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ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
КӨРСЕТКІШІ ТӨМЕН

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СЕНАТТЫҢ 17 ДЕПУТАТЫ
САЙЛАНДЫ

3
бет

АҚШАҒА ҚҰНЫҚҚАНДАРДЫҢ
«БИЗНЕСІ»

4
бет

ШЫҒАРМАҒА
ҚЫЗЫҚТЫРУДЫҢ
СОНЫ ӘДІСІ

8
бет

Коронавирус
бүйірден қысып
тұрғанымен,
қоғамның күйбең
тірлігі тоқтап
қалған жоқ.
Өмір жалғасуда.
Сол қарқынмен
12 тамызда
Сенаттың 17 депутатын сайлап
үлгердік.
Бұл шара
17 депутат
уәкілеттігінің
мерзімі қазан
айында аяқталатындықтан
ұйымдастырылып отыр.
Тәртіп бойынша
Сенатқа он бес
депутатты
Президент
тағайындайды.
Жоғары палата
депутаттарының жартысы әр үш жыл
сайын қайта
сайланады. Тағы
бір ескерерлігі
– Сенат депутаттарының
уәкілеттік
мерзімі алты
жыл.

(Соңы 2-бетте)

ҚҰРМЕТ

АЛҚА

ЕРІКТІ БОЛУ – ЕРЛІКПЕН ТЕҢ

ЕЛІМІЗДЕ КОРОНАВИРУС ПЕН ПНЕВМОНИЯ ӨРШІГЕН ТҰСТА НАУҚАСТАРҒА КӨМЕК
ҚОЛЫН СОЗҒАН ЕРІКТІЛЕР КӨБЕЙДІ. МЫЛТЫҚСЫЗ МАЙДАНДА БІРІ ОТТЕГІ БАЛЛОНДАРЫН ТАСЫМАЛДАУҒА, БІРІ ДӘРІ-ДӘРМЕК,
АСХАНАҒА АЗЫҚ-ТҮЛІК АПАРУҒА, ЕНДІ БІРІ
НАУҚАСТАРДЫ РЕАНИМАЦИЯҒА ЖЕТКІЗУ
ЖҰМЫСТАРЫНА ЖҰМЫЛДЫРЫЛДЫ. ЕЛ
БАСЫНА ТӨНГЕН ҚАЗІРГІДЕЙ ҚИЫН ЖАҒДАЙДА ЖҮРЕГІ ЖЫЛУҒА ТОЛҒАН МҰНДАЙ ЖАНДАРДЫҢ ІСІ ЕРЛІКПЕН ПАРА-ПАР. ВИРУСПЕН
КҮРЕСТЕ ДӘРІГЕРЛЕРГЕ КӨМЕКТЕСІП, АЛҒЫ
ШЕПТЕ ЖҮРГЕН ЕРІКТІНІҢ БІРІ – АБЫЛАЙ
ТАЛҒАТҰЛЫ.

Тараз қаласының тұрғыны Абылай Талғат
ұлы ауруханада дәрігерлер жетіспеушілігі
байқалған тұста қол ұшын беруге сұранып
келген. Қазіргі кезде еріктінің Жамбыл облыс
тық фтизиопульмонология орталығында жұ

мыс істегеніне бір айға жуық уақыт болды. Ол
басын қатерге тігіп, мұндай қадамға баруына
анасының ауырғаны түрткі болғанын айтады.
– Анам қатты ауырып, қала бойынша қажет
дәріні таба алмадым. Содан таныстарымды,
достарымды ортаға салып, Алматыдан дәрі
тауып, Таразға алдырттым. Сол кезде «анам
нан айырылып қаламын ба?» деген үрей бо
йымды билеп, қатты уайымдадым. Дегенмен
ем-домның арқасында анамның денсаулығы
жақсарып, беті бері қарады. Дәрігер жеңгем
анамның жағдайын біле келгенде менен: «Не
істеп жүрсің?» – деп сұрады. Мен демалы
стамын дедім. Содан жеңгем: «Дәрігер аз,
көбі әйел. Ауруханада адам көп. Үлгермей
жатырмыз.Науқасты көтеріп апарып, орнына
жатқызудың өзі ауыр жұмыс. Бізге ерікті боп
келсеңші», – дегенде, үйде шыдап жата алма
дым.Тәуекелге бел буып, Жамбыл облыстық
фтизиопульмонология орталығына ерікті боп
бардым, – дейді Абылай.
Абылайдың айтуынша, емханада тәртіп

ҚАЗАҚ
СПОРТЫНЫҢ
КӨШІ ҚАЙДА
БЕТ АЛДЫ?

қатал. Қорғаныш киімін киіп, шешудің де өз
тәртібі бар. Сонымен қатар, еріктілер атқаруы
тиіс жұмыстар да көп екен.
Науқастардың жақындарына емханаға
кіруге рұқсат берілмейді. Науқасты жеткізу,
онымен сөйлесу тәртібі де бар. Жұмысты
бастамас бұрын дәрігерлер де, волонтерлар
да қорғаныш киімін киеді. Қорғаныш киімдерін
төрт сағат сайын ауыстырамыз. Киімдерді
жуып, дезинфекциялап, үтіктеп әкеліп оты
рады. Маска, антисептик, арнайы көзілдірік –
бәрімен қамтылған. Қорғаныш киімдерін киіп,
шешудің де тәртібі бар. Хлорға аяқтарымызды
салу, міндетті түрде жуыну секілді қағидаттар
да бар. Емханада екі ерікті ғана болдық. Мен
және Нұрсұлтан есімді жігіт. Екеуміз атқара
тын жұмыс жетерлік. Жедел жәрдем әкелген
науқастардың әлі жоқ, жүруге шамасы келмей
жатады. Сол кісілерді көтеріп, реанимация
бөліміне жеткіземіз.

Дамыған елдердің бәрі
спортқа ғылымның бір саласы
ретінде қарап, оның дамуына барынша қолайлы жағдай
жасауға тырысады. Ал, 2050
жылға дейін алдыңғы 30 елдің қатарына қосылуды алдына стратегиялық мақсат
етіп отырған Қазақстанда әлі
күнге дейін спортқа арналған
мемлекеттік деңгейдегі бірде-бір ғылыми зерттеу институты жоқ. Спорт күні мерекесі қарсаңында бұл мәселеге
жұртшылық назарын аудару
үшін ардагер спортшылардың
басын қосып, алқа ұйымдас
тырған едік.
– Еліміз спортты дамыту
ға қаншалықты көңіл бөліп
отыр?

(Соңы 3-бетте)
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ор онавирус
Мәди АХМЕТОВ, Алматы қалалық «Жас Отан» жастар
пен күреске
қанатының төрағасы:
бүкіл қазақ
– Төтенше жағдай режимі енгізілген уақыттан
стандықтар ат салысу
бастап, Алматы қаласында екі штаб ашылды. Біріншісі
да. Оның ішінде бұл
мәселеде елдегі волон
– әкімшілік жанынан құрылған штаб. Ол жерде қаламыз
терлардың еңбегі зор. Алай
дағы белсенді жастар ұйымын біріктіре отырып, жүзге
да, біз еріктілердің еңбегін
жуық еріктілерді арнайы курстан өткіздік. Екіншісі – үнемі дәріптеп жүргенімізбен,
«Жас Отан» жастар қанатының жанынан 200-ге жуық олардың қауіпсіздігі мәселелерін
еріктінің басын қосқан үлкен штаб жұмыс істеді. Меди көп қозғамаймыз. Науқастарға
жәрдемдесіп, ауруханаларда
циналық еріктілер құрамын дамытып жүрген «Қазақстан
волонтерлік қызмет атқа
– медицина жастары» деген арнайы ұйым бар. Көбіне бұл
рып жүрген жастардың
қауіпсіздігі қалай сақта
орталықта колледждер мен жоғары оқу орындарының
луда, олар аурудан қа
студенттері қызмет көрсетеді. Сол ұйым ауруханаларда
лай қорғанып жүр?
«Қызыл зонада» жұмыс істеді.

Мыңжылқы БЕРДІҚОЖАЕВ, Алматы қалалық
Орталық клиникалық ауруханасының нейрохирургия
бөлімінің меңгерушісі:
– Ерікті болу – үлкен жауапкершілік. Еріктілер өз
еркімен коронавирус пен пневмония өршіген тұста нау
қастарға көмек қолын созуға барды. Сондықтан олардың
жауапкершілігі өз мойындарында болды. Бұл іске бекіген
адам қандай тәуекелге бел буғанын түсінеді. Ауруханадағы
еріктілер маска таратып, оттегі баллондарын тасымал
дауға, тағы басқа жұмыстарға көмектесті. Дәрігерлерді
азық-түлік, сумен қамтамасыз етуге атсалысты. Бұл
жерде еріктілердің өз қауіпсіздігін өздері қатаң сақтаға
ны маңызды. Медициналық ортада, оның ішінде біздің
орталықта да жұмыс істеп жүріп ауырып қалған әріп
тестерімізге мүмкіндігінше материалдық, тамақ, төсекорын жағынан көмектесуге тырыстық.

(Соңы 3-бетте)

ВОЛОНТЕРЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН КІМ ҚОРҒАЙДЫ?

Таңат САҒЫНДЫҚОВ:
– Біріншіден, Кеңес үкіметі
заманында спорттық жүйеміз
біршама жақсы еді. «Буревест
ник», «Қайрат», «Зенит» сияқты
түрлі спорт қоғамдары болды.
Әрқайсысы өз спортшыларын
дамытты. Кеңес Одағы құлаған
нан кейін солардың ішінен тек
«Динамо» мен «ЦСКА» ғана қал
ды. Екіншіден, жасөспірімдер
спорт мектептерінің бәрі білім
министрлігінің құзырында бола
тын. Қазір бәрі Мәдениет және
спорт министрлігінің Спорт
комитетіне қарайды.
(Соңы 5-бетте)
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СЕНАТТЫҢ
17 ДЕПУТАТЫ
САЙЛАНДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Еліміздің заң шығарушы құрылымына жолдама
алғандарды жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы биылғы додада 17 орынға
46 үміткер таласқан. Таңдау комиссияның интернет-ресурсында жүргізілген. Бұл мәслихатшылардың қауіпсіздігі үшін жасалған болатын. Сонымен
қатар, сайлауға пандемия салдарынан шетелдік
байқаушылар да әдеттегідей көп қатыспады. Дегенмен Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтас
тық кеңесінен 5 халықаралық байқаушы болды.
Мұнан бөлек, Сыртқы істер министрлігі жанында
аккредиттелген шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының 143 өкілінің сайлауды халықаралық байқаушылармен тең дәрежеде қадағалауына жағдай
жасалды.
Сайлау өтті, дүбірі қалды. Қазір қарсыластарынан
озып шығып, басым дауыс алған үміткерлер туралы
пікір білдірушілер аз емес. Әрине, қоғам болған соң оң
пікірдің де, сынның да айтылуы заңдылық. Сенаттың
табалдырығын аттағалы отырған халық қалаулылары
көпшіліктің тілек, ескертпесін елеусіз қалдырмаса
дейміз. Оның үстіне, сайланған 17 депутаттың бәрі
Сенатқа алғаш рет келгелі отырған жоқ. Шымкент
қаласынан Айгүл Қапбароваға, Солтүстік Қазақстан
облысынан Ольга Перепечинаға, Қарағанды облысынан Сергей Ершовқа, Түркістан облысынан Әли
Бектаевқа екінші мәрте Сенатта қызмет ету бақыты
бұйырып отыр. Мәслихат депутаттары бұл кісілерге
атқарған жұмысына, қабілетіне, белсенділігіне қарап
қайта таңдау жасаса керек.
Сонымен қатар, Орталық сайлау комиссиясының
хабарлауынша, елордадан еліміздің заң шығарушы
органының Жоғарғы палатасына Ақылбек Күрішбаев, Алматы қаласынан Сұлтанбек Мәкежанов, Батыс
Қазақстан облысынан Ләззат Рысбекова, Атырау
облысынан Сағындық Лұқпанов, Алматы облысынан Сұлтан Дүйсембинов, Маңғыстау облысынан
Сүйіндік Алдашев, Павлодар облысынан Алтынбек
Нұхұлы, Ақтөбе облысынан Бауыржан Қаниев, Ақмола облысынан Нұрлан Бекенов, Қызылорда облысынан Ақмарал Әлназарова, Жамбыл облысынан
Бекболат Орынбеков, Қостанай облысынан Сергей
Карплюк, Шығыс Қазақстан облысынан Ольга Булавкина сайланды. Қарсыластарын қапы қалдырып,
басым дауыспен Сенатқа жол тартқан депутаттар
Жоғарғы палатада да халықтың мұң-мұқтажын көтеріп, әлеуметке болысуда басымдық танытады деп
ойлаймыз.
Нұрлан ШЫНТАЕВ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ
Әлем халқының пандемия ықпалында
өмір сүріп жатқанына жарты жылдан асты.
Коронавирус барлық елдің тірлігін өзгертті.
Соның ішінде наурыздан бері Қазақстанның
да қалыпты өмір ырғағынан алыстағаны белгілі. Қауіпті дерттің таралуына тосқауыл қою
үшін қолға алынған шаралар аз болмады.
Емі табылмаған пандемиядан халықты аман
сақтаудың жалғыз жолы – оқшаулану. Соған
орай коронавирус жұқтырудың алғашқы деректері тіркелген сәттен елімізде төтенше жағдай
енгізіліп, ол кейін карантиндік режимге ұласты.
Әрине, жұмыстың тоқтауы, кәсіпорындардың,
өндіріс ошақтарының жабылуы кез келген
отбасына оңай тиген жоқ. Бірақ, мемлекет
үшін азаматтардың амандығын, денсаулығын
сақтау маңызды. Оқшаулану талаптарын енгізудің мақсаты да осында.
Шектеу шараларын алғашқылардың бірі болып қолданған еліміздің сот саласы болатын.
Соның ішінде Алматы қаласының соттары да
ортақ тәртіпті қатаң сақтап, жұмысын онлайн
форматында жүргізе бастады. Істерді онлайн
қарау, жұмысты қашықтан жүргізу сот қызметкерлері үшін қалыпты үрдіс болғандықтан,
жаңа бастама соншалықты қиындық келтіре
қойған жоқ. Өйткені «Сот кабинеті» сервисіне
үйреніп алған азаматтар арыз-шағымдарын
үйде отырып жолдап, қажетті құжаттарын
сотқа келмей-ақ шығарып алуға әбден дағдыланған. Сонымен қатар, судьялар да жаңа
технологияның жетістіктерін бұрыннан жетік
меңгергені мәлім. Соңғы жылдары электрондық қызметтің игілігін пайдаланып, бейнеконференц байланыс арқылы жиындар өткізу,
уақытша ұстау изоляторында отырған сотталушылардан жауап алу бір жүйеге түскеніне
көзі қарақты азаматтар куә болып жүр.
Ал, бастапқы кезде онлайн сот процестеріне қарапайым азаматтардың тосырқай қарағаны рас. Тіпті, базарлар біртіндеп ашылып,
жұмыс орындары ретімен қалыпты режимге
көшкенде «Соттар неге істерді бұрынғыдай қарай бермейді? Базарға баратын адам санынан
сотқа келетін адам саны аз ғой» деп ренішін
білдіргендер де табылды. Алайда, сот отырысына күнделікті қатысып, күту залдарында
қаншама адамның басы қосылатынын көргендер мұндай жаңсақ пікір айтпас еді. Өйткені,
соттарда бірнеше сот, мәжіліс залдары бар.
Оларда бірінен соң бірі кезекпен іс қаралады.
Әр іске қатысатын, оларға қолдау көрсету
үшін келетін, процеске жай қызығушылық
үшін қатысатындар саны аз емес. Ал, сот
– қауіпсіздік ережелері қатаң сақталатын
жабық мекеме. Есік-терезені қанша ашып,
желдеткенмен, мұндай жабық ғимараттарда
азаматтардың коронавирус инфекциясын
жұқтыру ықтималдығы жоғары. Ашығын
айтқанда, жабық ғимараттар – жұқпалы
дертті таратудың ордасы. Сондықтан, сот
отырыстарының індеттің емі табылып,

БІЗ БІРГЕМІЗ!

