газ баллонын көтеріп шығып 
келе жатқан Ерболды көргенде ғана 
жанталасқан әрекеттің мәнін түсінген.  
Көпшіліктің көз алдында батырлығын 
байқатқан жігіттің өңірінде қазір «Өрт
те көрсеткен қайсарлығы үшін» медалі 
жарқырайды. 

«Ерлігі үшін» медалімен мара
патталған Алматы облысы Полиция 
департаментінің қызметкері Серікбек 
Алпысбеков те бір үйлі жанды өрттен 

арашалаған азамат. Патрульдеу кезін
де үйдің жанып  жатқанын байқаған 
Серікбек өрт сөндірушілердің келуін 
күтіп, қол қусырып тұрмаған. Жалын
ның арасынан 8 адамды алып шыққан. 
Аман қалған алты баланың ағаларына 
айтар алғысы зор. 

Жайық өзеніне батып бара жатқан 
жасөспірімдердің де құтқарушысы 
қарапайым полицейлер. Тимур Бал-
мағанбетов пен Қуандық Сүйіндіков 
Атырау қаласы Полиция департа
ментінде учаскелік инспектор болып 
қызмет атқарады. Екі полицей суыт 
хабар түскеннен кейін көмек көрсетуге 
дереу жеткен. Олар келгенде жеткін
шектердің басы судан бір көрініп, бір 
батып алыстап бара жатты. Бірден 
көмекке ұмтылған полицейлер жан
кештілігінің арқасында бұл балалар 
да жақындарымен қауышты. Полиция 
қызметкерлерінің бірінің киіміндегі 
камерадан құтқару кезіндегі сөздер 
анық естіліп тұрған еді. Аяққолының 
жаны кетіп әбден әлсіреген балалар
дың арпалысы да осы камераға жа
зылған. Әсіресе, үміті сөне бастаған 
баланың  «Мама, сені жақсы көремін» 
деп қалжырай айтқан сөзі кімкімнің 
де жүрегін ауыртқаны рас. Ана мен 
баланың амандығынан артық не бар 
әлемде. Балаларды анасымен табыс
тырған қос полицейдің де ерлігінің 
бағаланғаны қуантады.

Қазір полиция қызметкерлерін 
сынайтындар көп. Әр әрекетінен 
кемшілік іздейтіндер басым. Жағым
сыз пікір айтпас бұрын сақшылар жа
саған ерліктерді де еске алып тұрған 
жөн секілді.

Нұрлан ШЫНТАЕВ 

Шолпан МЕДЕНОВА Нұржан БАТҚАЛБЕКОВ Ербол АМАНБАЕВ

Тимур БАЛМАҒАНБЕТОВ пен Қуандық СҮЙІНДІКОВ

Серікбек АЛПЫСБЕКОВ
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АЛТЫН КӨПІР

ОТАНДЫҚ ЗАҢГЕРЛЕР 
АҚШ пен ҰЛЫБРИТАНИЯДА 

АДВОКАТ БОЛА АЛАДЫ

Қазіргі таңда әлем бойынша 
бірнеше юрисдикцияны меңгер-
ген заңгерлерге сұраныс артты. 
BARBRI мен АХҚО Құқық акаде-
миясы америкалық білім беру 
жүйесі жоқ оқу орындарының 
заңгер түлектерін АҚШ-та адво-
кат мәртебесін алу үшін тапсы-
ратын емтиханға дайындайды. 
Курс апталық оқу сағатының 
санына байланысты 6-10 айға 
созылады. 

3 немесе 4 жылдық жалпы 
(прецеденттік) құқық саласында 
дипломы бар түлектер Нью-
Йорк те адвокат болып жұмыс 
істеу үшін сынақ тапсыра алады. 
Ал, жалпы немесе континен-
талды құқық дәрежесі бар заң-
герлер Калифорнияда жұмыс 
істеу үшін тиісті сынақ тапсыру 
мүмкіндігіне ие болып отыр. 

Солиситор деңгейін алып, 
Англия мен Уэльсте қызмет ет-
кісі келетін заңгерлер Qualified 
Lawyer Transfer Scheme (QLTS) 
атты халықаралық емтиханнан 
өтуі керек. Бұл сынақтан өтіп, 
аталған елдерде адвокаттықпен 
айналысу құқығына ие болған 

мамандар халықаралық нарықта 
жоғары сұранысқа ие екені бел-
гілі. 

QLTS емтиханы теориялық 
және практикалық бөлімнен 
тұрады. Кешенді сынақ ком-
мерциялық және салық құқығы, 
азаматтық және қылмыстық 
процесс, мүлік қатынастары 
мен мұрагерлік секілді негізгі 
дисциплиналарды қамтиды. 
Сынақтың бірінші бөлімі он-
лайн тапсырылатын тест. Бұл 
үміткердің ағылшын құқығын 
қаншалықты білетінін тексе-
реді. Екінші бөлім – Objective 
Structured Clinical Examination 
(OSCE). Шамамен бір апталық 
емтиханда үміткердің сұхбатта-
су, ораторлық және аналитика-
лық ойлау қабілеттері сынала-
ды. Мұнда үміткерлер ағылшын 
заңнамасын біліп қана қоймай, 
оны нақты іс кезінде пайдалана 
алатынын да көрсетуі тиіс. 

Аталған сынақтан өткен заң-
гер жан-жақты, бәсекеге қа-
білетті, жаһандық деңгейде жұ-
мыс істей алатын маман болып 
шығады. Отандық заңгерлерге 

ТҰТЫНУШЫ ҚҰҚЫҒЫ

МҮЛІКТІ ТІРКЕУ – 
МІНДЕТТІ ШАРА

Сондықтан, біз жылжымайтын мүлікті тіркеу-
дің заңдылығын үнемі көпшілік назарына салып, 
жаңалықтарды дер кезінде түсіндіруді жолға 
қойып келеміз. Мәселен, Азаматтық кодекстің 
118-бабына сәйкес, жылжымайтын мүлікке 
құқық және онымен жасалатын келісімнің бәрі 
міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі керек. 
Сондай-ақ, «Жылжымайтын мүлікке құқықтар-
ды мемлекеттік тіркеу туралы» заңында осы 
мәселеге қатысты заңдылықтың бәрі жан-жақты 
шешімін тапқан. Осы заңның 9-бабында көрсетіл-

гендей мүлікке құқық туындаған сәттен бастап 6 
ай ішінде азаматтар мемлекеттік тіркеуге қоюға 
өтінішпен жүгінуі тиіс. Тіркеуді Азаматтарға ар-
налған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы 
немесе нотариустардың көмегімен жүзеге асы-
руға болады. Қазір жаңа технологияның жолға 
қойылған кезі. Бүгінде мемлекеттік қызметтердің 
басым бөлігі электронық форматқа ауысқанынан 
көпшілік хабардар. Бұл азаматтардың уақыты 
мен қаржылық шығынын азайтуға, мемлекеттік 
қызметтің сапасын жақсартуға айтарлықтай 

әсер етті. Жаңа өзгерістің жылжымайтын мүлік-
ке құқықтарды тіркеуді де мейлінше жеңілдет-
кені анық. Электрондық үкімет порталындағы 
автоматтандырылған қызмет (Жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемле-
кеттік тіркеу) нотариуста мәміле жасау кезінде 
құқықтарды онлайн режимінде бірден тіркеуге 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, білікті нотари-
устар мүлікті тіркеу ісін айтарлықтай жеңілдетті. 
Бұл ретте нотариустар үшін арнайы әзірленген 
е-нотариат ақпараттық жүйесінің пайдасы аз 

емес. Жылжымайтын мүлікті тіркеудегі жаңа 
жаңғыртулар азаматтарға сапалы қызмет көр-
сетудің ғана емес, әуре-сарсаңын азайтудың, ең 
бастысы мүлікке қатысты заңбұзушылықтардың 
жойылуының кепілі болып отыр. 

Ә.ГАЛИДИН,
Алматы қаласы Әділет департаменті 

Тіркеу қызметі саласындағы әдістемелік 
қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің 

жетекші маманы 

К
И
Е

ҰЛТТЫҢ ЖОҒАЛУЫ ҰЛТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҰМЫТУМЕН 

ӨЗЕКТЕС
Адам баласы дүниеге келген сәттен бастап айналадағы жаңа 

ұғымдарды, табиғат құбылыстарын ана тілінде ұғына бастайды. 
Бесік жырларынан бастап сан ғасырлар бойы халқымыз дәріптеп, 
дамытып келген қоғамдық, саяси-әлеуметтік, мәдени, рухани бай-
лықтарды адам ана сүтімен бойына енген туған тілі арқылы игеріп, 
игілігіне айналдырады. Өткеніне көз жіберіп, ой елегінен өткізіп 
таразылайды, болашағына қол созып болжайды, ғылым көкжиегіне 
шығарып самғатады, келешегіне жол сілтейді. 

Ана тілі арқылы адамдар бір-бірімен сөйлесіп, ойын жеткі-
зеді, пікір алысады. Ана тілі арқылы оқып, білім алады. Ана тілі 
арқылы халқымыздың өресін көрсететін әдеби, мәдени туындылар 
жасалады. Ана тілі – халқымыздың өмір сүріп, қоғамдық өмірде 
дамып отыруының  көрінісі, әрі кепілі. Өйткені, біріншіден, ана тілі 

халқымыздың, қазақ халқының, дүниеге келіп, өмір сүруімен тікелей 
байланысты, екіншіден, ана тілін ұмытып, ана тілінде сөйлемеген, 
ана тілінде тәлім-тәрбие бере алмаған халықтың келешегі жоқ, 
тағдыры мүшкіл болып, тарих сахнасынан өшеді. Өз ана тілін білме-
ген, қадірлемеген адам өзін дүниеге әкелген, мәпелеп өсірген анасын 
да, ел-жұртын да, Отанын да қадірлей алмайды. 