жұқтырушылар саны тоқтағанша қашықтан
жүргізілгені орынды.
Пандемиядан біздің Алматы қалалық соттарының жоғалтқаны да аз болмады. Коронавирус біраз әріптесімізді арамыздан алып
кетті. Тазалық, залалсыздандыру шаралары
жүзеге асырылып, судьялар мен сот мамандарын ауру жұқтырудан қаншама сақтандырғанымызбен, инфекциядан зардап шеккендер
қалалық сотта да кездесті. Осы аралықта пандемияның салдарын сараптап, өмірлік сабақ
алдық. Сонда байқағанымыз, карантин шараларының бізге де, сот отырысына қатысатын
азаматтарға да берері аз болмапты.
Айталық, соттар карантин енгізілген бес
айдың ішінде қашықтан жұмыс істеуге, жаңа
технологияны қолдана отырып онлайн процестер ұйымдастыруға барынша төселді. Дегенмен, бастапқы кезде ғаламтордың әлсіздігі,
онлайн іске қатысуға көмектесетін гаджеттер
мүмкіндігінің төмендігі сот отырыстарының өз
деңгейінде өтуіне кедергісін тигізбей қалмады.
Техникалық кемшіліктер сот қызметкерлеріне
де, тараптарға да үлкен қолбайлау болды.
Осыған орай сот қызметкерлеріне ауқымды
түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туындады. Мұндай ұжымдық шарадан Алматы қаласының кәмелеттік жасқа толмағандар істері
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық
соты да шеттеген жоқ. Ең алдымен азаматтарға онлайн сот процесін өткізудің тиімділігі,
артықшылықтары түсіндірілді. Сонымен бірге,
іске кедергісіз қатысудың тетіктері көрсетілді.

Онлайн сот отырыстарының мүмкіндіктері мен
артықшылығы баяндалды. Нәтиже көп күттірмеді. Бүгінде соттардың жұмыс ырғағында
ешқандай іркіліс жоқ.
Тіпті кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі
мамандандырылған сот та карантин кезінде
белгіленген уақыттан кешікпей процестерін
өткізді. Жақында барлық соттар алғашқы жарты
жылдық жұмысын қорытындылады. Сонда байқалғаны, былтырғы жылмен салыстырғанда,
биылғы алты айдағы іс қарауда айтарлықтай
өзгеріс болмаған. Адвокаттар, психологтар онлайн сот отырыстары жасөспірімдердің өз ойын
ашық, қысылмай жеткізуіне әсер етеді деген
пікірде. Яғни, алдағы уақытта онлайн отырыстарды тәжірибеде жалғастыру да пайдалы
болмақ. Өйткені, кез келген жағдай біз үшін сабақ болуы тиіс. Бүгінгі жағдай да пандемияның
бізге берген сабағы.
Көңілге үміт ұялататыны – пандемияның
уақытша қиындық екенінде. Ал мұндай сын
сәттен тек бірліктің, ортақ тәртіпті қатаң
сақтаудың нәтижесінде шығынсыз шығуға болады. Бірлігі мықты елдің – болашағы жарқын.
Сондықтан, ертеңімізді ойласақ, ортақ талапқа
бағынып, оқшаулануымыз керек. Ең бастысы,
мемлекет азаматтардың қауіпсіздігін сақтап,
ауру жұқтырмауы үшін бәрін жасап отыр. Бізге
тек шектен шықпау парыз.
А.ЕШЕЕВ,
Алматы қаласы кәмелетке толмағандар
ісі жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының төрағасы

ҚР КОНСТИТУЦИЯСЫНА – 25 ЖЫЛ
Кез келген мемлекеттің іргетасының мықты болуы Конституциясы
мен заңдарына тікелей байланысты.
Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, өркениетті елдердің басым бөлігі ең алдымен
құқықтық негізіне айналатын Конституцияны қабылдап, сол арқылы даму
бағдарын айқындап, барлық бағыт
бойынша жетістіктерге қол жеткізіп
отыр. Елдің басты құжаты қай уақытта
да мемлекетті алға жылжытудың негізі,
адам құқықтары мен бостандықтарының кепілі, татулық пен тыныштықтың
тұғыры саналады. Сол себепті, жоғары
заңдық күші бар құқықтық құжат қашан
да мемлекет мүддесіне негізделуі тиіс.
Тәуелсіз Қазақстанның Конституция
сы 1995 жылы бүкілхалықтық референдумда ашық дауыс беру жолымен
қабылданды. Елімізде тұратын әр адам
Конституцияның әрбір тармағымен танысып, қолдап, таңдау жасады. Яғни,
Қазақстан халқы әу бастан-ақ, мемлекет
болып бірігуге, мақсаттарға бірге жетуге
ұмтылды. Қазақстанның Тәуелсіз ел
ретіндегі ұстанымдарын толық қолдады.
Ата Заң кіріспесінің «Біз, ортақ тарихи
тағдыр біріктірген Қазақстан халқы...»
– деген асыл сөздерден басталуы тегіннен тегін емес. Бұл қазақ жеріндегі
ұлттар мен ұлыстардың татулығы Конс
титуция арқылы қамтамасыз етілгенін
көрсетеді. «Тату елдің түтіні түзу» – де-

ТАТУ ЕЛДІҢ ТҮТІНІ ТҮЗУ

ген даналық сөзді ұстанған Қазақ елі
халықтар бірлігі мен азаматтар теңдігін
Ата Заңмен белгілеп, жоғары құқықтық
деңгейде айқындады.
Конституцияға сәйкес, Қазақстан демократиялық, құқықтық, зайырлы, әлеу
меттік мемлекет ретінде танылады. Ал,
оның ең қымбат қазынасы – адам және
адамның құқықтары мен бостандықтары. Республиканың түбегейлі қызметі
саяси тұрақтылық, қоғамдық татулық,
әлеуметтік теңдік, экономикалық даму,
қазақстандық патриотизм, демократиялық тәсілдерді қолдану қағидаттарына
негізделген. Сонымен қатар, еліміздегі
мемлекеттік биліктің бастауы халық
болып саналады. Ал, халық билігі бүкілхалықтық сайлауда немесе референдумда еркін дауыс беру арқылы жүзеге
асырылады.
Конституцияның ең жоғары заңдық
күші бар және ол республиканың бүкіл
аумағында тікелей қолданылады.
Онда ұлтына, дініне, жынысына қарамастан, әр адамның Конституция мен
заң алдында тең екені, әркімнің өмір
сүруге, білім алуға, еңбек етуге, тұрғын
үйге ие болуға, денсаулығын қорғауға

Пәрмен

ШЕКТЕУГЕ ШЕКЕДЕН ҚАРАЙТЫНДАР
КӨП

құқығы бар екені нақты көрсетілген.
Одан бөлек, Ата Заңның Президент,
Парламент, Үкімет, Конституциялық
Кеңес, Соттар және сот төрелігі, жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару бөлімдерінде әрбірінің
мәртебесі айқындалып, өкілеттіліктері
белгіленген және құқықтары мен міндеттері бекітілген.
Конституцияға осы жылдар ішінде
бірқатар өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді. Әрбір түзету ортақ талқылауға
ұсынылып, қоғамдық сараптаудан өтіп

барып қабылданды. Заман талабы
өзгерген сайын, Қазақстан дамушы
ел ретінде сол талаптардың үдесінен
шығуы тиіс болды. Сол себептен,
уақыт ағымына қарай, Ата Заңға кейбір өзгерістер қажет деп есептелді. Әр
жылдары енгізілген түзетулер қоғамдық қатынастарды реттеуде тиімділігін көрсетті. Қазіргі таңда 9 бөлім,
98 баптан тұратын Конституциямыз
заманның талабына сәйкес келетін,
сұраныстарға жауап беретін жоғары
деңгейдегі құқықтық құжатқа айналды.

Ақтөбеде карантиндік шектеулерді ескермейтін мекеме көбейді. Олардың
арасында монша, шаштараздар мен сұлулық салондары бар.
Полиция қызметкерлері карантин режимін бұзғандарды анықтау үшін
кезекті рейд жүргізді. Шара барысында тәртіп сақшылары ҚР ӘҚБтК-нің
Абай Құнанбайұлының 175425-бабы бойынша 428 заңбұзушылық дерегін анықтады.
жылдығына орай Ақмола облы-– Тексеру кезінде заңсыз салтанатты, еске алу іс-шараларын өткізудің 48
фактісі, оның ішінде демалыс аймағында үйлену тойын өткізудің 1 фактісі
стық соты Ш.Уәлиханов атынанықталды. Сонымен қатар карантин режиміне қарсы немесе санитарлық
дағы Көкшетау мемлекеттік
уни- бұза отырып жұмыс істеген дүкендер, кафелер, моншалар, шаштатәртіпті
раздар, сұлулық салондарына қатысты 156 бұзушылық анықталды. Мәселен,
верситетімен бірлесіп, «Абай-би,
тамызда учаскелік полиция инспекторы учаскені аралау кезінде Ақтөбе
Абай-заңгер» тақырыбында7қаласы
реҚазанғап көшесіндегі кафелердің бірінің сағат 22:00-ден кейін жұмыс
спубликалық ғылыми-тәжірибелік
істегенін анықтады. Іс бойынша әкімшілік хаттама толтырылды, – деп хабарлады полицияның баспасөз қызметі.
конференция өткізді. Алқалы
Барлық заңбұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылып,
жиында Абайдың би (сот төреші),
шара қолдану үшін облыстың тауарлар мен қызметтердің қауіпсіздігін бақызаңгерлік қызметі зерттеліп,
лау департаментіне жіберілген. Полиция департаменті ақтөбеліктерді
Қарамола ережесінің мәдени карантин
және режимін сақтауға, бұқаралық іс-шараларды өткізбеуге және оған
қатыспауға шақырады. Сондай-ақ, халық қоғамдық орындар мен адамдар көп
құқықтық рөлі зерделенді. жиналатын орындарға барған кезде қажетті жеке қорғану құралдарының
Конференцияның бірінші бөлімінбарлығын қолдануы тиіс.
Шектеуге шекеден қарағандар өз заңсыздығын пара арқылы шешуге бейім.
де ғалымдар, тарихшылар, абайта-

Қазақстан – саяси аренада көпвекторлы бағытты ұстанған мемлекет.
Яғни, экономика, әлеумет, мәдениет,
дипломатиялық қарым-қатынаст а
Қазақ елі әлем елдерімен тығыз байланыс орнатқан. Соның нәтижесінде
бүгінде Қазақстан татулық пен тыныштықтың үлгісі, демократиялық
қоғамның көрінісі, бейбіт бастамалардың орталығы, игі жақсылықтардың
бастамашысы ретінде дүние жүзіне
танылды. Аз уақыттың ішінде іргелі
елдермен иық теңестіріп, өзіндік даму
жолы бар екенін көрсете білді. Бұл –
Қазақстан халқы осыдан 25 жыл бұрын
бірлесе отырып қабылдаған Конституцияның уақыт талабына жауап бере
алуының нәтижесі.
Осы орайда, Ата Заңды құрметтеу,
онда көзделген талаптарға бойұсынып, міндеттерді орындау әрбіріміздің
қасиетті борышымыз екенін ұмытпағанымыз жөн.
Ардақ СМАҒАМБЕТОВА,
Қызылорда облыстық сотының
ақпараттық қамтамасыз ету
бөлімінің басшысы

Мәселен, әкімшілік жауапкершіліктен жалтармақ болған кәсіпкер полиция
қызметкеріне пара бермек болған.
Дүкен иесі карантин талабын бұзғаны үшін тәртіп сақшыларының көзіне
түскен. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше,
әйел адам учаскелік полиция қызметкеріне 10 мың теңге ұсынған. Алайда
тәртіп сақшысы парадан бас тартқан.
– 6 тамыз күні мобильді топ Заречный кентіндегі дүкеннің сағат 21.00-ден
кейін жұмыс істегенін анықтайды. Бұл материал аумағы бойынша Ақтөбе
қаласы ПБ Алматы ауданының №4 қалалық полиция бөліміне жіберілді. Келесі
күні учаскелік полиция инспекторы материалдарды жинау үшін оқиға орнына
шықты. Дүкен иесі ҚР ӘҚБтК-нің 425-бабы (санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы заңнама талаптарын бұзу) бойынша әкімшілік жа
уапкершіліктен жалтару үшін учаскелік инспекторға пара ретінде 10 000 теңге
көлемінде ақша ұсынды. Полиция қызметкері оған бұл іс-әрекетінің заңсыз
екенін түсіндірген. Соған қарамастан, осы күні дүкен иесі «Kaspi.kz» қосымшасы
арқылы учаскелік инспектордың телефонына 10 000 теңге көлемінде ақша аударған, – деп хабарлады облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Бұл туралы полиция қызметкері басшылыққа хабар береді. Аталған факт
бойынша қазір ҚР Қылмыстық кодексінің 367-бабының 1-бөлігі (Пара беру)
бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА,
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
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ЕРІКТІ БОЛУ – ЕРЛІКПЕН ТЕҢ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қайтыс болған адамдардың денесін дезинфекциялап, оттегі балонын тасып, тағы басқа жұмыстарды
да атқардық. Жеке өз басыма істеген
жұмыстарым емес, анасынан, бауыры
мен жақынынан айырылып, жоқтаған
адамдардың көз жасын көру қиын
болды, – дейді ол.
«Ерікті ретінде ауруханаға алғаш
келгенде ахуал ауыр болды», – дейді
Абылай. Оның айтуынша, төтенше
жағдай кезінде ауруханаға адамдар
толассыз келген. Тіпті, дәрігерлердің
тамақ ішіп, бір-бірімен сөйлесуге де
уақыты болмапты.
Коронавирус жұқтырғандар көбейген тұста орталығымыз лық толды.
Ауруханамызда хәлі ауыр науқастар
саны артты. Дәрігерлер науқастарды
қабылдап, үлгермей жатты. Жедел
жәрдемге хабарласатын адамдардың
саны үш есеге артып, науқастарды
алып келген жедел жәрдем көліктері
далада кезекте тұрды. Бір күнде он
екі жедел жәрдем көлігі кезекте тұрған
сәт те болды.
Кейіпкеріміз: «Ерікті болу арқылы
өмірдің қысқа екенін түсіндім. Еріктілер – сіз бен біз сияқты қарапайым
адамдар. Олардың ең басты айырмашылығы, өзі тұратын қаланың,
ондағы адамдардың тағдырына
бейжай қарай алмауында.

Өмір – есікті ашып, жапқандай
өте қысқа екен. Шыны керек, науқас
тардың жанында жүріп өлімді көп
ойлайтын болдым. Жанымда жүрген
жақындарымды ренжітпесем, ешкімге жамандығым тиіп кетпесе екен
дедім. Науқастармен жұмыс істегенде, оларға қатты жаным ашып, жүрегім ауырды. Оттегін мұрындарына қо
йып, өмір мен өлім арасында күресіп
жатқан сәтті сөзбен айтып жеткізу

мүмкін емес. Көз алдымда қаншама
адам қайтыс болды. Емхана сыртында жиналған елдің қолыңнан тартып,
«Анамның жағдайы қалай? Әкем қай
палатада жатыр? Жағдайлары жақсарды ма?» деп сұрақ жаудырғаны,
үмітпен қарағаны қатты әсер етті.
Сыртта үміт болса, іште арпалыс
жүріп жатты. Ары қарай айтудың өзі
ауыр», – дейді.
Абылайдың негізгі мамандығы –

театр және кино актері. Ол бүгінде
Асқар Тоқпанов атындағы қазақ драма
театрының актері. Емханадағы өмір
мен өлім арасында арпалысқан нау
қастарды емдеп жүрген дәрігерлерді
көргеннен кейін ерікті жігіт «медицина
саласындағы қызметкерлердің қадірін
түсіндім» деген еді.
– Шыны керек, дәрігерлерге көз
қарасым өзгерді. Ақ халатты абзал
жандарға деген құрметім артты.

ТҮЙТКІЛ

Өйткені, отбасын, бала-шағасын тас
тап, күн-түн демей жұмыста жүрді.
Өз өмірлеріне қауіп төніп тұрса да,
жауапкершіліктен қашпай, қолдан
келгендерін жасады. Осы күнге де
йін бүгінгі елдің батырлары – елді
басқарып отырған биліктегі адамдар,
спортшылар деп ойлаушы едім.
Жоқ, бүгіннің батыры – дәрігерлер.
Қарусыз соғыста, көзге көрінбейтін
нәрсемен күресте дәрігерлердің еңбегі орасан зор болды. Дәрігерлерге басымды иіп, алғыс білдіремін.
Бірақ кей адамдар науқасты әлсіз,
аурудың шегіне жеткен кезде алып
келіп, «сендер өлтірдіңдер» деп дәрігерлерге ауыр сөздер айтып жатты.
Мен бұған ренжідім. Дәрігер – Құдай
емес. Олар қолдан келер жұмысын
істеді. Егер сегіз жыл уақытты артқа
қарай жылжыта алсам, дәл қазір
мамандығым актер емес, дәрігер
болатын еді, – деді Абылай.
Бүгінде Жамбыл облысында коронавирус және пневмониямен ауыратын науқастар ем алған стационарлар
жабылды. Соңғы науқастардың емделіп шығуына байланысты инфекция
лық және провизорлық ауруханалар
қалыпты жұмыс режиміне көшті. Ал
Абылай Талғатұлы – осы орталықта
соңғы науқас қалғанша қызмет еткен
жанның бірі.
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

ІНДЕТ

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
КӨРСЕТКІШІ ТӨМЕН

Сәуір айының басында жұмыссыздықты жою үшін бюджеттен
1 трлн теңге бөлінді. Бұл ақшаға,
қаржы министрі Әлихан Смаиловтың айтуынша, 250 мың жұмыс орны
құрылатын болған. Тағы 84,5 млрд
теңге «Бизнестің жол картасына»
жұмсалмақшы болды. Оның ішінде
бизнесті субсидиялау мен кәсіпкерлерге берілетін несиелеу көзделді.
Мақсат – 16 мың жұмыс орнын құрып,
бюджетке 250 млрд теңге көлеміндегі салықтың түсуін қамтамасыз ету.
Мұның сыртында «Еңбек» бағдарламасы арқылы 50 млрд теңге жаппай
кәсіпкерлікті дамытуға бағытталды. Бұл – қазақстандықтарға қайта
маманданып, бизнестің әліппесін
үйреніп, жастарды тәжірибеден өткізудің мүмкіндігі. Осы бағдарлама,
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрі Біржан Нұрымбетовтың айтуына қарағанда, 200 мың
адамды ғана жұмыспен қамтуға мүмкіндік берді.
Алайда, сарапшылар бұған күдікпен
қарайды. Олардың айтуынша, жұмыссыз
дарды мемлекеттік шаралар арқылы түгелдей жұмыспен қамтамасыз ету мүмкін емес.
Карантин салдарынан қанша адамның
қызметі тоқтағанын есептеу қиын. Десе де,
сарапшылар бүгінгі таңда 3 миллионға жуық
адамның эпидемия зардабын шегіп, жұмыссыз қалғанын алға тартады. HeadHunter.kz
мәліметтеріне қарағанда, елде шектеу шара
ларының енгізілуіне сәйкес, еңбек нарығындағы жағдай мәз емес. Мәселен, 2020 жылдың I тоқсанында бос жұмыс орындарының
өсуі былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 19%-ға өссе, наурыз айының
3-ші онкүндігінде бос орындар санының өсуі
5%-ға азайды. I тоқсанда түскен түйіндемелер санының артуына көз салғанда, биылғы
жылдың 20 наурызында олардың санының

14 пайызға артқанын және әрбір бос орынға
9 сұраныстан келіп тұрған көрінеді.
1 триллион теңге тұрғындардың жұмыспен қамтылуын арттыруға жеткілікті
бола ма, ол әзірге белгісіз. Қазіргі таңда көп
ұзамай жұмыссыздардың қатарын бұрын
экономиканың тірегі болғандар толықтыра
бастауы мүмкін. Kazenergy қауымдастығының мәлімдеуінше, таяудағы болашақта
қазақстандық мұнай бағасының түсіп кету
қаупі бар. Мұндай жағдайда мұнайшылар толықтай мұнай шығаруды тоқтататыны анық.
Ал, бұл кен орындарының жаппай тұралауына және жұмыс орындарының қысқаруына
алып келеді. Бүгінде Қазақстан бойынша 150
мыңнан астам адам осы салаға тартылған.
Ал, шілде айында шамамен 1 млн қазақстандық карантин салдарынан жұмыссыз
қалды. Бұл көрсеткіш Қазақстанда тұратын
18 миллион халық үшін үлкен сан. Сәуір
айында жұмыссыздар төрт есе көп болған
еді. Карантин тоқтатылғаннан кейін жағдай
тұрақталды. Сарапшылардың айтуынша,
жаңа шектеулер жұмсақ болса да, бірқатар
компаниялардың, тұтас салалардың қалыпты жұмыс ырғағына түсуі қиын болады.
Жалпы, карантиннен ең көп зардап шеккен сала – туризм. Өйткені, шекара жабық
болғандықтан, қазақстандықтар тарапынан
туристік сапарларға шығу өзектілігін жойды.
Екінші зиян шеккен сала – қызмет көрсету
мекемелері. Әсіресе, тұрмыстық қызмет
көрсететін ұйымдарға шектеулердің тигізген
зардабы орасан. Сонымен қатар жекеменшік оқу орталықтары да жаға сыртында
қалды. Олар денсаулық сақтау, білім беру
министрліктеріне бірнеше рет хат жазып,
жұмыс істеуге рұқсат сұрап жатыр. Әзірге жауап жоқ көрінеді. Қойылып отырған
талаптар орынды секілді. Өйткені, қазір
қоғамдық тамақтандыру орындары, азықтүлік дүкендері, көлік саласы жұмыс істеуге
рұқсат алды. Олай болса, бір топта бес-алты бала ғана оқитын оқу орталықтарына
неге жұмыстарын жүргізе бермеске? Жал-

пы, осындай шешімдер түсініксіз. Талап
барлығына ортақ болу керек болса, бізде
карантиндік шектеулер әр ұйымға әрқалай.
Олардың қандай өлшемдерге негізделіп
қолданылып жатқанын ұға алмайсың.
Жиһаз жасаушылар үшін де карантиндік
шектеулер өте ауыр тиюде. Мұның сыртында оларға мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор үшін жиһаз сатып алуға
жарияланған мораторий қатты әсер етті.
Жеке тапсырыстар да анағұрлым азайып,
көптеген компаниялардың табысы тоқсан
пайызға дейін түсіп кеткен. Жиһаз және ағаш
өңдеу өнеркәсібі қауымдастығының мәліметі
бойынша, үлкен қалаларда бұл сала бо
йынша 30 мың адам жұмыссыз қалыпты.
Ондағылар енді жұмысшылар санын қысқартуға мәжбүр болып жатыр. Өзге салаларда
да осындай ахуал. Бұл жағдайдың жастарға
кері әсері болуы әбден мүмкін. Екі қолға бір
күрек таппай, табыссыз қалу олардың түрлі
қылмыстық әрекеттерге баруына ықпал етпесе неғылсын?!
Сарапшылар тарапынан енді карантиндік шектеулер салдарынан еліміздегі кедейлік деңгейі 8,3%-дан 12,7 пайызға дейін
артуы мүмкін екені, яғни елдегі тұрмысы
нашарлар саны 2,3 миллионға жететіні
айтылып жатыр. Бұған сенуге де болатын
сияқты. Өйткені, үкімет айқындап отырған
жұмыспен қамту шараларының тиімділігі
жоққа тән.
Шын мәнінде жұмыспен қамту шаралары тиімділік беру үшін адамдардың өз
кәсіптерін ашуына қолдау жасалуы керек
екені бесенеден белгілі. Ауылда, мәселен,
ет пен сүт өндіру, көкөніс, бау-бақша шаруа
шылықтарын құрып, дамыту тиімді болар
еді. Бұл бағыт тек халық үшін тұрақты табыс
көзі болуымен қатар, елімізде азық-түліктің
молшылығы мен сапалылығын қамтамасыз
етуге жол ашары хақ.

КВАСАКИ СИНДРОМЫ
АНЫҚТАЛЫП ЖАТЫР
Ақтөбеде төтенше жағдай режимі жарияланғаннан
бері 109 бала коронавирус жұқтырған. Соңғы кезде
бүлдіршіндер арасында Квасаки синдромы да тіркеліп
жатыр.
Облыстық тауарлар мен көрсет ілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті баспасөз
қызметінің мәліметінше, жыл басынан бері 14 жасқа дейінгі
балалар арасында коронавирус жұқтырудың 109 дерегі тіркелген. Оның 64-інде індет орташа және ауыр түрде өткен.
Ал 45 бала жеңіл немесе симптомсыз ауырып шыққан.
– Қазір ауруханада 14 бала ем алып жатыр. Олардың
арасында коронавирус анықталған жоқ. Бүлдіршіндер

пневмония мен бронхиттен емделуде. Олардың арасында
ауыр науқастар жоқ,– дейді облыстық денсаулық сақтау
басқармасының басшысы Самат Данияров.
Соңғы кезде балалар арасында Квасаки синдромы,
яғни мультижүйелік қабыну синдромы анықталуда. Мамандардың айтуынша, коронавирус инфекциясы ересектерде
тромбоэмболия тудыруы мүмкін, ал балаларда Кавасаки
синдромын өршітеді. Аурудың дене қызуы көтеріліп, әлсіздік билейді және аяқ-қолда аллергия сияқты бөртпе
пайда болады, жүрек соғысы да жиілей түседі.
– Өкінішке орай, Ақтөбе медицина орталығының балалар стационарында жатқан екі баладан мультижүйелік
қабыну синдромы анықталды. 5 және 15 жастағы балалар
ауыр жағдайда түскен. Қазір олардың өміріне еш қауіп төніп
тұрған жоқ, – деді Самат Данияров.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА,
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

ВОЛОНТЕРЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН КІМ ҚОРҒАЙДЫ?
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Мәди АХМЕТОВ, Алматы қалалық «Жас Отан»
жастар қанатының төрағасы:

– Жалпы, вирус өршіген тұста көмекке ұмтылған
жандардың қауіпсіздігі өзіне байланысты. Біз еріктілерді
қабылдаған кезде, олардан өз еркімен келді ме сұрадық.
Ең бастысы, еріктілерді маска, антисептик секілді
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп отырдық. Соған
қарамастан, жауапкершілікті әрбір адам өзіне алып
отырды. Ерікті жұмыстың қауіпті екенін біле тұра
келді және біздің шарттармен келісті. Бірінші күннен
бастап қолды уақытында жуу, масканы жиі ауыстыру,
антисептикті жиі қолдану басты қағиданың бірі болды.
Сонымен қатар, әрбір штабта медициналық қызметкер
отырып, олардың күнделікті дене қызуларын өлшеу, арнайы журналдарды толтыру,
апта сайын ПЦР тест тапсырып отыру секілді жұмыстар жүргізілді. Біз өз тарапымыздан еріктілердің қауіпсіздігі үшін құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп отырдық. Еріктілер қиын сәтте қолдарынан келген көмегін аямады. Олар жақсы қызмет
атқарып, жақсы нәтиже көрсете білді. Еріктілердің ішінен вирус жұқтырып алу дерегі
тіркелген жоқ.

Мыңжылқы БЕРДІҚОЖАЕВ, Алматы қалалық Орталық клиникалық
ауруханасының нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі:

– Әр адам өз жауапкершілігіне жіті көңіл бөлу керек. Теледидардан сағат сайын «маска киіңіздер»,
«адам көп жиналған жерге бармаңыздар», «аса қажет болмаса, қоғамдық көлікке отырмаңыздар», «қолыңызды жиі жуып жүріңіз», т.б. ескертулер айтылып жатыр.
Осы қарапайым профилактикалық шаралар сақталатын болса, Қазақстанның 18 миллион халқы бәрі
бірдей ауруы міндетті емес, шамамен 300–400 мың адам ауырып, кейіннен инфекция жойылып кетуі мүмкін. Қазіргі таңда маған статистика 100 мың, 500 мың, тіпті 1 миллион болды ма, ол қызықтырмайды.
Мені толғандыратыны – адамдардың денсаулығына көңіл бөлуі, сақтану шарасын бұлжытпай орындауы. Жұртқа қазір теледидардан айтып жатқан нәрселер қызық емес. Оларға жеке кеңес беретін маман
жоқ. Маңыздысы – дәрі-дәрмек пен ауруханада төсек-орын жеткілікті болуы, қайтыс болған адамнан
өзгелерге вирус жұқпауы керек. Жұмыссыз қалған қарапайым халықты басқа нәрсе емес, ауырып қалсам,
мемлекет мені жазып шығара ма деген сауал мазалайды. Министрлікке ұсынысымызды айттық. Әрине, статистика дұрыс болса,
жоспарлау дұрыс болады. Жоспар дұрыс болса, ауруханаға түскен науқастың 90 пайызын аман алып қалуға тырысамыз. Статистика
осындай есеп-қисап үшін маңызды. Адамдарды сендіру үшін егер науқас түсірілімге келісім берсе, журналистерді кіргізіп, көрсету керек
деген ұсыныс айтқанмын. Біз көрдік сондай видеоларды. Бірақ өте кеш жасалды. Тағы бір жағы бар. Әр адамның психологиясы әртүрлі,
кейбірі шыдамайды. Сосын бір ескеретін нәрсе: ауру жұқтырсаң, міндетті түрде өлесің деген сөз емес. Жағдайы аса ауыр науқастар да
емделіп, жазылып шығады. Соны түсіну керек. Ақпараттық адами қолдау көрсетуде волонтерлардың еңбегін жоққа шығармаймыз.

Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ
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АҚШАҒА ҚҰНЫҚҚАНДАРДЫҢ
«БИЗНЕСІ»
К

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ
СОТЫНДА – ЖАҢА ТӨРАҒА

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының төрағасы Жақып Асанов Павлодар
облыстық сотының төрағасы Бақытжан
Қарамановты онлайн режимде таныстырды.
Жиналысқа алқа төрағалары, аудандық және
оған теңестірілген соттардың төрағалары, облыстық соттың судьялары, сондай-ақ, Соттар
әкімшісінің басшылығы қатысты.
Жоғарғы Соттың төрағасы «Сот төрелігінің
жеті түйіні» бағдарламасын жүзеге асырудың
бастапқы нәтижелері туралы қысқаша айтып
берді. Ол жаңашылдықтар қатарында енгізіліп
жатқан сот актілерінің жаңа форматтары, судья
лауазымдарына үміткерлерді іріктеуге қойылатын талаптардың жоғарылауы, соттарда жаңа
жұмыс форматтарының енгізілуі және электронды сот төрелігінің дамуы туралы атап өтті.
Сонымен бірге Жақып Асанов жаңа төрағаның
өңір сотын талапқа сай ұйымдастыратынына
сенім білдірді
Е. КЕБЕКБАЙ

ШАРА

АНАЛАРҒА ҚҰРМЕТ

ЕЙІНГІ КЕЗДЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА ДА, ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ ДЕ
АДАМ ЖОҒАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАР
ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН БОЛДЫ. КӨП ЖАҒДАЙДА ОЛАРДЫҢ АДАМ САУДАСЫМЕН АЙНАЛЫСАТЫНДАР
ҚҰРЫҒЫНА ТҮСІП, ҚҰЛДЫҚ ҚАМЫТЫН КИІП
ЖҮРГЕН ЖЕРІНЕН ТАБЫЛҒАНЫН ЕСТІП ЖАТАМЫЗ. ШЫНДЫҒЫНА КЕЛСЕК, АДАМ ЖОҒАЛУ
кейінгі
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мамызды ізгілендіру ісіне көбірек мән беріп,
азаматтардың негізгі құқықтарын назардан
тыс қалдырдық. Жыныстық зорлық-зомбылық,
педофилия, есірткі тарату, адам саудасы, әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық
және басқа да ауыр қылмыстарға, әсіресе, балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын
жазаны шұғыл түрде қатайту қажет. Бұл мәселені шешуді Парламент пен Үкіметке тапсырамын» деп мәлімдеген болатын.
Берілген тапсырманы үш айдың ішінде
орындаған Үкімет пен Парламенттің бастамасымен 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап
еліміздегі Қылмыстық заңнамаға енгізілген түзетулер заңды күшіне енді. Солардың арасында
адам саудасы, кәмелеттік жасқа толмағандарды сатуға қатысты баптар да бар. Адам саудасына қатысты ұлттық заңнамамызға енгізілген
түзетулерді Қылмыстық кодекстің бұрынғы
мазмұнымен салыстырып көрейік. Мәселен,
«Кәмелеттік жасқа толмаған балаларды сату»
деп аталатын 135-бапқа бұрынғыдан да қатаң
жаза қолдануды қарастырады. Егер біреуге
сатқан немесе сатып алған бала қайтыс болса,
оның өліміне кінәлі адам 18 жылға қатаң тәртіптегі колонияға қамалады. Бұрын осы баптың
4-тармағы бойынша қылмысы дәлелденген
тұлға 15 жылға түрмеге жабылатын. «Адам
сату» деп аталатын 128-бапқа қатысты да
жаза күшейтілді, бұдан былай мұндай қылмыс
жасаған адам 3-тен 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ең ауыр жаза – 15 жылдық қатаң тәртіптегі колония бұрынғы қалпында
қалды. Алайда осы баптың соңғы 3-тармағы
бойынша ең жеңіл жаза мерзімі 2 жылға өсті.