Жастайыңнан қиялыңды қияға өрлеткен қиял-ғажайып ерте-
гілер, сүйіп тыңдайтын шыншыл да сыршыл аңыз-әңгімелер, ерлікті, 
елдікті ту еткен батырлар жырлары, шынайы махабатты мұрат 
еткен әсем де әсерлі ғашықтық, лиро-эпикалық жырлар, бірлікті, 
берекетті мақсұт еткен өткір де өміршең шешендік сөздер, халық 
даналығы мақал-мәтелдер ана тілінде дүниеге келіп, әрбір адамға 
сол ана тілінде жетіп отыр. Осындай ана тілінде жырланған халық 
мұрасынан ғибрат аласың, өміріңе өнеге тұтасың, білім бұлағынан 
сусындайсың, сезіміңе әсер етіп, білім-ғылым әлеміне құлаш ұра-
сың. Абайдың даналығын, Махамбеттің батылдығын, Бұқардың 
ақылмандығы мен жанашырлығын, Абылайдың данышпандығын, 
Бөгенбай мен Қабанбайдың батырлығын түйсініп, рухани өміріңе 

азық етесің. Сондықтан да, ана тіліңнің тағдыры үшін күйесің де, 
күйінесің де, шаттанасың да, шамырқанасың. 

Ана тілінің күші мен құдыретін туған халқымыз әуелден-ақ 
бағдарлап, әрқайсысымыздың жетемізге жеткізіп, түсіндіріп кел-
ді. Сондықтан да, халқымыз туған тілді, ана тілін, сөз өнерін бар 
өнердің басы деп санады.

Ана тілінің маңызы мен қоғамдық қызметі аса зор. Біріншіден, ол 
– қатынас құралы. Әр халық өкілдері бір-бірінің ойын ең алдымен ана 
тілі арқылы түсінеді, бір-бірімен ана тілінде сөйлеседі. Екіншіден, 
әр адам ана тілінде оқып, білім алады, тәрбиеленеді, өнер үйренеді, 
халықтың тарихымен, әдет-ғұрпымен танысып, тұрмыс-тіршілігін 
танып біледі. Үшіншіден, ана тілі – халықтың рухани, мәдени бай-
лығының, экономикалық және тарихи дамуының құралы. 

Қазақ тілі – қазақ халқы үшін әдебиет, мәдениет, ғылым мен 
білім тілі, оқу-ағарту тілі, түрлі іс қағаздарының тілі. 

Құндыз МАЛДЫБАЕВА,      
Шахтинск қалалық сотының кеңсе меңгерушісі

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ 

Қанды оқиға қаңтардың 15-іне қараған түні 
болған. Ақтөбе қаласының тұрғыны Кәмшат 
Мұсабаева сол күні жолдасымен бірге қонақта 
болғанын айтады. Алайда түн ортасында 
марқұмның телефонына белгісіз біреу қоңырау 
шалып, күйеуі далаға шығып кетеді. Бірақ, ол 
сол күйі кері оралмаған. 39 жастағы ер адам-
ның денесі ертеңіне мәйітханадан табылған. 
Жесір келіншек «жұбайым сотсыз жазалаудың 
құрбаны болды» деп отыр. 

– Жолдасым бұрын-соңды маған ес-
кертпестен, ешқайда кетпейтін. Ал, оқиға 
бола тын күні оған ауылдасы телефон соққан. 
«Данияр» шаруа қожалығының басшысы 
Құмар Шумекеев оны бірнеше адаммен бірге 
саяжайға апарып, ұрып-соққан. Ол жолда-
сымды осыдан үш жыл бұрын шаруа қожа-
лығында болған 10 бас жылқының ұрлығына 
қатысы бар деп айыптаған. Алайда ол бұған 
дейін ұрлық туралы полицияға шағым түсір-
меген. Қолында ешқандай дәлелі болмаса 
да, күйеуіме қылмыс жасағанын мойындатпақ 
болған. Оны жылу құбырына байлап қойып, 
темірмен ұрған. 

Соңынан сотталушылар Аслан Мұсабаев-
тың жансыз денесін жедел жәрдем ауруха-
насының маңындағы автотұраққа әкеліп тас-
таған. Ал өздері оқиға орнынан бой тасалап, 
қашып кетеді. Сотталушылардың бұл әрекеті 
жедел жәрдем ауруханасының бейнебақылау 
камерасына да жазылып қалыпты. Сот меди-
циналық сараптама қорытындысы бойынша, 
соққы салдарынан марқұмның бас сүйегі мен 
қабырғалары сынып, өкпесі зақымданған. 
Қазір бұл іске қатысы бар деген күдікпен екі 
адам қамауда отыр. Қайғыдан қан жұтқан же-
сір келіншек кінәлілер жеңіл жазамен құтылып 
кете ме деп қауіптенеді. Өйткені, алғашында 
олардың үстінен Қылмыстық кодекстің 99-ба-
бының 2-бөлігімен (Адам өлтіру, алдын-ала 
сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған) 
қылмыстық іс қозғалған. Алайда  кейін күтпе-
ген жерден бұл іс басқа бапқа ауыстырылған 
көрінеді. 

– Қазір оларға Қылмыстық кодекстің 
106-бабының 3-бөлігі (Абайсызда адам 
өліміне әкеп соққан, денсаулыққа қасақана 
ауыр зиян келтіру) бойынша айып тағылып 
отыр. Мен мұнымен келіспеймін. Өйткені, 

айыпталушылар қылмысқа алдын ала дай-
ындалған. Қазір бұл іс бойынша менен бөлек 
тағы екі адам жәбірленуші болып танылды. 
Оларды да ұрып-соғып, мал ұрлығына қаты-
сы бар екенін мойындатқан. Біреуін әдейілеп 
Орал қаласынан көлікпен әкелген. Ал, менің 
жолдасымды мойындамағаны үшін аямай, 
ұрып-соққан. Айыпталушылар күйеуімді тірі 
қалдырғысы келсе, ауруханаға апарар еді 
ғой?! Оның жансыз денесін көлік тұрағына 
тастап, қашып кетпес еді?! Осы істі ұйымдас-
тырған Шумекеев жеңіл жазамен құтылып 
кете ме деп қорқамын. Өйткені, ол бұрын 
сотталмаған. Сот-медициналық сараптама 
қорытындысы бойынша, күйеуімнің аяқ-қо-
лында көптеген пышақпен кесіп-тесілген 
жарақаттар болған. Алайда, тергеушінің қа-
улысында бұл туралы айтылмаған. Тергеуге 
көңілім толмайды. Шағым түсіруге мүмкінді-
гіміз де болмады. Іс бірден сотқа жолданды, 
– дейді ол. 

Облыстық соттың баспасөз қызметінің 
мәліметінше, сот отырысы онлайн режимінде 
өтпек. Қылмыстық істі Ақтөбе қаласының №2 
сотының судьясы Гүлнар Тілепова қарайды. 
Жалғыз асыраушысынан айырылған Кәмшат 
Мұсабаева соттың әділ шешім шығаратыны-
на сенімді. 

– Қазір үйден шығуға да қорқамын. Өйт-
кені, күйеуімді өлтіргендердің бірі қашып кет-
кен. Үш айдан бері іздеуде жүр. Ал, екіншісі 
қылмысты хабарламағаны үшін үй қамағына 
жіберілген. Тек Құмар Шумекеев пен Сәкен 
Айтпаев қана қамауда. Бірінің туысы кешірім 
сұрап, ақша да ұсынды. «Өлетін адам өлді 
ғой» дейді. Келіскен жоқпын. Өйткені, олар-
дың заң жүзінде әділ жазасын алғанын қа-
лаймын. Жолдасымның жеке кәсібі болған, 
ет сатумен айналысатын. Олар мені жалғыз 
асыраушымнан айырды, – дейді Кәмшат 
Мұсабаева. 

Айта кетелік, марқұмның артында кәме-
летке толмаған үш баласы қалды. Әділдік 
іздеген келіншек жанайқайын айтып, ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бас 
Прокурор Ғизат Нұрдәулетовке Ашықхат 
жолдады. 

Жансая ЕСМАҒАМБЕТОВА

ҚҰЖАТҚА САЛҒЫРТ ҚАРАУ ҚИЫНДЫҚТАР ТУДЫРАДЫ. КҮНДЕЛІКТІ ТӘЖІРИБЕ КӨР-
СЕТІП ОТЫРҒАНДАЙ, КЕЙБІР АЗАМАТТАР ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ САТЫП АЛҒА-

НЫМЕН, ОНЫ ТІРКЕУГЕ ҚОЮҒА АСЫҚПАЙДЫ. АЛ, МҮЛІКТІ ТІРКЕУ – МІНДЕТТІ ШАРА. БҰЛ 
ІСТІ КЕЙІНГЕ ШЕГЕРУ МҮЛІККЕ ҚАТЫСТЫ ТҮРЛІ АЛАЯҚТЫҚ ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ЖАСАЛУЫНА 
ТҮРТКІ БОЛУЫ МҮМКІН. ТІПТІ ЗАҢБҰЗУШЫЛЫҚ ОРЫН АЛМАҒАННЫҢ ӨЗІНДЕ, МҮЛІКТІ 
БЕЛГІЛЕНГЕН МЕРЗІМДЕ ТІРКЕУГЕ ҚОЙМАҒАНДАРҒА АЙЫППҰЛ ҚАРАСТЫРЫЛҒАНЫН 
ДА ЕСІМІЗДЕН ШЫҒАРМАУЫМЫЗ ШАРТ. КЕЙДЕ ҚҰЖАТТАРДЫ РЕТТЕУ ҮШІН ХАЛЫҚҚА 
АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНЕ БАРҒАНДА ҒАНА АЗАМАТТАР ӨЗІНІҢ ТІРКЕУ 
УАҚЫТЫН ӨТКІЗІП АЛҒАНЫН, СОЛ ҮШІН АЙЫППҰЛ ТӨЛЕУІ КЕРЕКТІГІН БІЛІП ЖАТАДЫ. 
МҰНДАЙ КЕЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ӘРЕКЕТ ЖАСАУ КЕШ БОЛАТЫНЫ БЕЛГІЛІ. 