Қазақстан 83-ші орында

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы Алматы қаласы филиалының Алатау аудандық фронт-офисі соңғы екі
айда 3,5 мыңға жуық өтініш қабылдаған. Бұл
туралы филиал директоры Данияр Қырықбаев өзінің фейсбук парақшасында жазды.
Алматы қаласының Халыққа қызмет көрсету
бойынша №1 Алатау аудандық бөлімі карантин
кезінде тұтынушыларды дүйсенбі мен сенбі
аралығында сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін қабылдайды. Осы қиын кезеңде бөлім күніне 15-20-дан
астам электрондық өтінішті қабылдап, өңдеуде.
Сондай-ақ, алдын ала жазылу (бронь) бойынша
фронт-офисте де азаматтарды қабылдау жүргізіледі.
Бөлім карантин кезіндегі соңғы екі айда 3,5
мыңға жуық өтініш бойынша қызмет көрсеткен.
Атап айтқанда, «Жүктілік пен босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем» бойынша – 1000 өтініш,
«Бала туғанда және бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындау» қызметі бойынша –1013
өтініш, «Баланың тууын тіркеу, оның ішінде
азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу» бойынша
–1150 өтініш түскен.
Осы аптада бөлім қызметкерлері болашақ
аналар мен Алатау ауданының кейбір атааналарын жаңа туған нәрестелердің дүниеге
келуімен құттықтады. Туу туралы куәлік пен
шарлар табыс етілді. Осылайша, қиын кезеңде
өмірге сәби әкелген және болашақ аналарды
қолдап, көңілдерін көтеріп, құрмет көрсетті.
Дана МАРАТҚЫЗЫ

Халықаралық еңбек ұйымының ақпараты
бойынша, жыл сайын 2,5 миллион адам осынау
адам құқығын шектеуге қатысты қылмыстың
құрбаны болады екен. Адам саудасы қару-жарақ сату мен есірткі бизнесінен кейін үшінші
орында. Сала сарапшылары бүгінде адам саудасы қарқынды жүріп жатқанын айтады. Салыс
тырмалы түрде қарастыратын болсақ, өткен
ғасырдың 90-шы жылдарында орта есеппен
тұрмыс деңгейі төмен елдерден бай мемлекеттерге миллионнан астам адам сатылса, бүгінде
олардың саны 5 миллионға дейін жеткен.
Қазіргі кезде адам саудасы мигранттар контрабандасы, есірткі және қару-жарақ сатудың
заңсыз айналымы сияқты қылмыстарға белсене араласатын қылмыстық топтарға қыруар
табыс әкелетін трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың тез өсіп келе жатқан түрінің бірі болып
саналады.
Сарапшылардың бағалауынша, «тірі та
уардың» шығатын және тасымалданатын жері
ТМД (Қазақстан, Украина, Ресей, Молдова,
Беларусь) мен Батыс Балқан елдері болса,
Еуропалық Одақ негізгі тұтынушысына айналды. Жаһандық құлдық индексіне сәйкес, қазір
әлемде шамамен 40 млн-нан аса адам құлдықта өмір сүруде. Жыл сайын адам сатудан
түсетін табыс көлемі 150 млрд АҚШ долларын
құрайды.
Walk Free құқық қорғау ұйымының мәліметі
бойынша, ғаламшардағы 167 елдің ішінен адам
сатудан Қазақстан 83-ші орынға тұрақтаған.
Елімізде 75 мың адам сатылған. Бұл заңсыз
бизнестің елімізде кең қанат жайып, өркендеуінің де өзіндік себептері бар. Біріншіден,
еліміздің тоғыз жолдың торабында орналасуы,
бұл қылмыстың арта түсуіне өз ықпалын ти-

гізбей қоймайды. Екіншіден, айналасындағы
көптеген елдермен визасыз қарым-қатынас
жасауы да мигранттардың толассыз ағылуына
мүмкіндік береді.
2004–2019 жылдар аралығында Қазақстанда құлдыққа түскендердің басым бөлігін 18-25
жас аралығындағы және 30 жастан жоғары
ерлер мен әйелдер құраған. Олардың көпшілігін
жұмысқа салып еңбегін қанаса, қыз-келіншектерді жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүрлейді,
адамның ағзасы мен тіндерін сату мақсатында
құрбан болғандар да жетерлік.
Адам саудасы бойынша сарапшылардың
пікірінше, кейінгі жылдары «тірі тауарды»
шетелге емес, еліміздің ішінде сату фактілері
көбейген. Мұны мамандар Қазақстанда жұмыссыздықтың белең алуымен және халықтың
ауылдық жерден қалаға қарай үдере көшуімен
байланыстырады. «Құл иеленушілердің» қатары, әсіресе, Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында
және еліміздің оңтүстік өңірлерінде көптеп
кездеседі.
Адам тығыз орналасқан елді мекендерде,
қала көшелерінде, мешіттер мен дүкендердің
төңірегінде қол жайып, қайыр сұрап отырған
жандар да – адам саудасының құрбандары.
Алайда, мамандардың пайымдауынша, бұл –
ең табысы көп бизнес. Бірақ бұл «саланың» ұйымдастырушыларын ұстау оңай емес, өйткені,
олар өздерінің арам пиғылдарын жүзеге асыру
үшін көбінесе кәрі-құртаңдар мен кәмелетке
толмағандарды пайдаланады.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Адам саудасына қарсы күрес бойынша халықаралық көші-қон
ұйымы 2019 жылы елімізде 20-26 жас аралығындағы 110 адамды құлдықтан босатқан.
Құрбандардың 30 пайызын әйелдер, 70 пайызын ерлер құраған.
АҚШ-тың адам саудасы жөніндегі мемлекеттік департаментінің 2019 жылғы баяндамасында Қазақстанның Екінші деңгейлі бақылау
тізіміне енгені атап көрсетілген. АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Уильям Мозер ел Үкіметін
адам саудасының барлық түріне бейжай қарамай, неғұрлым тиімді шараларды қолдану
арқылы жолын кесуге шақырады. Соның ішінде
адам саудасының құрбаны болған жандарды
анықтау және оларға көмек көрсету жұмыс
тарын жандандыру ұсынылған. Бұдан басқа
қылмыскерлердің қолынан зардап шеккен шетелдіктерге қолдау көрсету аясын кеңейту, адам
саудасына қатысты қылмыстарды тергеу әдіс
терін жетілдіру қажеттігі туралы да айтылған.
Бүгінде Қазақстанда адам саудасы құрбандарының әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз
ететін заңнамалар қарастырылуда. ҚР Денсау
лық сақтау министрлігі Ішкі істер министрлігі
және Білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып, қажетті стандарттарды жасап та
үлгерді. Ол бойынша, адам саудасының құрбаны болған жандарға қауіпсіз баспана беру,
медициналық көмек көрсету, психологиялық,
құқықтық және кәсіби бағдарлы кеңес беру қарастырылған.
Бұл жерде басты мәселе – егер адам Қазақстан аумағында жүріп зардап шексе, мемлекет өз жауапкершілігіне алып, ақтап шығуы
тиіс. Бұл тәжірибе көптеген елдерде жүзеге
асырылуда. Алайда Қазақстанда мұндай көмек
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110 адам құлдықтан
босатылған

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» заң азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас
жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын
қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн сақтауға,
сыбайлас жемқорлыққа байланысты
құқықбұзушылықтың алдын алу, анықтау,
олардың жолын кесу, кiнәлiлердi жауапқа
тарту арқылы мемлекеттiк органдардың,
мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын
лауазымды адамдардың тиiмдi қызметiн
қамтамасыз етуге бағытталған. Заң сол
сияқты демократиялық негiздердi, мемле-

кеттi басқарудағы жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен
оның құрылымдарына деген сенiмін нығайтуға, бiлiктi мамандарды мемлекеттiк қызметке кiруге ынталандыруға, мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың
риясыз адалдығы үшiн жағдайлар жасауға
бағытталған.
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу,
болдырмау мақсатында құқықтық мәдениетті қалыптастыруда атқарылып жатқан
шаралар баршылық. 2015–2025 жылдарға
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стратегиясы – соның бірі. Осы стратегия
аясында Маңғыстау облыстық соты мемлекеттік орган, үкіметтік емес ұйымдармен

тек тұрақты мекенжайға рұқсатнамасы бар азаматтарға ғана көрсетіледі.

«Родник» қоры –
көпке үлгі

2020 жылдың баяндамасында тұңғыш рет
қазақстандық ҮЕҰ-ның, соның ішінде Алматы
қаласындағы «Родник» қоғамдық қорының
жұмыс тәжірибесі үлгі ретінде атап көрсетілді.
«Родник» қоғамдық қоры 2004 жылдан бері
адам саудасының құрбаны болған жандарға
көмек көрсетіп келеді. Осы уақыт ішінде Қазақстанда жүріп, қиын жағдайға тап болған Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Қытай, Филиппин, Молдова, Украина және Ресей елдерінің
537 азаматына қол ұшын созған.
Қордың командасы 2019 жылы адам сау
дасынан зардап жшеккендер үшін құрылған
баспананың үздік қызметі үшін ҚР Ақпарат және
қоғамдық келісім министрлігінің сыйлығына ие
болды. Ал, биыл қор директоры Нина Балабаева АҚШ-тың адам сату жөніндегі мемлекеттік
департаментінің баяндамасында «Батыр» мәртебесін иеленді.

Онлайн-сервис жоғары
сұранысқа ие

Адам саудасына қарсы күрес бойынша
Халықаралық көші-қон ұйымының дерегі бо
йынша, Қазақстанда адам саудасының онлайн
түрде жүргізілу деңгейі жоғары. Мигранттар
контрабандасы нарығында онлайн-сервис
жоғары сұранысқа ие. Тіпті кейбір қылмыстық
топтар өз қызметтерін әлеуметтік желілерде
ашық жарнамалауда. Осы орайда Internet World
Stats интернет қолдану деңгейі ТМД елдерінің
ішінде Қазақстанда жоғары екенін атап көрсеткен.
Сонымен бірге Қазақстан Республикасының
басқа елге заңсыз шығарып, құлдықта ұстап
отырған өз азаматын елге қайтару үшін барлық
қаржылай шығынды өз мойнына алатынын
да айтып өткен жөн. Оның ішіне адвокаттың,
аудармашының, басқа да қызметтердің ақысы
кіреді. Оған мысал ретінде Сирияға кеткен
қазақстандықтарды елге қайтару мақсатында
жүзеге асырылған «Жусан» операциясын келтірсек те болады.
Адам саудасына қарсы күрес бойынша Халықаралық көші-қон ұйымының бағдарламасы
Қазақстанда 2002 жылы іске қосылған. Адам
саудасы үшін қылмыстық жауапкершілік Қазақстанның Қылмыстық кодексіне 2006 жылы
енгізілді. Кейін ол қатаңдатылып, қылмыскерлердің дүние-мүлкін міндетті түрде тәркілеу
жазасымен толықтырылды.
Сондай-ақ, Қылмыстық кодексте жоспарланған қылмысқа қатысты тұлғаға алдау, зорлық-зомбылық көрсетілсе, оның бұл әрекетке
келісіп барғандығы ескерілмейтіні жөнінде
айқын жазылған. 2008 жылы Қазақстан ратификациялаған Біріккен Ұлттар Ұйымының Палерм
хаттамасында да адам саудасына анықтама
берілген.
2019 жылдың желтоқсанындағы ақпаратқа
көз салсақ, 1870 адам саудасының құрбанына
көмек қолын созған.
Сонымен қатар, Халықаралық көші-қон ұйы
мының 2020 жылдың 10 шілдесіндегі есебіне
сәйкес, пандемия кезінде Орта Азия елдері
бойынша 3180 мигрант құлдықтан құтылған.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

бірлесіп жыл сайын дөңгелек үстел, семинар-кеңестер ұйымдастыруды тұрақты
қолға алып келеді. Шаралар арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қадам
жасалып, оңай олжаның орға жығатынын
қызметкерлер санасына сіңіру басты меже
болып отыр.
Соттарда құқықтық мәдениетті одан
әрі арттыру, түсіндіру, қызметкерлерді
құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жемқорлыққа тегеурінді тосқауыл қоятынын
ұмытпауымыз керек.
Б.КУШКИНБАЙ,
Маңғыстау облысының қылмыстық істер
жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының сот приставы
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АЛҚА
(Соңы. Басы 1-бетте)
Мектептердегі секциялар да жабылды. Спорт базаларын күнделікті
жаттығу үшін оларға ешкім бермейді.
Бұрын балалар мен жасөспірімдер
спорт мектептерінің өз спартакиадасы
болатын. Бұдан бөлек жастар ойындары мен КСРО халықтары спартакиадасын жиі өткізіп отыратын. Яғни, даму
сатысы бар болатын.
Салыстырмалы түрде қарасақ,
көршілес Қытай елінің 30 шақты провинциясының әрқайсысында 20-30
спорт түрі бойынша кешенді үлкен
олимпиадалық орталықтар бар. Қазақстанда оның біреуі де жоқ. Дәулет
Тұрлыханов агенттік төрағасы болғанда орталық саламыз деп іргетасының
қазығын қағуға барғанбыз. Оған да 20
жыл өтіп кетті. Ал, Қытайда спортқа қабілетті балаларды 5-6 жастан бастап
жинайды. Тамағы, жататын жері тегін
және жаттығу жасайтын залдарында
барлық жағдай жасалған.
Әрине, мемлекетіміз әр облысқа
спорт сарайын салып берді. Ол жақсы.
Енді әр аймаққа ең құрығанда 10 спорт
түрі бойынша цех салу керек. Біздегі
спорт сарайлары жарыстан кейін бос
тұрады. Өйткені, онда шағын күрес,
бокс, ауыр атлетика залдары ғана
болды. Қытай елі олимпиада жүйесіне
кеш қосылды. Алайда, күштің бәрін
алдымен инфрақұрылым құруға жұмсады. Содан кейін талантты балаларды жер-жерден жинап, жаттықтыра
бастады. Нәтижесі көп күттірген жоқ.
Біздің спорт қайраткерлері қытай
халқының спартакиадасын көрсе ғой.
Ол өзінше бір олимпиада. Ашылуы,
өткізілуі, жабылуы қандай керемет!
Бізде олардың өткенін ешкім білмей
де қалады. Белгі қою үшін ғана ұйым
дастырылатын сияқты әсер қалдырады. Егер спортқа дұрыс көңіл бөлінбесе, ол қалай көңілдегідей дамиды?
Ол үшін басты назар жасөспірімдер,
жастар және студенттер спортына
аударылуы тиіс. Сонда ғана әлем,
олимпиада чемпиондарын шығаруға
болады.
Мен 3 жыл бойы Олимпиадалық
резерв мектебінің директоры болдым.
Таэквондо, бокс, күрес сияқты 7-8
спорт түрі болғанымен, біреуінің де
арнайы спорт залы жоқ. Әр бапкер
өзі демеуші іздеп, түрлі залдармен
келісіп дайындап жүреді. Тіпті, олардың керегін тауып беруге, залдарының
жалға алу ақысын төлеуге жағдайымыз болған жоқ. Кеңес уақытында Қазақстанда 3 спорт интернаты болды.
Екеуі Алматыда, біреуі Қарағандыда.
Соның өзінде әлем, олимпиада жүлдегерлері мен чемпиондары көптеп
шықты. Егеменді ел болғаннан бері
әр облыста спорт интернаты ашылды.
Алайда, КП (коэффицент позитивнос
ти) – 0,01. Өйткені, қабылдау жоқ.
30-40 адамның оны ғана талапқа сәйкес келеді. Үш интернат болғандағы
нәтиже мен қазіргі 15 интернаттың
нәтижесінің айырмасы аз.
Бауыржан ДОСҚАРАЕВ:
– КСРО спортының көптеген атрибуттарын АҚШ, Қытай сияқты елдер
кезінде өзіне енгізіп, оны ары қарай
дамытып, көркейтіп жіберді. Бір жылы
Алматы қаласы бүкілқазақстандық
спартакиадада бірінші орын алды.
Марапаттау рәсімі орталық стадионда
өтті. Сонда оған көрермен боп 15-ақ
адам жиналды. Спартакиада неге
бұлай өтеді? Себебі, бәрі өтірік. Аудандық, облыстық кезеңнен өтпегендердің
республикалық деңгейдегі жарысқа
қатысуына рұқсат берілмеуі керек қой.
Бізде оның ешқайсысынан өтпеген
адамдарды бүкілқазақстандық спартакиада деп жинайды. Төмендегілер
осынша адам қатысты деп жоғарыға
өтірік есеп береді. Президент Қ.Тоқаев
халыққа арнаған өз Жолдауында:
«Барлық жастағы ел азаматтары ара
сында бұқаралық спортты дамыту
маңызды. Спорт инфрақұрылымының
балалар үшін барынша қолжетімді
болуын қамтамасыз ету керек» деді.
Өйткені, жастарға қарайтын, есепке
қоятын, жағдайын сұрайтын адамдар
азайып қалды. Талантты бір бала
өсіп келе жатса, мектепте соның айналысатын спорт түрінен секция ашылу
керек еді. Австралия, АҚШ, Германия,
Ресей және т.б. елдерде оны микро,
адрестік көмек дейді, бізде ол да жоқ.
Мен қаншама талантты балаларды
білемін. Олардың қалаған спорт түрі
бойынша мектептерінде секция жоқ,
барының өзі жабылып қалған.
Қазақстанда спортқа бөлінетін
ақша өте көп. Жергілікті орындардан
бір бөлінеді, министрліктен бөлінетіні
тағы бар. «Самұрық-Қазына» қоры
мен халықаралық федерациялар да
шет қалмайды. Тек қалай бөлініп жатыр? Мысалы, бізде балалар спортына да, бұқаралық спортқа да бөлініп
жатқан ақша жоқ. Қазақстанның ақшасының бәрі кәсіби спортқа кетіп қалды.
Кәсіби және олимпиадалық спорт екі
бөлек дүние түсінген адамға. Кәсіби

спорттың үкіметтен ақша алуға құқы
жоқ. Бірақ, әр түрлі айла-тәсілмен
ақшаның көбі сол жаққа кетіп қалып
жатыр. Қандай жобамен, қандай тұжырымдамамен алып жатыр, белгісіз.
Осыдан 10-20 жыл бұрын балалар
спорт мектептерінде теннис бөлімі
бар еді. Ол жерде қаракөздеріміз жоқ
дейтін. Қазір олар бар, бірақ, теннис
бөлімі жоқ, бәрін жауып тастаған. Интернаттарда да ол бөлім жоқ.
Қазір түрлі ғылыми тесттер жасалған. Биікке, ұзындыққа секірудің қарапайым түрімен-ақ сынақтан өткізсе,
жаңағы спорт мектептеріндегі балалардың 10 пайызы ғана қалуы мүмкін
сол жерде. Солардан ғана болашақта
бір нәрсе шығуы мүмкін, ал қалған
90 пайызға жұмсалған қаржы ауаға
кеткенмен тең. Біз оларды тесттермен
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жақты дәлелденді және қауіпсіз жаңа
өнімдерді пайдалану арқылы қажетті
қуат көзін тиімді жинақтап, спортшылар өздерінің бұған дейін көрсетіп
жүрген нәтижелерін айтарлықтай жақсартуға қол жеткізді. Өкінішке орай,
біздің дұрыс және қауіпсіз тамақтануға
қатысты ойлап тапқан технологияларымыз бойынша жасалған бұл өнімдер одақ тараған соң мемлекет тарапынан тиісті қолдау болмағандықтан,
бәрі орта жолда қалып қойды.
– Саланы қажетті мамандар
мен қамту мәселесі қалай ше
шіліп жатыр?
Таңат САҒЫНДЫҚОВ:
– Бұл Қазақ спорт және туризм
академиясының өзінде қиын. Қазір

алады. Ондай мәселені көтермей,
алға жылжымаймыз. Біздің олимпиада чемпиондығына алған ақшамыз
бен Қытайдың спартакиадасын ұтқан
адамның алған ақшасы жер мен көктей.
БАҚ-та кейбір азаматтар «Олим
пиада чемпиондарына қомақты сыйақы береміз, үй, көлік беріледі. Олар
бір рет чемпион болған соң, ары
қарай жұмыс істегісі келмейді» деген
сын айтады. Солардың өзі спортпен
айналысып, чемпион болып көрсінші.
Қанша адам олимпиада чемпионы
тұрмақ, әлем чемпионатының жүлдегері де бола алмады. Оны 1-2 күннің
ішінде ұтып алды деп ойлай ма? 1030 жыл таңнан кешке дейін жұмыс
істеп, ұйықтамай сағат 5-6 да тұрып,
жұмыс істеп көрсін. Ел таңертең 8-де
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када хируругтер оған ойнамақ тұрмақ
жүруіңнің өзі белгісіз дейді. Сол сияқты
Брумел деген спортшы да жарақат
алған кезде енді ешқандай секіру жоқ,
спортпен қоштаса бер деген. Алайда
ол кейін олимпиада чемпионы болды
ғой. Спортшылардың қысымы да, қан
айналымы да басқаша, оны көріп жай
дәрігерлер бұл ауру деуі мүмкін. Ал,
спорт үшін ол қалыпты нәрсе.
Бауыржан ДОСҚАРАЕВ:
– Мамандар жағы қиын ғой бізде. Студенттік лиганы шығарамыз
деп футболда басталып еді, кейін
жабылып қалды. Одан кейін мұндай
әрекетті волейбол мен баскетболда
жасамақ болды. Алайда студенттік
лиганы шығару үшін мектеп лигасы
болу керек. Ал, мектеп лигасы болу
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спорт тарихшысы:

Эмиль МҰХАМЕДЖАНОВ,
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ғылымдарының
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Таңат САҒЫНДЫҚОВ,
грек-рим күресінен КСРО спорт
шебері, ҚР Еңбек сіңірген
жаттықтырушысы

іріктеп, есеп жасауымыз керек. Басқа
елдің бәрінде ондай есеп бар. Ол үшін
кешенді ғылыми топ жұмыс жасау
керек. Бізде аты бар, заты жоқ өтірік
кешенді ғылыми топтар көп. Қазір,
ғылым сондай дамыған, баланың қай
спорт түріне қабілеті барын 80-90 пайыз анықтайтын тесттер бар.

бәрі ақылы ғой. Ақша төлесең, оқисың,
төлемесең оқымайсың. Ал, дене тәрбиесіне грант аз беріледі. Шынымен
бапкер болып істейтін адамдарда ақша жоқ. Диплом алам дейтін
адамдарда ақша көп. Бапкер болмайтынын ол біледі. Оған қағаз ғана
керек. Нағыз мамандар шынында да
көп жерде әлі жоқ, оны таңдау деген
үлкен проблема.

жұмысқа келе жатқанда, Ермахан
Ибраимов жаттығуын бітіріп жататын.
Күн сайын таңертеңнен кешке дейін
сөйтіп жұмыс істеп көрсінші.

Эмиль МҰХАМЕДЖАНОВ:
– Мен спортшыларды дұрыс тамақтандыру бойынша маманданған
профессормын. Спортшылардың
жарыстан 2 сағат бұрын тамақтануына рұқсат етілмейді. Алайда жарыс
кезінде көп жағдайда олардың өз
күштері жетпейді де, осы жерде мәселе туындайды. Қазір жарыс алдында
тамақтандыруға болатын өнімдер бар.
Бұл антидопингтік технология деп
аталады.
Спорттың негізгі міндеті – күштің
қуатын арттыру. Оны қалай қамтамасыз етуге болады? Бұрын спорт
министрлігі болатын. Сол кезде бұл
үшін арнайы зертхана құрылды. Қазір
жеке министрлік болмағандықтан, бұл
ғылымға бөлінген қаржы Білім және
ғылым министрлігіне кетеді. Ал, қазіргі Мәдениет және спорт министрлігін
әртістер басқарады. Сондықтан, спорт
соңғы орында қалып қойды. Дене
шынықтыру мен спортты дамытудың
2025 жылға дейінгі тұжырымдамасында да спортшыларды дұрыс тамақтандыру жайы ұмыт қалған.
Біз кезінде спортшының белсенділігін арттыратын бірқатар технологияларды жасадық. Мәселен, 1974
жылы КСРО құрамасы жаттығу өткізіп
жатқан «Медеу» мұз айдыны кешеніне дайын өнімдердің бірін алып бардым. 12 адамнан тұратын команда
жаттықтырушысы менің ұсынысыма
бірден келісті. Қазір қағазсыз ештеңе
шешілмейді ғой, ол кезде ғылымның жетістігін пайдалану біршама
жеңілірек болатын. Біздің жасаған
өнімімізді пайдаланған спортшылардың ағзасындағы сүт қышқылы жаттығудан кейін екі есе төмендеді. Бұл
кешенді зерттеу жұмысы кезінде жан-

Бауыржан ДОСҚАРАЕВ:
– Маман таңдаудың тағы бір қызығын айтайын. Бұрын Спорт академиясында және облыстардағы
институттарды қосқанда 10-11 ғана
факультет бар болатын. Қазір 40-қа
жуық университет спорт мамандарын
дайындайды екен. Оны қалай, кімдер
дайындап жатыр? Айталық, биомеханика, спорт физиологиясы, спорт
психологиясы, спорт медицинасы, метрология деген сабақтар бар. Бұндай
мамандар басқаны былай қойғанда,
Алматыдағы Қазақ спорт және туризм
академиясы, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ, Абай атындағы ҚазҰПУ мен
ҚазҰҚПУ-дың өзінде жетіспейді. Ендеше, қалған 35-інде дәріс беріп жатқан
қандай профессорлар екені жұмбақ
нәрсе. Жиһаз шығару үшін цех болу
керек қой. Спорттың маманын дайындайтын цехтар: спорт залдары, жүзу
бассейні, анатомиялық музейлер,
зертханалар болу керек. Университеттерде оның ешқайсысы жоқ, бірақ
мамандар дайындайды.
– Спортшының әлеуметтік
мәртебесін заңмен бекіту керек
шығар?
Таңат САҒЫНДЫҚОВ:
– Қытай халықтары спартакиадасының чемпионы өле-өлгенше ақша
алады. Жұмыс істей ме, істемей ме,
бәрібір. Аз ақша емес. Міне, мәселе
қайда жатыр? Өсіріңдер, көтеріңдер
спартакиаданың деңгейін. Оны ұтса,
20 мың теңге болса да өмір бойы
алып отырасың деп. Олимпиада, әлем
чемпиондары бізде 60 мың теңге ғана

Бауыржан ДОСҚАРАЕВ:
– Дене шынықтырған жақсы. Спорт
денсаулыққа зиян әкеледі. Спорттың
денсаулыққа зияндығы ғылыми дәлелденген. Онда цикл бар. 1 циклда 10
мың сағат жұмыс істемей, жоғарыға
шыға алмайсың. Оны күнделікті 6-7
сағат істемесең, прогресс болмайды,
кері кетесің бірден. Сол дәрежеге жеткеннен кейін ұстап тұру жетуден де
қиын. Оның барлығын түсінген адам
олай айтпайды. Ал, айтқан адам дилетант, физиологияны, адамның организмін білмейді. Мен де талай оқығам
ол кісілердің сөздерін. Қазақта «Елу
жылда ел жаңа...» деген мақал бар. 80
жыл бойы дене тәрбиесі сабағы қалай
өтті, әлі солай өтіп жатыр мектепте
болсын, ЖОО-да болсын. Көп елдер
біздің жақсы нәрсемізді алып, өздері
қосып, жақсы жүйеге қойған. Мысалы,
клубтық жүйе.
– Қазақстанда спорт ғылымы
бар ма?
Таңат САҒЫНДЫҚОВ:
– Ғылым болуы үшін дене шынықтыру мен спорттың ұлттық ғылыми-зерттеу институты заңдастырылу
керек. Сонда спортшыларды ғылыми
тәртіппен тамақтандыру, реабилитациялау туралы айтуға болады. Бізде
оның ешқайсысы жоқ. Тіпті спортшылардың реабилитация орталығы да
жоқ. Бізде спортшылар жарақаттан
кейін емделетін, операция жасайтын
мамандандырылған медициналық
мекеме де жоқ. Спортшылар мүлде басқа адамдар тобы. Жай адам
жүріп келе жатып сүрініп кетуі мүмкін,
ал спортшы жүгіріп келе жатып не
жаттығуда, жарыста қолын, аяғын
қайырып алады. Олардың жарақаттары өте күрделі болады. «№17» атты
Харламов туралы фильмді көрдіңіз
бе? Оны қалай емдеді? Жай клини-

үшін клубтық жүйені дамыту қажет.
Үкіметте отырған Н.Әбіқаев, С.Жақсыбеков сияқты бірқатар адамдар спорт
федерацияларының президенттері
болды. Қолдарында билігі де, басқасы
да болса да, қанша тырысқанымен,
олардың да қолынан келмеді. Өйткені, бізде жүйе жоқ. Жүйе мектептен
басталады. Клубтық жүйе мектептен
басталса, клубтық лига да, студенттік лига да болады. Балалар мен
жасөспірімдер спорт мектебінің қазіргі
жұмысының өзектілігі кеміп кетті.
Кезінде ол жүйеленген еді. балалар
мен жасөспірімдер спорт мектебі
(БЖСМ) өзінің адамдарын олимпиа
далық резерв мектебіне, ол оны
мамандандырылған жоғары спорттық
шеберлік мектебіне (МЖСШМ) береді.
Егер БЖСМ колледжге беріп жатса,
әрі бала үшін үлкен мадақтау пайызын
алып отырды. Қазір БЖСМ басшыларынан қанша адамды биыл колледжге
тапсырдың деп сұрап көрші. Немесе
қанша адамың олимпиадалық резервке ауысты деп.
Біздегі тағы бір қызық нәрсе – оның
барлығы пирамида түрінде емес төңкеріліп тұр. Бұл жүйені қарайтын кім?
Спорт басқармасы, спорт министрлігі
жақтағы мамандар. Олимпиадалық
жүйе – 4 жыл. Олимпиадалық резерв
мектебі деген атты алып жүруің үшін
олимпиадаға адам дайындау керек,
нәтиже болу қажет. Егер 4 жылдан
кейін нәтиже бермесе, атын алып тас
тап, БЖСМ дәрежесіне түсіру керек.
Қазір олар 20 жыл бұрын алған атты
әлі иеленіп келе жатыр. Оны ешкім
қарап жатқан жоқ. Оның жүйесі дұрыс
емес. Менің ойымша, жоғарыдағылар
осындай жүйемен жұмыс жасауы
керек екенін ұмытып кетті-ау деймін.
БЖСМ-нің өзінің, МЖСШМ-нің функционалдық мақсат-міндеттері болады.
Бір БЖСМ директорынан сұрадым,
биыл олимпиадалық резерв мектебіне қанша адам бердің деп. Не үшін
беруім керек дейді. Міне, бұл жерде
тағы да жүйенің тозғанын, өзінің уақыты өткенін көруге болады. Кезінде
бәрі жақсы жұмыс істеп тұрған еді.
1988 жылғы Сеул олимпиадасында
қазақстандық спортшылар жеңіп алған
24 медальдің 10-ы алтын болатын.
Себебі жүйе болды.
Көп нәрсенің жүйеге түспей жатқаны олимпиадалық білім талабы
сақталмауынан. Еуропа елдерінде
ол пән ретінде мектепте, жоғары
оқу орнында оқылады. Олимпиадалық білімнің өзінің принциптері бар.
Олимпиадалық білім жақсы дамыған
болса, айтылып отырған көп мәселелер шешілер еді. Ол бірінші тарихтан
басталады. Қазақстанда орысша да,
қазақша да олимпиадалық білім туралы оқу құралы осы уақытқа дейін
шықпаған екен. Жақында «Қазақстандағы олимпиадалық білім және спорт
тарихының очерктері» деген кітап
шығардық. Қажетті қаржы болмағандықтан, оның да таралымы шектеулі
ғана болып, барлық мамандардың
қолына толық тиген жоқ. Тіпті осының
өзіне тәуба деуге мәжбүрміз. Мұндай
жағдайдан кейін спортты дамыту туралы айтудың өзі кейде көңілге күдік
әкелетінін жасырудың қажеті жоқ деп
ойлаймын.
Алқаны дайындаған
Ерлік БЕРЛІҒОЖАТЕГІ
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аман алға жылжы
ған сайын заңның да
жетілдіріліп, толық
тырылып отыруы қалыпты
үрдіс. Әсіресе, мұндай елеулі
өзгерістер қарапайым тұрмыс-тіршілікте қолданылатын заңнамаларда жиі орын
алады. Соның бірі Азаматтықпроцестік кодекс болса керек.
Еліміздің заңгерлер қауымы
бұл құжаттың 2015 жылы
бірқатар жаңашылдықтарға
негіз болғанынан хабардар.
Осы өзгертулер кезінде медиа
ция туралы қолданыстағы
заңнаманы жандандыруға
талап жасалып, татулас
тыру тетіктерін барынша
кеңейтуге, дауларды неғұрлым
бітімгершілікпен бітіруге негіз қаланған еді. Соның арқасында бұрын тек кәсіби және
кәсіби емес медиаторлардың
ғана жұмысына айналған
медиац иялық келісім жасау
үрдісіне адвокаттардың да
атсалыса алатыны, судья-медиаторлардың да көмектесе
алатыны заңдық тұрғыдан
бекітілген болатын.