ЖАНАЙҚАЙ

АҚТӨБЕДЕ ЖОЛДАСЫ КІСІ ҚОЛЫНАН ҚАЗА ТАПҚАН КЕЛІНШЕК ӘДІЛДІК 
ІЗДЕЙДІ. АЙТУЫНША, ҚАНЫШЕРЛЕР ҮШ БАЛАНЫҢ ӘКЕСІН СОТСЫЗ 

ЖАЗАЛАП, АЯУСЫЗ ҰРЫП-СОҒЫП, ОНЫҢ ЖАНСЫЗ ДЕНЕСІН ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ 
АУРУХАНАСЫНЫҢ АУЛАСЫНА ЛАҚТЫРЫП КЕТІПТІ. 

«ТЕРГЕУГЕ КӨҢІЛІМ 
ТОЛМАЙДЫ»берілген осындай теңдессіз мүм-

кіндікті пайдалана алған үміткер-
лер сынақты сәтті тапсырып 
шықса, ешқандай тағылымда-
масыз, бірден АҚШ-тың немесе 
Ұлыбританияның толыққанды 
заңгері болып шығады. АХҚО 
басшылығы отандық заңгерлер 
мен осы саладағы студенттерді 
осы мүмкіндікті жіберіп алмауға 
шақырады. «Біз заңгерлерді 
даярлау жөніндегі әлемдік на-
рықтағы көшбасшы BARBRI-мен 
ынтымақтасуға қуаныштымыз. 
BARBRI-мен серіктестік бірегей 
мүмкіндіктер береді. Біз заң-
герлер мен студенттерді АХҚО 
Құқық академиясының алаңын-
да осы мүмкіндікті пайдалануға 
шақырамыз», – дейді АХҚО 
әкімшілігі басқарма төрағасы-
ның бірінші орынбасары Марат 
Әйтенов. 

Өз кезегінде BARBRI басқа-
рушы директоры Сара Хатчин-
сон да АХҚО-ның осы бағыттағы 
жұмыстарын жоғары бағалап 
отыр. «АХҚО Құқық академиясы 
– өңірлік заңгерлерге халықара-
лық коммерциялық құқық сала-
сындағы білім мен дағдыларды 
алуға көмектесетін бірегей оқу 
платформасы. Біз заңгерлерге 
ең қолайлы жағдай жасау үшін 
Академияның серіктесі болуға 
қуаныштымыз», – дейді Сара 
Хатчинсон.

Айта кетейік, BARBRI бүкіл 
әлем бойынша 1,3 миллион заң-
герге емтихан тапсыруға (U.S. 
bar exam) көмектесті. BARBRI 
жоғары оқу орындары мен заң 
кәсіпорындарына арналған 
оңтайлы шешімдерінің толық 
жиынтығын ұсынады. Оларға 
АҚШ-тағы емтихандарға дайын-
дық, оқу бағдарламасы, халықа-
ралық біліктіліктерге дайындық, 
бағдарламаларды онлайн-басқа-
ру және кәсіби даму кіреді.

Бауыржан МҰҚАНОВ,
АХҚО пиар менеджері

АХҚО Құқық академиясы АҚШ-тың BARBRI халықаралық заң 
білімін беру ұйымымен әріптестік келісімшартына қол қойды. 
Келісімшарт аясында Орталық Азия мен Ресейдің заңгерлері АҚШ 
пен Ұлыбританияда адвокаттық қызметпен айналысуға мүмкіндік 
алды. Ол үшін үміткерлер АХҚО Құқық академисынан арнайы курс 
өтіп, сынақ тапсыруы керек. Сынақтан өткен заңгерлер Калифор-
ния мен Нью-Йоркте адвокат мәртебесін алады немесе Ұлыбрита-
нияда солиситор, яғни, кәсіпқой заңгер бола алады. 
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27.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің  2017 жылғы 

28 маусымдағы № 404 бұйрығына 
2-қосымша

Нысан
Ұйымның атауы   «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» АҚ  
Қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер   
Ұйым қызметінің түрі   
Ұйымдық-құқықтық нысаны       Акционерлік қоғам   
Есептілік нысаны: шоғырландырылған /шоғырландырылмаған
Қызметкерлердің орташа жылдық саны      120   
Кәсіпкерлік субъектісі                                  орташа   
Ұйымның заңды мекенжайы: Алматы қ., Нұрпейісов к-сі, 2А  

Бухгалтерлік баланс
31.12.2019 жылғы жағдай бойынша

мың теңге
Активтер Жол 

коды
Есепті 
кезеңнің 
соңына

Есепті 
кезеңнің 
басында

I. Қысқа мерзімді активтер:    
Ақша қаражаты және олардың баламалары 010 395 076 463 443
Сату үшін қолда бар қаржы активтері 011  
Туынды қаржы құралдары 012   
Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша есепке алына-
тын қаржы активтері

013   

Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері 014   
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері 015   
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек 016 54 287 72 470
Ағымдағы табыс салығы 017 3 959 48
Қорлар 018 14 755 15 038
Өзге де қысқа мерзімді активтер 019 38 306 4 602
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-нан 019-ға дейінгі жол-
дар сомасы)

100 506 383 555 601

Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар) 101   
II. Ұзақ мерзімді активтер    
Сату үшін қолда бар қаржы активтері 110   
Туынды қаржы құралдары 111   
Пайда мен шығындар арқылы әділ құны бойынша есепке алына-
тын қаржы активтері

112   

Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері 113   
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері 114   
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек 115   
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар 116   
Инвестициялық мүлік 117   
Негізгі құралдар 118 132 260 181 199
Биологиялық активтер 119   
Барлау және бағалау активтері 120   
Материалдық емес активтер 121 820 1 010
Кейінге қалдырылған салық активтері 122 4 823 3 962
Өзге де ұзақ мерзімді активтер 123   
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-нан 123-ке дейінгі жолдар-
дың сомасы)

200 137 903 186 171

Баланс (100- жол +101-жол+ 200-жол)  644 286 741 772
МІНДЕТТЕМЕ ЖӘНЕ КАПИТАЛ    
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер    
Қарыздар 210   
Туынды қаржы құралдары 211   
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 212 281 271
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек 213 6 400 56 990
Қысқа мерзімді қорлар 214 16 368 21 063
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері 215 18 532 38 005
Қызметкерлерге сыйақылар 216 9 543 38 014
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 217 11 816 6 409
Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны (210-нан 217-ге дейінгі 
жолдардың сомасы)

300 62 940 160 752

Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері 301   
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер    
Қарыздар 310   
Туынды қаржы құралдары 311   
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 312   
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек 313   
Ұзақ мерзімді резервтер 314   
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 315 0 0
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 316   
Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны (310-нан 316-ға дейінгі 
жолдардың сомасы)

400 0 0

V. Капитал    
Жарғылық (акционерлік) капитал 410 406 052 406 052
Эмиссиялық кіріс 411   
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар 412   
Қорлар 413 2 012 2 012
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) 414 173 282 172 956
Бас ұйымның меншік иелеріне жатқызылатын капитал жиынтығы 
(410-нан 414-ке дейінгі жолдардың сомасы) 

420 581 346 581 020

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі 421   
Барлық капитал (420-жол + / - 42 -жол) 500 581 346 581 020
Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол +  500-жол)  644 286 741 772

Басшы                                    Телтаев Б.Б.           
________________
                               (тегі, аты, әкесінің аты)               (қолы)

Бас  бухгалтер          Туктибаева А.С.                      
________________
                                    (тегі, аты, әкесінің аты)          (қолы)

Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің  2017 жылғы 
28 маусымдағы № 404 бұйрығына 

3-қосымша
              Нысан

Ұйымның атауы   «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» АҚ
ПАЙДА МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін
мың теңге

Көрсеткіштер атауы Жол 
коды

Есепті 
кезеңде

Өткен 
кезеңде

Түсім 010 706 420 1 059 351
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 011 556 179 814 238
Жалпы пайда (010 жол-011 жол) 012 150 241 245 113
Өткізу бойынша шығындар 013   
Әкімшілік шығындар 014 135 213 218 275
Өзге де шығындар 015 33 231 32 262
Өзге де кірістер 016 35 446 39 441
Операциялық пайда (шығын) жиыны (+/- 012-ден 016-ға дейінгі 
жолдар)

020 17 243 34 017

Қаржыландыру бойынша кірістер 021   
Қаржыландыру бойынша шығындар 022   
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан 
ұйымдардың және бірлескен қызметтің пайдасындағы 
(залалындағы) ұйымның үлесі

023   

Өзге де операциялық емес кірістер 024   
Өзге де операциялық емес шығындар 025   
Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-025 жолдар) 100 17 243 34 017
Табыс салығы бойынша шығындар 101 4 401 9 008
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен түскен 
пайда (залал) (100-жол - 101-жол)