Қанатқақты жоба
Жалпы, өзгерістер өмірдің өзінен,
қоғамның қажеттілігінен алынады.
Айталық, партисипативтік рәсімнің
енуі де сол тараптардың өзін қорғап
жатқан адвокаттарға көзсіз сенуімен
байланысты. Мақсаты айқын, міндеті
дұрыс болғанымен, азаматтардың медиаторлардан гөрі, өз адвокаттарының
сөзіне құлақ түретіні ешкімге жасырын
емес. Міне, содан келіп «тараптарды
татуластыру ісіне неге адвокаттарды
тартпасқа?» деген ұсыныстың көпшілік
қолдауына ие болғаны анық. Осы қатарда судья-медиаторлар да бар.
Судья-медиатор деген кім? Қазының медиациямен айналысуы қаншалықты дұрыс? Бұл іс-әрекет судьяның
өзіне ыңғайлы ма? Бітімгер судья
тәжірибеге қанатқақты жоба ретінде
ұсынылғанда сот мамандарын да,
заңгерлерді де осы сұрақ көбірек мазалаған еді. Бірақ, тәжірибе көрсетіп
отырғандай, біздің қоғам медиатордан,
адвокаттан гөрі судьяның сөзін заң деп
қабылдайды. Судья – сөйлейтін заң
деген түсінік әркімнің жүрек түкпірінен
терең орын алған. Пилоттық жобаның
медиацияны дамытуда өзіндік орны
бар. Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының бастамасымен 2014 жылдың
сәуір айынан бастау алған бұл жоба
азаматтық сот өндірісінде татулас
тыру процедураларын судьялардың
қатысуымен шешуді көздеген еді. Сот

соттардағы ұжымдық жұмыстың жемісі
деп сеніммен айтуға болады.
Дегенмен, судья-бітімгерлер жұмысқа араласқан алғашқы кезеңде де
қазының жаңа функциясын қабылдамағандар болды. Мәселен, судья-медиатор істі қарамас бұрын міндетті
түрде тараптарға өз құқықтарын түсіндірумен бірге, дауды бітімгершілікпен
шешуге болатынын жан-жақты айтып
береді. Медиативтік келісімге келудің пайдасы – уақыт жағынан артықшылығы, қаржылық жақтан оңтайлы, екеуара құпияның сақталатыны,
еріктілік принципі басшылыққа алынатыны, сыйластыққа сына түспейтіні, жүйкеге салмақ салмайтыны.
Екеуара бітімге келген жағдайда
мемлекетке төленген баждың
қайтарылатыны да назарда ұсталады. Мұндай
оң үрдіске құлақ түріп,
судья-медиатордың
ақыл-кеңесіне құлақ
асатындар да бар. Арасында «судья істі қарағысы келмей отыр.
Бізді татуластырғаннан ол не ұтады?» деп
көңіліне күдік алатындар
да табылмай қалмайШынар ОСПАНОВА,
ды. Дегенмен, алғашқы
Зайсан аудандық сотының судьясы

тар ендіру, артық шығындар мен сот
процедураларын қысқарту мәселелері
бойынша 2020 жылдың 4 маусым күні
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Заңның негізгі мақсаты – сот процесін
оңтайландыру, азаматтарға ыңғайлы,
тиімді әрі заманауи ету. Осы заманауи
өзгерістердің бір бөлігі медиацияға
бағытталып отыр. Соған сәйкес, енді
дауды партисипативтік негізде шешуге
адвокаттардан басқа барлық заңгерлік
палаталардың мүшелеріне де мүмкіндік берілетінін айта кеткеніміз дұрыс.
Бұл медиативтік келісімдер қатарын
толықтыруға ықпал ететін пәрменді
тетік.
Бұдан бөлек, бұған дейін қолданыста болған азаматтық-процестік
заңнама талабына сәйкес, татуласуды жүргізу үшін судьяға бар болғаны
бес күндік мерзім берілетін. Осы
рәсіммен тәжірибе барысында айналысып келген судьялар бес күн уақыттың тараптарды мәмілеге келтіруге
тым аз, тым қысқа екенін үнемі алға
тартады. Себебі, дау-жанжал орын
алып, сөзге келген тараптардың судья
айтты екен деп бірден бір-бірінің уәжіне бас иіп, келісімге келе қоюы екіталай. Медиацияда жеңілген тарап болмайтыны рас. Бірақ, өзара келісімге
келген екі жақ та даудан мейлінше

екені жасырын емес. Міне, сондық
тан да қос тарапты ортақ мәмілеге келтіруді мақсат еткен судьяға
үнемі ізденіп, біліктілігін жетілдіріп,
сөзге ұйыта білу міндет. «Аталы
сөзге арсыз тоқтамайды» дейді
бабаларымыз. Сол айтпақшы, қалауын тапса қар жанатынын дана
халқымыз бұрыннан айтып кеткен.
Мысалы, жақында Зайсан ауданының тұрғыны қарызын даулап,
сотқа шағымданған. Жауапкер Б.дан қарыз ақшаны өндіруді сұраған
арыз иесі өзіне тиесілі сомаға қолы
жетпей жүргенін айтқан. Екі тарапты
сөзге тартып, уәждерін тыңдай келе,
дауды с отқа жеткізбей тат уласу
арқылы бітіруге болатынына көзіміз
жетті. Қазақстан Республикасының
Азаматтық-процестік к одек сінің
150-бабы 1-бөлігіне сәйкес, судья
талап қою арызы келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде
іс жүргізуге қабылдау туралы мәселені шешеді. Татуласу рәсімдері
жүргізілген кезде талап қою арызын
қабылдау талап қою арызы түскен
күннен бастап он жұмыс күні ішінде
жүзеге асырылады. Іс барысында
судья-медиатор ретінде тараптарды
татуластыруға қол жеткізіліп, дауды
(жанжалды) медиация тәртібімен

СУДЬЯ-МЕДИАТОРДЫҢ

ТАРАПТАРДЫ ТАТУЛАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ

медиациясы деген атаумен танылған
бұл жоба алғашында барлық соттарға
біртіндеп енгізіліп, кейіннен таңдаулы
соттардың тәжірибелі, тараптарды
бітімге келтіруге қабілетті, кәсіби
біліктілігі жоғары судьяларына таңдау
жасалған болатын.

«Жұмыла көтерген
жүк жеңіл»
Қарап отырсақ, Жоғарғы Сот тарапынан медиацияны дамыту бойынша
аз шаруа атқарылмапты. Сот медиа
циясын енгізіп, оның мән-маңызын
түсіндірудің өзіне қаншама еңбек
жасалды. Барлық соттарда медиация
кабинеттері ашылып, оларды безендіруге, ақпараттық мағлұматтармен
қамтамасыз етуге де көп көңіл бөлінді.
Сот мәжіліс залдарында дауды шешу
жайлы, өзін сенімді сезінетін кабинетте отырып, дауға қатысты өз ұстанымын білдіріп, ортақ пікірге тоқтау
да азаматтардың көңілінен шығары
ақиқат. Жылдан жылға медиативтік
келісімдердің көбейіп, өзара татуласып тарқасқан тараптар санының өсуі

өзгеріс енгізілген кезден бастап ұйымдастырылған насихат, түсіндіру
жұмыстарының арқасында бүгінде
судья-медиатор бейнесіне қатысты
оң пікір орнықты. Азаматтар соттың
жалпы тәртібінде істі қарамас бұрын
судья-медиатордың кеңесіне жүгінуді
бүгінде таңсық көрмейді. Керісінше,
судья-медиатор арқылы өздеріне
беймәлім құқықтық сұрақтарға жауап
алып, қарсы тараппен татуласудың
қамын жасайды.

Заңгерлік палата
мүшелері де
тараптарды
татуластыра алады
Ал, Азаматтық-процестік кодекске
енгізілген жаңа өзгерістер судья-медиатордың жұмысын бұрынғыдан да
оңтайландырып, медиативтік келісім
жасау үшін қосымша уақыт қарастыруымен құнды болып отыр. Қазақстан
Республикасының Азаматтық-процестік кодексіне (бұдан әрі – АПК)
соттар жұмысына заманауи формат-

аз шығынмен шыққанды қалайды.
Қаржылық жағынан болсын, адами
тұрғыдан болсын, жүрегінде салмақ
қалмауына көбірек мән береді. Ал,
сондай жағдайда екі тарапты бір мезгілде бір ортаға жинап, медиациялық
келісімге келудің тиімділігін түсіндіру
үшін судья-медиатордың аз күш жұмсамайтыны ақиқат. Кейде азаматтарға мәселенің парқын түсініп, өзіндік шешімге келуі үшін қосымша уақыт
керек болып жатады. Көп азаматтар
өзіне қатысты мәселені өзіне жақын
жандардың кеңесінен соң, туыстарының ақылын тыңдап барып қабылдайтынына тәжірибе барысында талай
көз жеткіздік. Осы тұрғыдан алғанда
жаңа өзгерістерде татуласу үшін
тараптарға он жұмыс күнінің берілуі
медиативтік келісімдердің қатарын
көбейтетін қадам дер едік.

«Аталы сөзге
арсыз тоқтамайды»
Тараптардың татуласуы судья-
медиатордың қабілетіне тәуелд і

реттеп, өзара келісімге келген екі
жақ медиациялық келісімді бекітуді, азаматтық істі тоқтатуды сұрап,
өтініш түсірді. АПК-нің 180-бабының
1-бөлігіне сәйкес іс жүргізген судья
(сот құрамы) дауды (жанжалды)
медиация тәртібімен реттеу туралы
келісімнің мазмұнын тексереді, оны
бекіту және іс бойынша іс жүргізуді
тоқтату туралы ұйғарым шығарады.
Ұйғарым негізінде жауапкер жәбірленушіден алған қарызын қайтаратын болды. Ал, талап қоюшының
төлеген мемлек еттік бажы оған
бюджеттен қайтарылады.
Егер дәл осы істе екі тарапты
ақылға салып, татуласуына көмек
бермесек, бұл азаматтар да арадағы аздаған берешек үшін сотқа
бірнеше рет келіп, алтын уақытын
текке кетірері анық еді. Сотқа келу
қосымша қаржыны, жүйкені қажет
ететіні тағы бар. Сондықтан судья-медиатор татуластырған әрбір
іс – бір жеңіс десек, артық айтқандық
емес.
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ОҢ ҚАДАМ
Жыл басынан «Татуласу орталығы» 161 миллионнан астам теңгені
құрайтын даулар бойынша тараптарды бітімге келтірді
Көп жағдайда тараптардың дау
ды шешудің баламалы тәсілдерін
білмейтіні байқалады. Ал, бүгінгі
күні медиация көптеген елдерде
кеңінен таралған. Соның ішінде
біздің елімізде бітімгершілікті дамытуға серпін беретін «Медиация
туралы» заң 2011 жылдан бастап
жұмыс істейді.
Жанжал туындаған сәтте сот қабырғасындағы айтыс-тартысқа жетелегеннен гөрі, өзара тиімді шешімге
келіссөздер арқылы қол жеткізу
анағұрлым жеңіл. Өйткені, медиация тараптардың ерікті келісімінің,
құпиялылық қағидаттардың негізінде
жүзеге асырылады, бұл дауласушы
тараптар үшін тиімді әрі мардымды

АЗАМАТТАР 161 МИЛЛИОНЫН ҮНЕМДЕДІ

келісімге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Медиация жеке және (немесе)
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де
құқықтық қатынастардан туындайтын, сондай-ақ, қылмыстық теріс
қылықтар, онша ауыр емес және
ауырлығы орташа қылмыстар туралы
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында туындайтын дауларға қолданылады. Бір ескеретіні, тараптардың
бірі мемлекеттік орган болған кезде
медиация рәсімі дауларға (жанжалдарға) қолданылмайды. Бұдан басқа,
медиация сыбайлас жемқорлық қылмыстар және мемлекеттік қызмет пен
мемлекеттік басқару мүдделеріне

Семинар

БІРЕУДІҢ ҚАТЕСІ – БАРШАҒА САБАҚ

қарсы өзге де қылмыстық істер бойынша қолданылмайды.
Қазақстан Республикасының заң
намасында дауларды шешудің өзге де
баламалы түрлері көзделген (бітімгершілік келісім, медиация, партисипативтік рәсім).
2020 жылғы 7 ай ішінде елордадағы азаматтық істерді қарауға
мамандандырылған аудандық соттарда медиация тәртібімен –1259 іс,
бітімгершілік келісімге келумен – 274
іс, партисипативті рәсіммен 2 іс қаралып аяқталды.
Бұл ретте, татуластыру рәсімдерін
қолдану арқылы аяқталған істердің
басым бөлігі шарттық міндеттемелерге (928 іс), неке және отбасылық

қатынаст ар аясында (276 іс) және
келтірілген залалды өтеуге (128 іс)
қатысты дауларға тиесілі.
Бұдан басқа, қалада өткен жылдан
бері «Татуласу орталығы» жұмыс
істейді. Бұрын хабарланғандай, елорда тұрғындары орталыққа барып медиатор, адвокат және психологтың тегін қызметіне жүгіне алады. Мәселен,
бірінші жартыжылдықта Орталыққа
медиативтік келісім жасау мәселесі
бойынша шамамен 1574 өтініш түскен,
оның 575-і сотқа дейін реттелген.
Орталықтың қолдауымен адвокаттар 282 азаматқа тегін заңгерлік
кеңес берген, психологтың көмегіне
148 азамат жүгінген. Психолог сессия
лары жеке және ерлі-зайыптыларға

Батыс Қазақстан облыстық сотында азаматтық
және әкімшілік істер бойынша сот төрелігін жүзеге
асырудың сапасы жөнінде оқу-білім семинары өткізілді.
Бейнеконференцбайланыс арқылы өткен жиын барысында 2020 жылдың шілде айында қаралған азаматтық және
әкімшілік істер бойынша сот төрелігін жүзеге асырудың
сапасына талдау жасалып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік
берілді.
Іс-шараға облыстық соттың азаматтық сот алқасының
судьялары, қалалық және аудандық соттардың судьялары
және Орал қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының
судьялары қатысты.
Семинар барысында апелляциялық тәртіпте қаралған азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерін өзгерту
мен бұзылған бірінші сатыдағы соттардың жіберген қателік-

да арналып өткізіледі. Татуласу орталығының медиаторлары сотқа дейінгі
реттеу тәртібінде жалпы сомасы 161
миллион 165 мың 576 теңгені құрайтын даулар бойынша татуластыру
рәсімдерін бекітті.
Карантиннің енгізілуіне байла
ныст ы Татуласу орталығында азаматтарға барынша ыңғайлы болу
үшін медиаторлардың, психологтардың және адвокаттардың күнделікті
тегін онлайн-кеңестері ұйымдастырылды.
Ботагөз БАЯНОВА,
Нұр-Сұлтан қаласы сотының
ақпараттық қамтамасыз ету
бөлімінің басшысы

тері мен салдары және басқа да мәселелер талқыланды.
Облыстық соттың судьясы Е.Идиров ҚР Жоғарғы Сотының
тәжірибесі туралы мәліметтер бойынша баяндама жасады.
Сонымен қатар, бірінші сатыдағы соттарға облыстық сот
судьяларының ескертпе-хаттар шығаруға негіз болған сот
қателіктері туралы айтылды.
Семинарды қорытындылай келе, соттардың алдына
сот төрелігін жүзеге асырудың сапасын жақсарту бойынша
нақты міндеттер қойып және істерді қарау кезінде заңдылықты сақтау бойынша жүйелі жұмыс жүргізудің қажеттігі айтылды. Осы жылы заңды күшіне енген кейбір заңнамалық актілердегі жаңа өзгерістер мен толықтыруларды дұрыс
қолданудың маңыздылығын атап өтті.
Батыс Қазақстан облыстық сотының
баспасөз қызметі
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ЖАРНАМА
Хабарлама
Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы Мемлекеттік мүлік реестрінің www.gosreestr.kz веб-порталында болатын сауданың бағаны көтеру және төмендеу бойынша облыстық
коммуналдық меншік мүлікті сату бойынша электрондық аукцион 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 1 қыркүйек 11:00 сағаттан бастап
Бағаны көтеру аукционы (Автокөліктер)
р/с

Нысанның
атауы

Баланс ұстаушы, орналасқан орны, байланыс мәліметтері

Алғашқы
(бастапқы
бағасы)

Кепілдік
жарнының
сомасы

Ақмола облысы білім басқармасының «Ақкөл ауданы
Урюпинка ауылы «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы
396 603
59 491
кешені» КММ, Ақкөл ауданы, Урюпинка а., М. Әуезов
к-сі, 1, 8 (71638) 31584
2008 ж.ш.,
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті
ВАЗ
Бурабай ауданының полиция бөлімі» ММ, Щучинск қ.,
2 171КР03,
414 120
62 118
212300 Gls
Коммунистическая к-сі, 33,
Шевроле Нива
8 (71636) 60666
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақмола
2012 ж.ш.,
облысы полиция департаменті Көкшетау қаласының
3 С 189 КР, УАЗ полиция
161 795
24 270
басқармасы» ММ, Көкшетау қ., Сәтбаев к-сі, 1
315196-035
А, 87770386096
2011 ж.ш.,
Ақмола облысы Ішкі саясат басқармасының «Ақмола
4
418ВС03,
облысының «Рухани жаңғыру» өңірлік жобалау кеңсесі»
435 880
65 382
Chevrolet Lacetti
КММ, Көкшетау қ.,Сәтбаев к-сі,1 Б, 8 (7162) 723195
2009 ж.ш.,
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті Көкшетау
5 118КР03, ВАЗ
қаласының полиция басқармасы» ММ, Көкшетау қ.,
148 240
22 236
21154-120-20
Сәтбаев к-сі, 1 А, 87770386096
1991 ж.ш.,
Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы
843АА03,
«Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, жоғары техникалық
6
415 905
62 386
Volkswagen
колледжі» МКҚК, Щучинск қ., Абылай хан к-сі, 50, 8
Transporter
(71636) 23322
2006 ж.ш.,
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті
ВАЗ
7 046КР03,
Бурабай ауданының полиция бөлімі» ММ, Щучинск қ.,
114 204
17 131
212300 Gls
Коммунистическая к-сі, 33, 8 (71636) 60666
Шевроле Нива
2009 ж.ш., м/н
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті
8 048КР03, ВАЗ
Бурабай ауданының полиция бөлімі» ММ, Щучинск қ.,
133 416
20 013
21154-120-20
Коммунистическая к-сі, 33, 8 (71636) 60666
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
2006 ж.ш.,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
9
035BL03,
93 273
13 991
МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18
УАЗ 39629 016 станциясы» ШЖҚА,
, 8 (7162) 721056
2008 ж.ш.,
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
10
125BL03,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
141 667
21 251
ГАЗ 39629-016 станциясы» ШЖҚ МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18 А
2005 ж.ш.,
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
11
139BL03,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
96 787
14 519
УАЗ 39629-016 станциясы» ШЖҚ МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18 А
2003 ж.ш.,
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті
12 041КР03, УАЗ
Бурабай ауданының полиция бөлімі» ММ, Щучинск қ.,
81 600
12 240
390902
Коммунистическая к-сі, 33, 8 (71636) 23322
2011 ж.ш., С 065
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті
13 КР, УАЗ 330995- Бурабай ауданының полиция бөлімі» ММ, Щучинск қ.,
144 160
21 624
330
Коммунистическая к-сі, 33, 8 (71636) 23322
2004 ж.ш.,
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті Есіл
14
238КР03,
ауданының полиция бөлімі» ММ, Есіл а., Есіл қ., Әуезов
216 949
32 543
ГАЗ 2705
к-сі, 85
2010 ж.ш.,
«ҚР ІІМ Ақмола облысы полиция департаменті
15 042КР03, ГАЗ
Бурабай ауданының полиция бөлімі» ММ, Щучинск қ.,
253 867
38 081
2705-228
Коммунистическая к-сі, 33
2007 ж.ш.,
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
16
012BL03,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
112 653
16 898
УАЗ 39629 016 станциясы» ШЖҚ МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18 А
2005 ж.ш.,
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
17
767BD03,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
96 787
14 519
УАЗ 396259
станциясы» ШЖҚ МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18 А
2005 ж.ш.,
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
18
039BL03,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
96 787
14 519
УАЗ 396259
станциясы»ШЖҚ МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18 А
2001 ж.ш.,
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының
19
475BL03,
жанындағы «Облыстық жедел медициналық жәрдем
78 336
11 751
УАЗ 3962
станциясы» ШЖҚ МКК, Көкшетау қ., Шевцова к-сі, 18 А
Алғашқы бағаны 50 % мөлшеріндегі ең төмен бағаны төмендеу аукционы
Алғашқы Кепілдік Минир/с Нысанның атауы Баланс ұстаушы, орналасқан орны, байланыс мәліметтері (бастапқы жарнаның малдық
бағасы)
сомасы сомасы
1991 ж.ш.,
Ақмола облысы білім басқармасының «Есіл ауданы,
20
С 465 ЕВ,
Есіл қаласы, №7 агротехникалық колледжі» КММ,
181 261
27 190
90 631
ГАЗ 5312
Есіл ауданы, 8 (71647) 41246
Ақмола облысы жұмыспен қамтуды және әлеуметтік
бағдарламаларды үйлестіру басқармасының «Бурабай
1986
ж.ш.,
21 290ВЕ03, ГАЗ 53 ауданы, Щучинск қаласы, арнайы әлеуметтік қызметтер 162 348
24 353
81 174
көрсету орталығы» КММ, Щучинск қ., Өндіріс к-сі, 1,
8 (71636)41403
Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталуға
дейін екі сағат бұрын – 2020 жылғы 1 қыркүйекте сағат 9.00-де аяқталады.
Кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың 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 мөлшіріне кірмейді).
Қатысушыларға кепiлдiк жарнаның кез келген санын енгiзуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілдік жарна қатысушыға ол бойынша аукционға қатысу үшін осы кепілді жарнаны енгізген жекешелендіру нысанын сатып алу
құқығын береді.
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 сақтамауы, сондай-ақ,
бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы 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 Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша басталады.
Екінші аукционды өткізу ережелеріне сәйкес жекешелендіру объектісі бастапқы бағадан елу пайыздық минималды бағамен бағаны төмендету әдісімен орнатылады.
Бағаны көтеру аукционы:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі
осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру 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 қатысушылардың 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.
Бағаны төмендету аукционы:
1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың
46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды;
2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу
ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды.
Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы
бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион
өткізілген болып танылады;
3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың
бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.
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 электрондық 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.
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) телефондары арқылы және Көкшетау қ., Абай к-сі, 114 Б, 114 кабинетте байланысуға болады.
1

2003 ж.ш.
397ВЕ03,
ГАЗ 4823-10

ЖАРНАМА
БӨЛІМІ:
Алматы қаласы
Ұялы тел.: 8(747)428-26-10
Тел.: 8(727) 292-29-27,
292-40-89

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН
ОРЫНДАР:
«Қандыбаева» ЖК, Газеттерге, журналдарға
және сайттарға хабарландыру қабылдау
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,
8 707 895 21 99,8 701 739 27 83,8 705 185 75 73
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.
қиылысы, 208 кеңсе.

E-mail:
zanreklama@mail.ru

ТОО Арлан-консалтинг,
Семей қ., К.Мұхаметханов көшесi, 23 «А». Тел.:
8 (705) 798-58-18

«GoldKapital» ЖК
Нұр-Сұлтан қ.,
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

«TRade and service» ЖК,
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.
«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горький
көшесi, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 25-77-17.

zangazet@mail.ru

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
Инвестициялық монеталарды айналысқа шығару туралы
Нұр-Сұлтан			
2020 жылғы 17 тамыз
Қазақстан Ұлттық Банкі 2020 жылғы 17 тамызда 10,
20, 50, 100 және 200 теңге номиналдарындағы алтыннан
және 1, 2, 5 және 10 теңге номиналдарындағы күмістен
`
«2020 жылы соғылған «ALTYN BARYS» және «KUMIS
BARYS» инвестициялық монеталарын айналысқа шығарады.
`
«ALTYN BARYS» және «KUMIS
BARYS» инвестициялық
монеталарының дизайнында монеталардағы жазулар мемлекеттік тілде өзгертіліп, мүсіндік бейнелер жақсартылды.
Инвестициялық монеталар – 999,9 жоғары сынамалы сапасы жоғары алтын және күміс монеталар. Олардың негізгі
мақсаты – қаражатты инвестициялау және жинақтау.
Бүгінгі таңда инвестициялық монеталардың бірнеше ірі
брендтері бар – «Крюгерранд» (Оңтүстік Африка), «Америкалық бүркіт» (АҚШ), «Вена филармониясы» (Австрия),
«Панда» (Қытай), «Үйеңкі жапырағы» (Канада).
Қазақстанның алғашқы инвестициялық «ЖІБЕК ЖОЛЫ»
монеталары 1996 жылы айналысқа шығарылды. 2009 жылдан
бастап дизайнының өзгеруіне байланысты түрлі салмақ сипаттамалары бар «АЛТЫН БАРЫС» және «КҮМІС БАРЫС»
инвестициялық монеталары шығарыла бастады.
Инвестициялық монеталардың ерекшеліктері:
- шектелмеген таралымдар;
- «proof» технологиясы қолданылмастан дайындалады;
- монета жасалған металдың құны мен салмағына байланысты кіріс алу;
- Ұлттық Банк Сату және сатып алу ережелеріне сәйкес сатып алу монетадағы металдың салмағы бойынша есептелетіндіктен жағдайына (сызаттар, патина және т.б.) қарамастан кері
сатып алуға қабылдайды;
- қосылған құнына салық салынбайды.
Алтын мен күмістен жасалған барлық номиналдардағы
инвестициялық монеталар Қазақстан Республикасының
бүкіл аумағында белгіленген құны бойынша төлемдердің
барлық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шоттарына есепке
жазу үшін және аудару үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан
Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады
және айырбасталады.
`
«ALTYN BARYS» және «KUMIS
BARYS» инвестициялық
монеталары Қазақстан теңге сарайында дайындалған. Оларды
Қазақстан Ұлттық Банкінің барлық аумақтық филиалдарынан,
сондай-ақ www.nationalbank.kz сайтындағы Интернет-дүкен
арқылы сатып алуға болады.
Толығырақ ақпаратты БАҚ өкілдері мына телефон
арқылы алуына болады:
+7 (717) 2 775 205
e-mail: press@nationalbank.kz

ӘРТҮРЛІ
4. 30.07.2020 ж. қайтыс болған Ысқақ Зəуренің атына мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан қаласы, С.Ерубаев көшесі,
199 «Л», нотариус П.А. Айдарбековаға жолығулары сұралады. Тел.:
8 701 172 13 14.
5. 18.11.2019 ж. қайтыс болған Сиражеев Муталиптің атына
мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан қаласы, Тəуке хан
даңғылы, 268-үй, нотариус Г.М. Раметоваға жолығулары сұралады.
Тел.: 8 701 489 83 14.
6. 20.06.2020 ж. қайтыс болған Суннатуллаев Хикматулла Изахановичтің атына мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан
қаласы, Тəуке хан даңғылы, 268-үй, нотариус Г.М. Раметоваға
жолығулары сұралады. Тел.: 8 701 489 83 14.
7. Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2020 жылғы 17 шiлде айындағы ұйғарымымен
«Медицина» АҚ-на, БСН 950440000437, оңалту рәсімін енгізу
туралы азаматтық іс қозғады. Барлық сұрақтар бойынша уақытша
басқарушы Джамалов Ермекбай Мадхатовичке хабарласыңыздар
тел.: 87016245993.
10. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 2020 жылғы 10 тамыздағы ұйғарымымен «Қоныс» спорт сарайы мүліктік кешені» ЖШС-гін (БСН
060340012629) ақтау туралы іс өндіріске алынды.
12. 06.06.2020 ж. қайтыс болған Шоқақ Əсілханның атына
мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан қаласы, Тəуке хан
даңғылы, 268-үй, нотариус Г.М. Раметоваға жолығулары сұралады.
Тел.: 8 701 489 83 14.
13. 05.07.2020 ж. қайтыс болған Айметов Абдураим Джалиловичтің атына мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан
қаласы, Тəуке хан даңғылы, 268-үй, нотариус Г.М. Раметоваға
жолығулары сұралады. Тел.: 8 701 489 83 14.

БАНКРОТТЫҚ
19. «Экспо-Блок» ЖШС, БСН 130 740 009 981, өзінің банкроттығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда
қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дала д., 11-үй, 194-п., тел.:
8 775 663 20 95, эл. пошта: UtedzhanovaDK@mail.ru.
20. «Sun Construction» ЖШС, БСН 050 740 006 528, өзінің банкроттығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда
қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дала д., 11-үй, 194-п., тел.:
8 775 663 20 95, эл. пошта: UtedzhanovaDK@mail.ru.
21. «Астана ГарантСтрой» ЖШС, БСН 010 840 005 010, өзінің
банкроттығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дала д., 11-үй, 194п., тел.: 8 775 663 20 95, эл. пошта: UtedzhanovaDK@mail.ru.
22. «Club House Development» ЖШС, БСН 120 840 008 395,
өзінің банкроттығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына
мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дала д., 11-үй,
194-п., тел.: 8 775 663 20 95, эл. пошта: UtedzhanovaDK@mail.ru.
23. «Тандем Астана» ЖШС, БСН 010 740 003 685, өзінің банкроттығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда
қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дала д., 11-үй, 194-п., тел.:
8 775 663 20 95, эл. пошта: UtedzhanovaDK@mail.ru.
24. «White Gold Development» ЖШС, БСН 120 940 005 989,
өзінің банкроттығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына
мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дала д., 11-үй,
194-п., тел.: 8 775 663 20 95, эл. пошта: UtedzhanovaDK@mail.ru.