200 12 842 25 009

Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал) 201   
Келесілерге қатысты бір жыл ішіндегі пайда (200-жол + 201-
жол):

300 12 842 25 009

бас ұйымның меншік иелері    
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі    
Өзге де жиынтық пайда, барлығы (410-нан 420-ға дейінгі 
жолдардың сомасы):

400   

оның ішінде:    
Негізгі құралдарды қайта бағалау 410   
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау 411   
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан 
ұйымдардың және бірлескен қызметтің басқа жиынтық 
пайдасындағы (залалындағы) үлесі

412   

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда 
(шығындар)

413   

Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылған салығына табыс 
салығы мөлшерлемесіндегі өзгерістердің әсері

414   

Ақша ағындарын хеджирлеу 415   
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма 416   
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу 417   
Басқа жиынтық пайданың өзге де компоненттері 418   
Пайда (шығын) құрамында қайта сыныптау кезіндегі түзету 419   
Өзге де жиынтық пайда компоненттерінің салықтық әсері 420   
Жалпы жиынтық пайда (300-жол + 400-жол) 500 12 842 25 009
Жалпы жиынтық пайда:    
бас ұйымның меншік иелері    
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі    
Бір акцияға шаққандағы пайда: 600   
оның ішінде:    
Акцияға негізгі пайда:    
жалғасып жатқан қызметтен    
тоқтатылған қызметтен    
Бір акцияға шаққандағы бытыраңқы пайда:    
жалғасып жатқан қызметтен    
тоқтатылған қызметтен    

Басшы                                    Телтаев Б.Б.           ________________
                               (тегі, аты, әкесінің аты)               (қолы)
Бас  бухгалтер          Туктибаева А.С.                      ________________

                                    (тегі, аты, әкесінің аты)          (қолы)

Мөр орны

«Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» акционерлік қоғамы, Қазақстан 
Республикасы, 050061, Алматы қ-сы, Нұрпейісов к-сі, 2а, есепайырысу шоты   
KZ94722S000000004649 «Kaspi Bank» АҚ-ында, БЖК CASPKZKA, акционерлерге 2019 
жылғы басым акциялар бойынша дивиденд төленетіні туралы хабарлайды. Дивиденд-
терді төлеуді «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» акционерлік қоғамының бух-
галтериясы жарияланған күннен бастап 30 күн бойы жүргізеді, бір акцияға 33,73 теңге 
мөлшерінде төленеді.  

15. Хабарлама
Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы Мем-

лекеттік мүлік реестрінің www.gosreestr.kzвеб-порталында болатын сауданың бағаны көтеру 
аукционы бойынша облыстық коммуналдық меншік мүлікті сату бойынша электрондық аукци-
он өткізу туралы жариялайды. 

Коммуналдық меншік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 
тамыздағы №920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес 
іске асырылады(бұран әрі - Қағида)

2020 жылғы 2 маусымда 11:00 сағаттан бастап

р/с Нысанның 
атауы

Баланс ұстаушы, 
орналасқан орны

Алғашқы 
(бастапқы 

бағасы)

Кепілдік 
жарнаның 

сомасы
Бағалау 
бағасы

Баға көтеру аукционы

1

2017 ж.с., ж.а.
627,7 ш.м. 
15 қабатты 
ғимаратың

1-қабатындағы 
кеңсе

Ақмола облысы әкімі 
аппаратының жанындағы 

«Облыс әкімінің іс 
басқармасы» КММ, Нұр-

Сұлтан қаласы, Есіл 
ауданы, Мәңгілік Ел 

даңғылы, 55 А, 11-тұрғын 
емес үй-жай, 8 (7162) 

296301, 296905

798 626 988 119 794 049 399 313 
494

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
аукцион басталуға дейін екі сағат бұрын - 2020 жылғы 2 маусымда сағат 9.00-да аяқталады.

Кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор-
дың шотына төленеді «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; БСН: 050540004455; есеп 
айырысу шоты (IBAN/БСК) «Қазақстан халық банкі» АҚ-да: KZ946017111000000330; БИК: 
HSBKKZKX; ТТК: 171; БеК: 16

Төлемнің белгіленуі – аукционға қатысу үшін кепілдік жарна (банк қызметтері үшін 
төлемдер кепілдік жарнаның мөлшеріне кірмейді).

Аукционға қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің 

атын (бар болса);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, 

бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының 

деректемелерін;
4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, 

тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің 

веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысу ретінде тіркелу үшін Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

қатысушының ЭЦҚ сауда-саттықа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.
Назар аударыныз! Қатысушының өтінімді қатысу және тіркеу бойынша талаптарды сақта-

мауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу тура-
лы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталуға дейін екі сағат бұрын 
түспеуі Тізілім веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады. 

Аукционға жіберілген қатысушыға Тізілім веб-порталында берілетін аукцион нөмірі бойынша 
аукцион залына кіруге рұқсат етіледі.Аукционға қатысушылар аукцион басталуға дейін бір 
сағат ішінде аукцион залына ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып кіреді. Аукцион 
жекешелендіру нысанының бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру 
жолымен сауда-саттық өткізу туралы ақпараттық хабарламада көрсетілген Астана қаласының 
уақыты бойынша басталады.

Бағаны көтеру аукционы:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қа-

тысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға же-
кешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион 
өткізілмеген болып танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қаты-
сушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі 
жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы 
растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион өткізілген болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы қатысушылардың бірі ұсынған 
ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына 
өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы өткізілген 
болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға көтеруді кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырады.

Аукцион нәтижелерi туралы хаттама аукцион нәтижелерiн және жеңiмпаз сатушының 
жекешелендiру нысанын сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою мiндеттерiн 
белгiлейтiн құжат болып табылады. 

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық 
нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ 
пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен 
сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына 
қол қою міндеттемесін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты элек-
трондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы 
ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен 
бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып 
алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік 
бес күннен аспайтын.

Жылжымайтын мүлікті жекешелендіру кезінде Қазақстан Республикасының Жер 
кодексіне сәйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға өтеді. (сату қағидасының 10-т.)

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын сатып алушы Қазақстан Республикасының 
Жер кодексіне сәйкес жеке төлейді.

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан және 8 (7162) 29-80-
56, 29-80-35, 8 (7162) 25-22-39 («АЕО» АҚ) телефондар арқылы және Көкшетау қ., Абай к-сі, 
114 Б, 114 кабинет байланысу болады.

21. «Завод дорожных знаков» Жауапкершілігі Шекткулі Серіктестіктің 
Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы  хабарлама
«Завод дорожных знаков» Жауапкершілігі шекткулі серіктестіктің, ЖСН 060540001690 

(одан әрі «Серіктестік») атқарушы органы «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I Қазақстан 
Республикасының заңының 46-бабының 1-1-тармағына сәйкес, Серіктестіктің кезектен 
тыс жалпы жиналысының өткізілетіні (бұдан әрі - ЖЖҚ) туралы өзінің қатысушыларын 
хабарлайды. 

ЖЖҚ өткізу күні: 15 маусым 2020 ж.
ЖЖҚ өткізу мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қазыбаев көшесі, 

1 үй, 3 қабат.
Тел.: +8 (727) 279 00 90, +7 701 220 15 55, +7 701 799 57 28
Қатысушыларды тіркеу уақыты: 11 с. 00 мин.
ЖЖҚ басталуы уақыты: 12 с. 00 мин.
Ұсынылған күн тәртібі:
1. Серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
2. Серіктестік мүшесіне барлық қатысушылар атынан жарғыға қол қою құқығын беру 

туралы.
3. Серіктестіктің құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы 

тіркеуші органға хабарлама жіберу туралы.
«Завод дорожных знаков» ЖШС-нің Президенті

20. Алматы қаласы, Достық даңғылы 136, «Пионер-3» БО мекенжайында орналасақан «Delta Bank» АҚ тарату 
комиссиясы жылжымайтын мүлігін сату бойынша аукционды (голландық сауда әдісі) жоғарыда көрсетілген 
мекен-жайда 2020 жылдың «25» мамырда сағат 11.00 де өткізеді.
Лоттар саны 58. Сауда – саттықтың жүргізу әдісі - голландық. Аукцион қадамы 5%. 
№ 1-ші лот - Ноутбук HP. Бастапқы бағасы – 84 
212.00 теңге. Ең төменгі баға - 67 369.00 теңге.

№ 2-ші лот - Планшет iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, Space 
Grey. Бастапқы бағасы – 91 069.00 теңге. Ең төменгі баға 
- 72 856.00 теңге.

№ 3-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы 
бағасы - 126 096.00 теңге. Ең төменгі баға - 100 
877.00 теңге.

 № 4-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы бағасы 
- 126 096,00 теңге. Ең төменгі баға - 100 877.00 теңге.

 № 5-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы 
бағасы - 126 096.00 теңге. Ең төменгі баға - 100 
877.00 теңге.

 № 6-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы бағасы 
- 126 096,00 теңге. Ең төменгі баға - 100 877.00 теңге.

№ 7-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы 
бағасы - 126 096.00 теңге. Ең төменгі баға - 100 
877.00 теңге.

№ 8-ші лот - Сервер HP DL380 Gen9. Бастапқы бағасы 
- 173 564 .00 теңге. Ең төменгі баға - 138 851.00 теңге.

№ 9-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы 
бағасы - 126 096.00 теңге. Ең төменгі баға - 100 
877.00 теңге.

№ 10-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы бағасы 
- 187 932,00 теңге. Ең төменгі баға - 150 345.00 теңге.

№ 11-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы 
бағасы - 193 201.00 теңге. Ең төменгі баға - 154 
561.00 теңге.

№ 12-ші лот - Сервер HP DL360 Gen9. Бастапқы бағасы 
- 193 201.00 теңге. Ең төменгі баға - 154 561.00 теңге.

№ 13-ші лот - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit)/
P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless SFF 
bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-
inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Бастапқы бағасы - 181 
693.00 теңге. Ең төменгі баға - 145 354.00 теңге.

№ 14-ші лот - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit)/
P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless SFF 
bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 
/DVD+/-RW/2 x 500W. Бастапқы бағасы -181 693.00 теңге. 
Ең төменгі баға - 145 354.00 теңге.

№ 15-ші лот - Server HP/DL360 Gen9/1. Бастапқы 
бағасы - 149 713.00 теңге. Ең төменгі баға - 119 
770.00 теңге.

№ 16-ші лот - Server HP/DL360 Gen9/1. Бастапқы бағасы 
--149 713.00 теңге. Ең төменгі баға - 119 770.00 теңге.

№ 17-ші лот - Моноблок Apple. Бастапқы бағасы - 
122 687.00 теңге. Ең төменгі баға - 98 150.00 теңге.

№ 18-ші лот - Кондиционер APC InRow RD ACRD101. 
Блок отвода тепла APC ACAC75009 для кондиционеров 
InRow RD. Внешний блок отвода тепла для кондиционе-
ров InRow RD. Бастапқы бағасы - 182 147.00 теңге. Ең 
төменгі баға - 145 717.00 теңге.

№ 19-ші лот - Кондиционер APC InRow RD ACRD101. 
Блок отвода тепла APC ACAC75009 для кондиционе-
ров InRow RD. Внешний блок отвода тепла для кон-
диционеров InRow RD. Бастапқы бағасы - 182 147.00 
теңге. Ең төменгі баға - 145 717.00 теңге.

№ 20-ші лот - Кондиционер APC InRow RD ACRD101. 
Блок отвода тепла APC ACAC75009 для кондиционеров 
InRow RD. Внешний блок отвода тепла для кондиционе-
ров InRow RD. Бастапқы бағасы - 182 147.00 теңге. Ең 
төменгі баға - 145 717.00 теңге.

№ 21-ші лот - Кондиционер APC InRow RD ACRD101. 
Блок отвода тепла APC ACAC75009 для кондиционе-
ров InRow RD. Внешний блок отвода тепла для кон-
диционеров InRow RD. Бастапқы бағасы - 182 147.00 
теңге. Ең төменгі баға - 145 717.00 теңге.

№ 22-ші лот - Сортировщик банкнот NTEGRA Std. 
Бастапқы бағасы -136 171.00 теңге. Ең төменгі баға - 108 
937.00 теңге.

№ 23-ші лот - Сортировщик банкнот NTEGRA 
COMPACT Std. Бастапқы бағасы - 148 781.00 теңге. 
Ең төменгі баға - 119 025.00 теңге.

№ 24-ші лот - Сортировщик банкнот GLORY Ntegra 
Compact (двухкарманный). Бастапқы бағасы - 112 
486.00теңге. Ең төменгі баға - 89 989.00 теңге.

№ 25-ші лот - Сортировщик банкнот GLORY USF-51 
(двухкарманный с функцией сортировки). Бастапқы 
бағасы - 232 017.00 теңге. Ең төменгі баға - 185 
614.00 теңге.

№ 26-шы лот - Арочный металлодетектор многозонный 
GARRET PD6500i. Бастапқы бағасы - 757 438.00 теңге. Ең 
төменгі баға - 605 950.00 теңге.

№ 27-ші лот - Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port 
Data IP Services. Бастапқы бағасы - 60 197.00 теңге. 
Ең төменгі баға - 48 157.00 теңге.

№ 28-ші лот - Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port Data 
IP Services. Бастапқы бағасы - 60 197.00 теңге. Ең төменгі 
баға - 48 157.00 теңге.

№ 29-шы лот - Межсетевой экран ASA 5525-X 
with FirePOWER Services 8GE AC 3DES/AES SSD. 
Бастапқы бағасы - 74 011.00 теңге. Ең төменгі баға 
- 59 209.00 теңге.

№ 30-шы лот - Межсетевой экран ASA 5525-X with 
FirePOWER Services 8GE AC 3DES/AES SSD. Бастапқы 
бағасы - 74 011.00 теңге. Ең төменгі баға - 59 209.00 теңге.

№ 31-ші лот - Межсетевой экран CISCO ASA5525-
IPS-K9. Бастапқы бағасы - 110 156.00 теңге. Ең 
төменгі баға - 88 125.00 теңге.

№ 32-ші лот - Консоль управления KVM ALTUSEN KL-
1508AIM. Бастапқы бағасы - 5 631.00 теңге. Ең төменгі 
баға - 4 505.00 теңге.

№ 33-ші лот - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Cisco 
Instant). Бастапқы бағасы - 276 856.00 теңге. Ең 
төменгі баға - 221 485.00 теңге.

№ 34-ші лот - Маршрутизатор CISCO3925-SEC/K9. 
Бастапқы бағасы - 71 024.00 теңге. Ең төменгі баға - 56 
819.00 теңге.

№ 35-ші лот - Маршрутизатор CISCO3925-SEC/K9. 
Бастапқы бағасы - 71 024.00 теңге. Ең төменгі баға 
- 56 819.00 теңге.

№ 36-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы - 329 535.00 теңге. Ең төменгі баға - 263 628.00 теңге.

№ 37-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы 
бағасы - 453 032.00 теңге. Ең төменгі баға - 362 
426.00 теңге.

№ 38-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы - 564 446.00 теңге. Ең төменгі баға - 451 557.00 теңге.

№ 39-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы 
бағасы - 398 524.00 теңге. Ең төменгі баға - 318 
819.00 теңге.

№ 40-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы - 347 492.00 теңге. Ең төменгі баға - 277 994.00 теңге.

№ 41-ші лот - Навес из металлоконструкции, водо-
сточная система из пластика. Бастапқы бағасы - 43 
742.00 теңге. Ең төменгі баға - 34 993.00 теңге.

№ 42-ші лот - Система видеонаблюдения пин майлерной. 
Бастапқы бағасы - 252 198.00 теңге. Ең төменгі баға - 201 
759.00 теңге.

№ 43-ші лот - Перегородки стеклянные Толе би 
73А, 4 этаж. Бастапқы бағасы - 247 425.00 теңге. Ең 
төменгі баға - 197 940.00 теңге.

№ 44-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы - 207 767.00 теңге. Ең төменгі баға - 166 213.00 теңге.

№ 45-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы 
бағасы - 262 257.00 теңге. Ең төменгі баға - 209 
806.00 теңге.

№ 46-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы 
бағасы - 57 798.00 теңге. Ең төменгі баға - 46 238.00 теңге.

№ 47-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы 
бағасы - 200 350.00 теңге. Ең төменгі баға - 106 
280.00 теңге.

№ 48-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы -152 210.00 теңге. Ең төменгі баға - 121 768.00 теңге.

№ 49-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы 
бағасы - 261 271.00 теңге. Ең төменгі баға - 209 
017.00 теңге.

№ 50-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы - 147 036.00 теңге. Ең төменгі баға - 117 629.00 теңге.

№ 51-ші лот - Система видеонаблюдения. Баста-
пқы бағасы - 52 497.00 теңге. Ең төменгі баға - 41 
997.00 теңге.

№ 52-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы баға-
сы - 129 083.00 теңге. Ең төменгі баға - 103 267.00 теңге.

№ 53-ші лот - Система видеонаблюдения 4-этаж. 
Бастапқы бағасы - 110 733.00 теңге. Ең төменгі баға 
- 88 587.00 теңге.

№ 54-ші лот - Система видеонаблюдения серверной. 
Бастапқы бағасы - 100 249.00 теңге. Ең төменгі баға - 80 
199.00 теңге.

№ 55-ші лот - Система видеонаблюдения. Баста-
пқы бағасы - 37 779.00 теңге. Ең төменгі баға - 30 
223.00 теңге.

№ 56-ші лот - Furniture for cash (кассовый узел, находя-
щийся в собственном помещении). Бастапқы бағасы - 665 
578.00 теңге. Ең төменгі баға - 532 462.00 теңге.

№ 57-ші лот - Transformer TM-630 6/0,4 kB. Бастапқы 
бағасы - 196 000.00 теңге. Ең төменгі баға - 156 
800.00 теңге.

№ 58-ші лот - Transformer TM-630 6/0,4 kB. Бастапқы баға-
сы - 196 000.00 теңге. Ең төменгі баға - 156 800.00 теңге.

Кепілдік жарнасы бастапқы бағаның 5%-ын құрайды, өтінімдерді қабылдау 2020 жылдың 25 мамырда 
сағат 10.00 аяқталады, сатушының ағымдағы шоты:
 «Delta Bank» АҚ тарату комиссиясы, ЖБК KZ34125KZTJ001300108 Кассалық операциялар және құндылықтар-
ды сақтау орталығының (филиалына) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» Алматы қаласы, БСК NBRKKZ-
KX, БСН 930940000025, Кбе - 14. 
Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай бойынша жүр-
гізіледі: Алматы қаласы, Достық даңғылы 136, “Пионер-3” БО, 3 қабат.
09:00-ден бастап 18:00-ге дейін күн сайын (демалыс күндері - сенбі, жексенбі). Түскі үзіліс 13:00-ден - 14:00-ге 
дейін. Аукционға тіркелу хабарландыру жарияланған күннен басталады және сауда-саттық басталуына бір 
сағат қалғанда аяқталады.
Алынған сату объектілері бойынша төлем төлеу талаптары – сатып алынған объектінің төлемі сатушы мен 
сатып алушының арасында жасалған “сатып алу – сату” шарты жасалғаннан кейін бес банктік күннен кешік-
тірілмей жүргізіледі. Сатып алушы шартта көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына аударады және 
оның нақтылығын растайтын тиісті төлем қужатының көшірмесін тапсырады.                                  
Іске асыру объектісімен таныстыру және сауда–сатық ережелерімен танысу үшін ақпараттық хабарлама жа-
рияланған күнінен бастап және басқада ақпараттарды мына мекенжайдан алуға болады: Алматы қ., Достық 
даңғылы 136, “Пионер-3” БО, тел. +7 (727) 339-46-76, 8-701-907-48-29 Вадим, +7-700-404-30-22 Сабит

Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен ҚР Судьялар Одағы-
ның Қызылорда облыстық филиалы Нұр-Сұлтан қаласының ма-
мандандырылған ауданаралық тергеу сотының судьясы Әбу Айбек 
Кеңесұлына әкесі

Кеңес ӘБУОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

2. «Партизанское-1» ЖШС қатысушыларының 11.11.2013 және 25.09.2014 жылғы 
жалпы қатысушылар жиналыстарының шешімдерін жарамсыз деп тану жөнінде 
«Партизанское-1» ЖШС-не талабы бойынша азаматтық іске қатысты сот қаралымы 
2020 жылдың 25 мамырында сағат 9:40-та Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, На-
зарбаев көшесі, 37 мекенжайы бойынша орналасқан Ақмола облыстық маманданды-
рылған ауданаралық экономикалық сотының ғимаратында өтеді.

4. «Mackenzie (S.U.B.)» («Маккензи (ЭС.Ю.БИ)») ЖШС, БСН 110240018626, 
«Финкол» ЖШС-не, БСН 091040013208, қосылу арқылы өзінің қайта ұйымдастыры-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
040405, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ават ауылы, құс фабрикасы ауданы. 
Тел.: 87019884714.

5. «Финкол» ЖШС, БСН 091040013208, «Mackenzie (S.U.B.)» («Маккензи (ЭС.Ю.
БИ)») ЖШС-не, БСН 110240018626, қосылу арқылы өзінің қайта ұйымдастырыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, Қабанбай батыр көшесі, 563/103, 304-кеңсе. 
Тел.: 87019884714.

6. Компанияның атауының өзгеруіне байланысты 2020 жылдың 6 мамырында қай-
та тіркелгендігі туралы хабарлаймыз. «Автоломбард R-Финанс» ЖШС «R-Finance» 
микроқаржы ұйымы» ЖШС (БСН 171040011328) болып өзгертілді. Заңды тұлға ата-
уындағы бұл өзгерістер Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен 
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
КЕ АҚ  филиалында, жылжымайтын мүлікке және заңды тұлғаларға құқықтарды 
тіркеу басқармасында тіркелді, бұл заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 
2020 жылғы 06 мамырдағы анықтамамен расталады.

9. Нотариус Джумашева Гулсара Мухитовна хабарлайды: 2019 жылы 22 қазан ай-
ында қайтыс болған азамат Тулегенов Марлен Санаевичтың атынан мұралық іс ашыл-
ды. Осыған байланысты барлық мұрагерлердің нотариуске, Атырау қаласы, Авангард, 
4  мөлтек ауданы, 12-үй,  58-пәтерде орналасқан нотариалдық кеңсеге хабарласулары 
сұралады. 

24. «Қарағанды қаласының жерқатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі  «Қарағанды қаласының жерқатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі және  «Қарағанды қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі»  мемле-
кеттік мекемесіне бөліну арқылы қайта құрылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде Қарағанды қ., Н.Назар-
баев даңғылы, 39 мекенжайы бойынша қабылданады.

26. 17.11.2019 ж. қайтыс болған Моминова Рахбардың артынан мұрагерлік іс ашыл-
ды. Мұрагерлердің нотариус Б.Н.Тулегеноваға жолығулары сұралады. Мекенжайы: 
Түркістан қаласы, Ерубаев көшесі, 203Б. Тел.: 87780800822

3. «Alban&tendr» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішін-
де мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Ерменсай-2 ықшамауданы, 
26-үй. Тел.: 87752814818.

8. Алматы қаласы, Орбита-3 ықшамауданы, 33-77 мекенжайында орналасқан 
«ZEN» технологиялық және инновациялық тобы» ЖШС, БСН 180340037518, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Алматы қаласы, Орбита-3 ықшамауданы, 33-77. Тел.: 87272394505.

11. «Вау Shatyr Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
130840007884, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 142-үй, 
304-кең. Байланыс телефоны: +7 777 002 31 62.

12. «Kaisar Tower» компаниясы» ЖШС, БСН 140540012445, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Несиегерлердің талап-шағымдары осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 142-үй. Байланыс тел.: 
87770501111.

13. «SD – BUILDING» ЖШС, БСН 130840012197, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Несиегерлердің талап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы 
қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 458-460/95 үй. Байланыс тел.: 
87715832433.

14. «NSA REALTY» ЖШС, БСН 130240033019, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Несиегерлердің талап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы 
қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 458-460/95 үй. Байланыс тел.: 
87085331991.

16. Ұйым: «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылдық округінің «Ай-
гөлек» балалар бақшасы» МКҚК, БСН / ЖСН 070740007272, Заңды мекенжайы/
тіркеу/қайта тіркеу мекенжайы: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, 
Байзақов көшесі, 24 «а» өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойын-
ша қабылданады: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, Жібек жолы 
көшесі, 278, тел.: 8 72636 4-55-24.

17. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» комму-
налдық мемлекеттік мекемесі, БСН 100340007523, өзінің таратылуы туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 080400, Жамбыл облысы, Қордай 
ауданы, Қордай ауылы, Төле би көшесі, №106  үй, телефоны: 8 (72636) 4-26-68.

18. Жамбыл облысы  «Тараз қаласы әкімдігінің ветеринария бөлімі» комму-
налдық мемлекеттік мекемесі, БСН 100440008723, заңды мекенжайы: Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Қаратау (2) мөлтек ауданы, 2Б 
үй, пошта индексі – 080009, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданды: Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Қаратау (2) мөлтек ауда-
ны, 2Б үй. Тел.: 54-07-28.

19. Төлеби аудандық білім бөлімінің «Таскешу бастауыш мектебі» мемлекеттік 
коммуналдық мекемесі таратылуына, байланысты барлық арыз-шағымдар ха-
барландыру шыққан күннен бастап екі ай ішінде Төлеби ауданы, Ленгер қаласы, 
Төлеби би көшесі, №235 мекенжайы бойынша қабылданатынын хабарлайды.
Тел. 8 (72547) 6-16-22.

22. «ЛинкосКом» ЖШС, БСН 110140006044, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Павлодар қаласы, Естай көшесі, 
132-үй, 4-кеңсе. Байланыс телефон: +7-778-942-90-39.

23. «QaisarCapitalGroup» (Кайсар Капитал Групп) ЖШС, БСН 140640015770, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Несиегерлердің талап-шағымдары осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115-үй. Бай-
ланыс тел.: 87770023162.

БАНКРОТТЫҚ
7. Нұрсұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2020 жылдың сәуір айының 16 күні шыққан ұйғарымы бойынша 
«Royal Service Astana» ЖШС, БСН 100340017164, арызы негізінде оны бан-
крот ретінде тану туралы азаматтық іс қозғалды. Кредиторлар өз наразылық 
наразылықтарын Мухаметжанова Зухра Жаксыбаевна уақытша басқарушыға, 
Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к., 46-38, мекенжайы бойынша жібере алады. 
Тел.: 87015364487.

10. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 2020 жылғы 20 наурыздағы ұйғарымымен «Jazz Restoran» ЖШС-н (БСН 
010540000633) банкрот деп тану жөнінде азаматтық іс қозғалды.
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АЙНА

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

ҚазҰУ БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕРГЕ СҰРАНЫС ҮЛКЕН
Беделді «Academic Ranking 

of World Universities-European 
Standard» («ARES») еуропалық 
рейтингінің зерттеу мәліметтері 
бойынша ҚазҰУ Қазақстан жоғары 
оқу орындарының арасында көш-
басшы. Өзінің «АА» көрсеткіштері 
бойынша ол жетекші еуропа-
лық университеттермен қатар 
тұр және «А+» және одан төмен 
баға алған өзге қазақстандық 
ЖОО-лардан айтарлықтай алда 
келеді. «UI Green Metric Ranking 
of World Universities» ғаламдық 
рейтингінің зерттеу мәліметтері 
бойынша ҚазҰУ әлемнің ерек-
ше экологиялық университет-
терінің топ – 200-інде өзінің орнын 
нығайтты. Біз осы танымал әрі 
беделді 78 елдің 700 ЖОО-ның 
арасында 172-орын алдық.

COVID-19 әлемдік пандемия-
сы, әрине, өз түзетулерін енгізді, 
алайда университет жұмысын 
тұралатқан жоқ. ҚазҰУ алғашқы-
лардың бірі болып қашықтан 
оқуға көшті. Көптеген факультет-
тер мен кафедралар карантин-
нің өтуін күтпей COVID-19-бен 

күреске белсенді көмектесуде. 
Медицина факультетінің барлық 
клиникалық кафедраларының 
оқытушылары өздерінің кәсіптік 
парызын орындай отырып, сыр-
қаттарды емдеуде және олардың 
өмірі мен денсаулығы үшін күре-
суде. Қазіргі уақытта инфекциони-
стер, пульмонологтар мен реани-
матологтар Алматы қаласының 
медициналық мекемелерінде 
тәуліктік режимде жұмыс істейді. 
Эпидемиологтар блокпостыларға 
және карантиндік объектілерді 
қоршау орындарына тартылған, 
олар, сондай-ақ, сырқаттар мен 
байланыста болған адамдарды 
тасымалдаумен шұғылданады, 
20 интерн ҚазҰУ-дың медицина-
лық диагностикалық орталығына 
және №1 қалалық ауруханаға 
еріктілер ретінде қолғабыс ти-
гізуде. Денсаулық саясаты және 
ұйымдастыру кафедрасының 
оқытушылары көпрет пайдала-
нылатын бетперделерді тігуді 
жедел ұйымдастырды, зарарсыз-
дандыру және қорғаныш құрал-
дары бар арнайы пакеттерді 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ 
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫНЫҢ БІРІ СТУДЕНТТЕРДЕ КӘСІБИ ДАҒДЫНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ҮЗДІКСІЗ ПРАКТИКАЛЫҚ ДАЯРЛАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН. 
УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТТЕРІ ӨЗІНІҢ ТҮЛЕКТЕРІ ҚАТАРЫНАН ЖАСАҚТАЛА-
ТЫН ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕР КЕҢЕСТЕРІ АРҚЫЛЫ ЕҢБЕК НАРЫҒЫМЕН ТҰРАҚТЫ 
БАЙЛАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. 

– Жылқының шыққан жері сана-
латын елде оған арналған заманауи 
музей салуға не кедергі?

– Кеңестік дәуірде жылқыға ар-
налған музей тек Мәскеуде орна-
ласқан Тимирязов атындағы аграрлық 
академияда болды. 1916 жылғы Ұлт 
азаттық көтеріліске дейін қазақ жерін-
дегі 5 млн қазақта 4,5 млн жылқы 
болған екен. Кеңес дәуірінде ол 1,5 
млн-ға дейін, ал 1998 жылдары 800 
мыңға дейін азайып кеткен. Қазір ста-
тистикалық мәліметтер бойынша 2,8 
млн бас жылқы бар деп есептеледі. 
Осыдан 3 жыл бұрын Орал қаласында 
жылқы музейі ашылғаны туралы бір 
хабар жарияланды. Алайда, оның қан-
дай деңгейде екенінен хабарсызбын. 

Исхан Қайрат ЖӘЛЕЛҰЛЫ, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры, жылқытанушы ғалым: 

«АРҒЫМАҒЫ АЗАЙҒАН ЕЛ ШЕТЕЛДЕН 
ТҰҚЫМ АЛДЫРУҒА МӘЖБҮР»

Соңғы бес жылда ҚазҰУ-
да 700-ден астам жұмыс бе-
руші-компанияның қатысуымен 
бос орындарға 23 жәрмеңке 
өткізілді, оған 20 мыңнан астам 
түлек қатысты. Университет 
түлектер мен жұмыс берушінің 
ықпалдастығы үшін алғашқы 
«Жастар және мансап» элек-
трондық алаңын іске қосты. Ба-
калаврлар мен магистрлерді жұ-
мысқа орналастыру 80 пайызды 
құрайды, ал докторанттар – 100 
пайызға жуық. Бұл цифрлар 
біздің түлектердің Қазақстанда 
аса қажет екенін көрсетеді. 

Біздің университет ғылы-
ми-зерттеу және білім беру-
дің медициналық-биологиялық 
кластерін жасаудың екінші ке-
зеңін іске асыруға кірісті. Бұл 
үшін Алматы қаласындағы №1 

клиникалық аурухана ҚазҰУ-ға 
сенімгерлік басқаруға берілді. 
Университетте Оңтүстік Коре-
ялық әріптестердің қатысуымен 
заманауи диагностикалық ор-
талықтың және қоғамдық ден-
саулық сақтаудың жоғары мек-
тебінің (медицина факультетінің) 
ашылып, табысты жұмыс істеп 
жатқанын атап өткен жөн, олар-
да бакалавриат, магистратура 
және докторантура бағдарлама-
сы бойынша медициналық кадр 
даярланады. 

Біздің ең маңызды жетісті-
гіміздің бірі ретінде «Аl-Farabi-2» 
наноспутнигінің ұшырылуын 
айрықша атап өткен абзал. 
Ұшырылу «Falcon 9» ракета та-
сы малдағышында Ванденберг 
әскери-әуе базасынан Кали-
форния (США) штатының ғарыш 

млн-ға жуық ел тұрғынының ішінде 
жылқы шаруашылығынан ғылыми дис-
сертация қорғаған 35-36 ғана ғалым 
бар. Оның жартысы бүгінде зейнеткер. 
Ғылыми-зерттеу институтын немесе 
бөлім ашудың өзі маман тапшылығына 
келіп тіреледі. 

– Көркем әдебиеттерде айтыла-
тын қазанат деген жылқының жеке 
тұқымы ма, әлде жай атау ғана ма?

– Бұл сұрақты мен де ғылыми же-
текшім болған академик Игор Нечаев қа 
қойғанмын. Ол кісі аңыз деп жауап берді. 
Меніңше ауыз әдебиетінде сақталып 
қалған қазанат деген сөз бекерден-бе-
кер айтылмаған. Ол заманда мұндай 
жылқылар тұқым деп аталмаған шығар. 
Жорыққа мінетін атты төзімділігіне қарай 
қазанат деген болар. Мысалы Қытайда 
табылған бір деректерде қара керей Қа-
банбай батырдың салмағы 160 кг болған 
деген мәлімет бар. Егер соғыста киетін 
сауыт-сайманы мен қаруының салмағы 
20 келі дейтін болсақ, 200 кг салмақты 
көтеретін және ұрыста жауға шауып, 
найзаласатын атты көзге елестетіп 
көріңізші. Сол сияқты қарауыл төбедегі  
хабаршы мен жаушылар мінген ұшқыр 
аттарды арғымақ деген шығармыз. 
Мұндай жылқыларды үйір, табын қылып 
жеке өсіруіміз де әбден мүмкін. Мұның 
бәрін тек жан-жақты зерттеу жұмыстары 
арқылы табуға болатыны күмәнсіз. 

– Қазақ халқында жеті жоқтың 
қатарында жылқыда өттің болмай-
тыны айтылады. Сіз жылқыда өт 
бар дейсіз. Оны неге сүйеніп айтып 
отырсыз? 

– Қазақ өте ақылды, парасатты 
халық. Әрбір мақал-мәтелі диссер-

азықтың болмауы мүмкін. Сондықтан, 
организміне керекті қоректік затты 
толтыру үшін көбінесе атбегілер дәру-
мендерді (витамин) көп қолданады. 
Ат жарысы өткен жерлерде кейде 
шприцтердің жататын себебі атбегілер 
әртүрлі витаминдерді сол арқылы 
жылқының ағзасына жібереді. Ал, 
нағыз допингтің өзі сол аттың құнынан 
жоғары тұрады. Оны алу да, салу да 
қиын. Оған ұқсас витаминдер, микро-
элементтер, гемобаланс дегендер 
қанның құрамын текшейді. Соған бай-
ланысты кейінгі кезде осындай үрдіс 
пайда болды. Жылқы шауып келгеннен 
кейін бірден гемоглабин немесе вита-
мин бермесе қанттың мөлшері азайып, 
инсулиннің көбеюі салдарынан бұл-
шықеттері тырысып қалады. Қан қы-
сымы жоғарылап, мұрнынан қан кетуі 
мүмкін. Сондықтан оған түсіністікпен 
қарау керек. 

– Сонда біз ұлттық спортты кө-
тереміз деп ағылшын жылқысының 
да мәртебесін көтеріп жатырмыз 
ғой?

– Рас айтасыз. Бірақ біз енді бәй-
геде қазақ жылқысын ғана жүгіртейік, 
тек соны көтерейік десек артқа ше-
гінгеніміз болады. 2010 жылға дейін 
ағылшын жылқысының ұшқырлығын 
көп атбегілер түсінбей келді. Қазір 
барлық аймақта да оны біле бастады. 
Ұтылатынымыз –  бәйгеге қосып кейде 
оны өлтіріп алып жатырмыз. Ұтатыны-
мыз – бәйгеден келген жылқыларды 
ары қарай асылдандырып, тұқым 
алып қалатынымыз. Сондықтан бізде 
арнайы жылқы зауыттары болу керек 
деген ойымды тағы қайталаймын.

– Түркіменбашының Жарлығы-
мен 1992 жылдан бастап жыл сай-
ын сәуірдің соңғы жексенбісінде 
түркімен жүйрік аттарының күні 
белгіленген. Бізде де жылқы шаруа-
шылығын дамыту үшін осындай бір 
күнді арнау керек шығар?  

– Керек, әрине. Атбегілер күні неме-
се жылқы міну күні деп атауға болады. 
Ол қажеттілікке байланысты. Осы 
арада бір нәрсені айта кеткім кеп тұр. 
Сіз сөз етіп отырған ақалтеке жылқы 
тұқымының аталық іздері, тектік қоры 
(генофоны) бізде әлі күнге дейін қалып 
қойған. Оны біз әрдайым мақтанышпен 
айтуымыз керек. Кейде тұқым алмасу 
үшін түрікменбашының өзі біздің ақал-
теке өсіретін жылқы шаруашылықта-
рына өтініш береді. ТМД-дағы ақал теке 
жылқы тұқымының тіркеуін өткізе тін 
бүкілресейлік жылқы шаруашылы-
ғын ғылыми зерттеу институтының  
Татьяна Рябова деген үлкен ғалымы 
бар. Қазақстанда ақалтеке тұқымын 
селекциялап, дамытып жатқан Әлия 
Махметова деген қазақ қызы бар. Ол 
кісі жылына бір рет елімізге келіп, ақал-
теке тұқымын зерттеп, дамытып жүр. 
Біз осы бар дүниені ары қарай дамыта 
түсуіміз керек.

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

жорға деп Орлов желісті жылқыларын 
жарысқа қосатын болдық. Ол бір қа-
рағанда жорғаға ұқсайды. Аяғын тік са-
лып адымдап жорғалау негізі желіс деп 
есептеледі. Қазір оны айыра алмайтын 
болдық. Жалпы жорға жарысының да-
муы кенже қалып келе жатыр.

– Бәйгелер қашықтығына қа тыс-
ты бізде қандай да бір стандарт бар 
ма?

– Аламан бәйге 25 км, топ бәйге 
15 км, құнан бәйге 10 км, тай бәйге 
5 км деген стандарт қалыптасқан. 
Былтырғы Шығыс Қазақстан облысы 
Тарбағатай ауданындағы бәйге 140 
шақырымдық болды. Оны қазанат бәй-
гесі, ұлы аламан бәйгесі деді. Ол ұзақ 
қашықтыққа болғандықтан жылқының 
төзімділігін анықтау үшін жасалған 
шығар деп есептеймін. Бабаларымыз-
дың бәйге өткізгенде жылқыны қанша 
қашықтыққа жүгірткені туралы дерек 
жоқ. Таңертең жіберген жылқы кешке 
келіпті деген мәліметтер ғана кезде-
седі. Бұл да бір зерттеуді қажет ететін 
қызықты нәрсе. 

– Жүлде қоры қомақты болған 
соң көп атбегілер жылқыға түр-
лі дәрі-дәрмек беріп, укол салып 
жүгіртіп жүр деген әңгімеге қалай 
қарайсыз?

– Дәрі-дәрмек беру себебі аламан 
бәйгеге қосылатындардың 98 пайызы 
таза қанды ағылшын жылқысы. Олар 
атқорада ұстайтын жылқы. Бүкіл қорек-
тік затты, күш-қуатты азығынан алады. 
Рацион құрамын дұрыс жасағанда, 
ат-қорасы дұрыс жабдықталған кезде 
ғана олар жоғары көрсеткіш көрсе-
теді. Бізде ондай ат-қораның, қажетті 

2018 жылдың қараша айында Елбасы-
ның «Ұлы даланың жеті қыры» деген 
мақаласы жарияланды. Сонда атқа 
міну мәдениеті туралы айтылды. Осы 
шарадан кейін жылқы шаруашылығы-
на арналған арнайы музей құруға 
мүмкіндік туған еді. Әзірге оны жүзеге 
асыруға ешкім талпыныс танытып 
жатқан жоқ. 

– Бірнеше жыл бұрын елімізде 
оншақты жылқы зауыты болған еді. 
Қазір олардың жай-күйі қандай?

– Рас айтасың, жылқы зауыты де-
ген түсінік бізде 2010–2015 жылдарға 
дейін болды. Кейін заң талаптарының 
өзгеруіне байланысты олар статусын 
өзгертті. Мәселен 2016–2017 жылға 
дейін Қостанайда «Қазақ тұлпары» 
деген жылқы зауыты бар болатын. 
Кейінгі кездері оның да жай-күйі өте на-
шар деп айтылып жүр. Жалпы жылқы 
зауыты деген болу керек қой. Онсыз 
асылдандыру жұмысы жүйелі жүр-
мейді. Зауыт жоқ болғандықтан қазір 
әркім сырттан тұқым сатып алып келіп 
жатыр. Барын ұқсатпаған ел сыртқа 
қаржы шашуға мәжбүр. Осылайша 
млн-даған қаржы шетке кетуде. Соның 
нәтижесінде бізде жылқыны дамыту, 
өсіру жағдайы да төмендеп кетті. 

– Жылқыны зерттейтін арнайы 
ғылыми-зерттеу институты бар ма?

– Қазақстанда да, көршілес Өзбек-
стан мен Қырғызстанда да жоқ. Ре-
сейде ғана кеңестік дәуірде қалып-
тасқан Рязань қаласында жылқы 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу ин-
ституты бар. Бұрын Алматы және 
Семей зоотехникалық-малдәрiгерлiк 
институтында жылқы шаруашылығы 

кафедралары болған. Қазір ол еліміз-
де аграрлық саладағы ешбір ЖОО-да 
жоқ. Тек мал шаруашылығы өнім-
дерінің технологиясы деген кафедра 
бар. Онда түлікке бөлген кезде жыл 
сайын 5-6 бала жылқы шаруашылы-
ғы саласында диплом қорғайды.  
Алматы қаласындағы «Қазақ мал ша-
руашылығы және жем-шөп өндірісі» 
ғылыми зерттеу институтында 2019 
жылдың желтоқсанына дейін «жылқы 
шаруашылығы» деген бөлім жұмыс 
істеді. Ол жерде 1-2 ғылыми атағы 
бар ғалым жұмыс жасады. Сондықтан 
жылқы шаруашылығын дамыту үшін 
бізде институт тұрмақ, ғылыми бөлім 
де, оған қажетті мамандарды дайын-
дайтын кафедра да қалған жоқ. 19 

жинап, оларды өз әріптестері мен 
студенттерге таратты. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
журналистика факультетінің бас-
пасөз және электронды БАҚ 
кафедрасы «Қазақ радиолары» 
қоғамдық бірлестігімен бірлесе 
отырып, коронавирус туралы 
жалған ақпаратты ауыздықтау 
үшін қазақ тілінде аудиоклип да-
ярлады. Бұл қадам пандемияны 
ауыздықтау, одан қорғану және 
жалған ақпараттың таралуымен 
күрес үшін барлық әлем радио-
станцияларын жұмылдырған 
ЮНЕСКО-ны қолдау үшін жа-
салды. 

Серікқали ТЫНЫБЕКОВ, 
азаматтық құқық және 

азаматтық іс жүргізу, еңбек 
құқығы кафедрасының 

меңгерушісі, заң ғылымының 
докторы, профессор
Ольга ЛОЖНИКОВА, 

әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ қызметкерлерінің 

«Парасат» кәсіподағы 
төрағасының орынбасары

тациялық жұмыстың түйіні. Өзіңіз 
айтып отырған жеті жоқта «жылқыда 
өт жоқ» дейді. Азық қабылдаған-
да, ауыз қимылдаған кезде қарын 
қимылдап, ішекке қоректік заттар 
барады да қалтадағы өт ішекке та-
мып өз қызметін жасайды. Ал, енді 
жылқыдағы өт көрінбейді. Бауырдың 
ішінде өт цистернасы деген болады. 
Бауырдың ішін тілсеңіз сол жерде өт 
жинақталатынын көресіз. Өйткені, өт 
болмайтын болса организмге түскен 
қоректік заттағы май ыдырамайды, 
ішек қимылға келмейді. Өттің қызметі 
өте көп. Бактеристік қызмет атқарып, 
микроорганизмді өлтіреді. Жылқыда 
өттің бары ғылымда ешқандай талас 
тудырмайды. 

– «Қазақ жылқысының тарихы» 
деп аталатын энциклопедиялық си-
паттағы кітабында тарих ғылымда-
рының докторы Ахмет Тоқтабай 
қазақ халқында ат ойындарының 
50 шақты түрі барын, оның ішінде 
тек жорғаға қатысты 6-7 түрлі жарыс 
болғанын анықтаған. Қазір оларды 
қайта жаңғырту қалай жүріп жатыр?

– Ұлттық ат спорты ойындарында 
жорға жарысының қазір бір ғана түрі 
бар. Жорғалау жылқы жануарының 
өте ауыр жүрісі. Бұл жерде жылқы қи-
мылынан күш өте көп жұмсалады. Сон-
дықтан, жорға жарысының қашықтығы 
5-10 шақырыммен шектеледі. Табиғи 
жорғалық текпен берілетін дүние. Қа-
зақ жорға жылқыны – қой жорға, жол 
жорға, төкпе жорға, ақпа жорға деп 
бірнеше түрге бөлген. Қазір олардың 
бірде бірі жорға жарысына қосылмай-
ды. Өкінішке орай соңғы жылдары біз 

айлағынан сәтті жүзеге асырыл-
ды. Наноспутник «Аl-Farabi-2» 
штаттық режимінде жұмыс істей-
ді. Өзінде озық инновациялық 
технологияларды, негізгі құрау-
ыштарды және қазақстандық 
патенттермен қорғалған аппарат 
тораптарын біріктіреді. 

Халықаралық рейтингтер-
де ҚазҰУ-дың жылжу құбылы-
сы академиялық шеңберлерде 
үлкен қызығушылық туғызып 
отыр, сондықтан, өзіміздің ба-
зада университеттердің Ғалам-
дық саммитін өткізу ұйғарылды. 
Оның жұмысына академиялық 
шеңберлердің 800-ден астам 
көшбасшысы қатысты. Алғаш 
рет әлемдік практикада бір уни-
верситеттің базасында осындай 
беделді құраммен халықаралық 
шара өткізілді. QS World Wide 
ұйымдастыру комитетінде атап 
өтілгеніндей – бұл ғылым-білім 
кеңістігіндегі ҚазҰУ танымал-
дығының өсуіне және халықара-
лық ауқымда қазақстандық ЖОО 
іске асырып жатқан бастама-
ларға байланысты.