ТАРАТУ

2. «Кредиторлар мен мүдделі тұлғалардың назарына!
«Нюсли (Казахстан)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 160340000339, өзінің ерікті түрде таратылуы
туралы хабарлайды. Наразылықтар осы хабарландыру
жарияланған сәттен бастап екі ай ішінде келесі мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Шұбар тұрғын алабы,
Космонавтов көшесі, 62А ғимарат, пошталық индексі
010000.
3. «Уштобе Солар» ЖШС, БСН 181040007807, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Рес
публикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан
көшесі, 10А-үй. Тел.: 8(727)3468386.
8. «Altair+A» ЖШС, БСН 180240006516, (Шығыс
Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Шəкəрім
көшесі, 16) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Аягөз
қаласы, Шəкəрім көшесі, 16. Тел.: 8 702 472 36 15.
9. «GE.IA» (ДЖЕЙ.ЙА)» ЖШС, БСН 13124002401
ө з і н і ң т а р ат ы л ат ы н ы ту р а л ы ха б а рл а й д ы . Та лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Байзақов к., 127-үй,
1-пәтер, тел. +77477542589.
11. «Орк инк Лтд» жеке мекемесі, БСН 200740002022,
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 506/99, н.п 6, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Рес
публикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин
даңғылы, 506/99, н.п 6. Тел.: 8 701 788 30 11.
14. «РамС-Финанс» шағын несие ұйымы» ЖШС, БСН
060940002247, (Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған
қаласы, Төлебаев көшесі, 58/64, п/и 040000) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы,
Шагабутдинов көшесі, 8-үй, 37-пəтер.Тел.:8 777 353 57 96.
15. «Қазақстан Халықаралық Төрелік Орталығы»
ЖШС-і (БСН: 170440038064) өзінің таратылғанын хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 (екі) ай бойы Атырау қ., Т.Амандосов көшесі, 1Б
мекенжайы бойынша қабылданады (тел.: 87028932712).
16. Техникалық сипаттамасы
№ Атауы Қосымша мәліметтер
1 Газеттегі Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов
хабар- ауданы әкімдігі, аудан
ландыру әкімдігінің ветеринария
бөлімі коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің
(БСН 100240009185, заңды
мекенжайы: Қазақстан
Республикасы, Жамбыл
облысы, Т.Рысқұлов ауданы,
Құлан ауылы, Жібек жолы
көшесі, №34, пошта индексi
№080900) таратылатыны
туралы хабарлайды.
Талаптар хабарландыру
жарияланған күннен
бастап екі ай мерзім ішінде
мына мекенжай бойынша
қабылданады: Жамбыл
облысы, Т.Рысқұлов ауданы,
Құлан ауылы, Жібек жолы
көшесі, №75, телефон:
8(72631) 2-15-42.

«КҮРШІМ СҮТ» Ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі» ЖШС, БСН 170940018961, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: ҚР, ШҚО, Күршім ауданы,
Күршім ауылы, Тоқаев көшесі, 476.
26. «Филиал ЖайыкСтройИнжиниринг в г. Атырау»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жабылуы жөнінде хабарлаймыз. Талап-шағымдар болған жағдайда төмендегі мекенжайға хабарласуыңызға болады: Қазақстан
Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Махамбет
Өтемісұлы көшесі, 119-үй, 36-пәтер, тел. 87057900808.

Назар аударыңыз!
Біздің газетімізге берген жарнама ақысын
«Каспи Голд» арқылы төлеу мүмкіндігі
қарастырылған.
+7 771 431 94 12 (Сымбат Қаныбекова)

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), директоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймерденов к.
бұрышы) RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252)
53-40-48. WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail:
nazar.reklama@gmail.com

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос
танай қ.,Гоголь көшесі,110,ВП 67 (Чехов-Гоголь
көш. қиылысы),Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.:
8-7758847211, 8-7053506918.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ИП «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.:
87781063779,e-mail:zan-at@mail.ru.
Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Желтоқсан
көшесі,20 б.

Өлшем Сабірлігі ны
шт
1

17. «AL-FIRDAUSI (Аль-Фирдауси)» ЖШС, БСН
200140031728, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы,
Көкшетау қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 23-ғимарат.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл көшесі,
11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов
көшесi, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)
572-29-91,8 (701) 315-54-59.

« О з а т - 1 » Ж Ш С , Ақтөбе қ., Алтынсарин
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.
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«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС
Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112)
50-88-05.

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы.
ardawka_94@mail.ru, Тел: 87058762218.
«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а,
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66,
87058147221.
ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142)
53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы,Қойкелді көшесі
158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772,
87054422939.
ИП Новоселова, Петропавл қаласы,Қазақстан
Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.:
(87152) 46-74-77.
«Версаль Бизнес», Атырау қаласы,Сырым Датов көшесі,35-үй,«Сырым Тобе» БО,102-бөлме.
Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы тел.: 8701 920
45 38.
ЖК «Выдай», Өскемен қаласы,60. Тел.: 8(7232)
578414, ұялы тел.: 87772256506.
ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі,
55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 419в-бөлім,
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 8707705-9222 Email:kaldybayeva@mail.ru.
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КӨЗҚАРАС
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ШЫҒАРМАҒА
ҚЫЗЫҚТЫРУДЫҢ СОНЫ ӘДІСІ
А

қабылдау қабілетін арттыру
үшін doodle анимация стилінде ұсынылды, дыбыстық фон
қосылды. – «Абай жолы» – әр
оқыған сайын өзгеше күйге
бөлейтін эпопеялық роман.
Шығарма мектеп бағдарламасына кіргенімен, оқушылар
кейіпкерін көзге елестетіп,
эмоция кешіп, мазмұнын есте
сақтай бермейді. Тіпті ересек
адамдардың өздері де романның авторын білумен ғана шектеледі.
Абайдың туған күніне орай
біз тілі де, мазмұны да күрделі
шығарманың видеосаммариін
дайындадық. Енді көрермен 28
тараудың мазмұнымен санау
лы минуттарда таныса алады. Осылайша кітапқа деген
қыз ығушылығы оянған олар
күнд ердің бір күні том-томды
парақтайды деген үмітіміз бар, –
дейді жоба жетекшісі Ернар
Алмабек.
Мазмұн мәтініне шығарманың негізгі бөліктері таңдалып,
жазушының тілі мен көркемдік
құралдары сақталған. Шығарм а н ы ң б і р і н ш і то м ы н д а ғ ы
тараулар әр дүйсенбі сайын
Massaget TV YouTube-арнасында жарияланып тұрады.
Жобаның ақпараттық серіктесі
– AlashMediaGroupмедиахолдингі.

БАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ 175 ЖЫЛДЫҒЫНА
ОРАЙ МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ»
РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНЫҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫНА
ЖАСАЛҒАН ВИДЕОСАММАРИ ЖАРЫҚ КӨРДІ. ВИДЕОЖОБА ҚР АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ
МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОЛДАУЫМЕН MASSAGET.KZ
САЙТЫНЫҢ YouTube-АРНАСЫНДА КӨРЕРМЕН
НАЗАРЫНА ҰСЫНЫЛДЫ.

«Абай жолының» қысқаша
мазмұны әр тарау бойынша
дайындалған. Төрт томдық
эпопея барлығы 28 тараудан
тұрады. Әр видеосаммаридің
ұзақтығы – 12-15 минут. Видеосаммари – кітаптың негізгі идеяс ын, мазмұнын видео
түрінде ұсыну.
«Өскелең ұрпаққа Абай жә

ӘСКЕУДІҢ «НАСЛЕДИЕ ЕВРАЗИИ» АТТЫ
ҚОРЫ ОРЫС ТІЛІНІҢ ПОСТКЕҢЕСТІК ЕЛДЕРДЕГІ ОРНЫНА ЗЕРТТЕУ ЖАСАП КӨРІПТІ.
ОНДА БАРЛЫҚ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЕЛДЕР ЕКІ ТОП
ҚА БӨЛІНІПТІ.

дігерлерін насихаттап, оның
еңбектеріндегі ізгі ойларды дарыту аса маңызды. Біздің бұл
жобамыз көрермен көңілінен
шығып, Абайды тануға себеп
болады деп сенеміз», – дейді
Ақпарат және қоғамдық даму
министрі Аида Балаева.
Кішкентай көрермендердің
назарын аудартып, картинаны

Өз тілшіміз

ТАҒЫЛДЫМ

«ӨНЕР-БІЛІМ ӨЛШЕУСІЗ
ТЕРЕҢ БҰЛАҚ»...

Ұлт ретінде ұйысып, ортақ мақсаттарға жұмылуымыз үшін қандай да бір дәстүр сабақтастығы, барлығымызға ортақ құндылықтың болуы
шарттылық. Осындай идеологияның әлсіреуінен
талай қателіктер орын алып, ұлт мүддесінің
ұмыт қалып отырғаны жасырын емес. Абайдың
феодолдық қоғамда өмір сүре отырып, ұлттың,
жұрттың, ұрпақтың болашағын, ілгеріні ойлауы,
тұлғалық қалыптасуындағы оның алған терең
білімінен бөлек маңайындағы адамдардың да
адамгершілік болмысы мен кісілік келбеті, ұлттық мінез иірімдеріндегі қайшылықтардың да
алар орны болған. Оның нақтылы дәлелі ретінде
Бауыржан Сатыбалдыұлы жинақтаған мына бір
дерекке үңілсек, артық болмас.
Қазақтың данасы Абай мен Тобықты ұлысының Бұғылы болысының байы, қажы Оразбай
Аққұлыұлы екеуі бір-бірін көрместей болып
араздасып келген. Бірақ, тектіліктері сондай,
бір-бірінің алдын кесіп өтпеген. Мағауия қайтыс
болғанда Оразбай қажы Абайға көңіл айтуға
барады. Бұған ел таң қалады. Мақашқа бата
жасап, қайтар шағында Абаймен әңгімелесіп,
Оразбай:
– Абай, сен өледі екенсің, кел, қоштасайық,
– депті.
Абай:
–Дұрыс айтасың, Оразбай, мен өлемін.
Бір-бірімізден кешірім сұрайық деп, орнынан
тұрып «кештік, қиямет-қайымда жолығысайық»
десіп, бір-бірін қатты құшақтасып тұрып қоштасады. Ел жағасын ұстайды. Оразбай қажы нөкерлерімен жолға шығады. Жол-жөнекей Қыстаубай
Оразбайға:
– Ойпырым-ай, тірі өлтірдің ғой, осындай қастық бола ма? Өзі қан жұтып отырған Абайға сен
өлесің дегенің қай қисынға сыяды? – дегенде,
Оразбай:
– Тоқтат, Қыстаубай! Неге сендер сезбейсіңдер? Неге көрмейсіңдер? Абайдың денесіне

ажал кіріп кетіпті, бір сөзінде екі рет жаңылысқанын Абайдың қашан көріп едіңдер, а? Еліме рахмет деген сөзді екі рет қайталады. Аңғарсаңдар,
Абай селк етіп, шошып екі жағына жалтақтап
қарай береді, көзі қыдырыстайды. Ешкімнен
қорықпайтын Абайдың жүрегі селт етпеген. Ал,
бүгін балаша шошынып отыр, селк етіп кетіп
отыр. Қайран арыс! Абай жоқ бізге жоқ, жоқ, –
деп, жасқа булығып, Оразбай қажы атын сабалап
алға шығып кеткен екен.
Мағауияның қырық күндігінде Абай дүние
салады. Оразбайға хабар жеткізуші «Абай өлді»
деп, қуанышпен жеткізеді. Оразбай орнынан
атып тұрып: «Жетесіз ит, Абай өлсе, Оразбай
қоса өлді! Арысың құлады, күнің сөніп, айың батты» демейсің бе! Енді не болды? Ойбай, Абай,
Абай, мен неге артыңда қалдым?» деп аңырап
жоқтайды. Сонда біреуі:
– Тірісінде Абаймен дұшпан екеніңді алты
алаш ел біледі. Оразеке, мынауың не? – дейді.
Сонда Оразбай:
– Абайдан асқан дана жоқ, келіспесек те
онымен, елді біріктірген осы Абай әулеті. Шикілік
шығарғандар оның маңындағылар. Қанша тартыссам да, Абайға қарсы шоқпар көтермедім.
Абай – арыс, – деп еліне біраз дүние түсіндіріпті.
Оразбай кейін «Абай өлсе де, мен бармын» деп,
Абайдың ісін жалғастырған екен. Тобықты еліне
талай араша түсіп, генерал-губернатордың бұйрығына қарсы шыққан деседі.
Міне, осы қысқа деректің өзі бүгін болмашы
нәрсеге бола бірімен-бірі араздасып, ағайындық пен адамдықты ұмытып, «дүние-боқ» үшін
дүрдараз болып жүргендерді ойландырар деп
ойлаймын.
Ұзақбек АТАНБАЕВ,
Тарбағатай аудандық
сотының баспасөз хатшысы
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ҚАҒАЖУ КӨРГЕН
ҚАЗАҚТЫҢ ТІЛІ

Бірінде орыс тілінің ықпалы ауқымды, ондағы тұрғындардың көбінің туған тілі
секілді болса, екіншісінде
мүлде қолданылмайды екен.
Бұл осы елдердегі орыс тілді
қауымның көптігіне байланысты қалыптасып отырған
жағдай көрінеді. Олардың
ішінде, әсіресе, Украина, Беларусь мемлекеті және Қазақстан толықтай орыс тілді
ел ретінде айқындалыпты.
Өйткені, олардағы халықтың
елеулі бөлігін этник алық
орыстар немесе орыс тілді
деп аталып жүрген адамдар
құрайды. Басқа елдерде орыс
тілі анағұрлым аз қолданылады. Алайда, олардың ішінде
орыс тілін білуге құштар елдер де бар. Олар – Армения,
Тәжікстан, Қырғызстан. Бірақ,
бұл елдерде орыс тілін білуге
демографиялық емес, экономикалық факторлар әсер
етуде. Өйткені, олар – Ресейдің экономикалық әріптес
тері. Орыс тілінің бұл елдер
үшін тартымды болуының
бір себебі – олардағы жұмыс
күштерінің Ресей мен орыс
тілді Қазақстанға экспортталуы.
Орыс тілінің өмір сүру
тәжірибесі оның тұрмыс
та және кәсіби ортада қарым-қатынас тілі ретінде пайдалануымен шектелмейді.

СҮЙІНШІ ХАБАР

Н

ЕРЕКШЕ МАСКАЛАР
ШЫҒАРЫЛА БАСТАДЫ

ҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
QamqorTech КОМПАНИЯСЫ ИЗРАИЛЬДІК
SONOVIA КОМПАНИЯСЫМЕН БІРЛЕСІП, КӨП РЕТ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ВИРУСҚА ЖƏНЕ БАКТЕРИЯ
ҒА ҚАРСЫ «SONOMASK» МАСКАЛАРЫН ӨНДІРУДІ ҚОЛҒА АЛДЫ.

Маскалар Назарбаев университеті жанындағы технопаркте бірегей патенттелген
ультрадыбыстық технология
мен шығарылуда. Бірегей
қорғаныш тұмшасы бактерия
ларды 99,99%, вирустарды
98,89% жояды ек ен. Бұл
əртүрлі əлемдік деңгейдегі ірі зерттеу орталықтарының зерттеу қорытындылары
арқылы дəлелденген.
Өндірушілердің айтуынша, ASTMF2299/F2299M
EN14683, ISO 20743,
ISO18184 халықаралық стандарттарға сəйкес келетін мас
каларды бір жыл бойы қолда-
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Сонымен қатар әрбір елде
медиакеңістік бар. Аталмыш
зерттеу аясында адамдардың
орыс тіліндегі хабарларды
көріп, ақпаратты негізінен осы
тілде алатыны белгілі болған.
Қазақстанда орыс тілді
орыстар, украиндар, неміс
тер, кәрістер және тағы басқа
диаспора өкілдері өз елдеріне
көптеп кетіп жатқанмен, азай
май отыр. Орыс тілінің қолданысы солардың арқасында бұрынғыдай кең ауқымда
болып отыр. Бұдан шығатын қорытынды қазақ тілі
мен орыс тілінің қолданысы
қарым-қатынасқа байланысты. Қазақстанда орыс тілі
осы себептен басымдыққа ие
болып тұрғандай. Мемлекеттік тілі көбіне отбасында
ғана қолданылады. Ал, достардың және таныстардың
ортасында қазақ тілділердің
аздығы, көпшілігінің орыс тілді
болуы салдарынан ортақ тіл
орыс тіл болады. Жұмыс
та болса да, қарым-қатынас
негізінен кәсіби бейімділікке сай болғандықтан, орыс
тілінде жүреді. Сөйтіп, ондағы
қазақ тілінің қолданылысы
да ең төменгі шегіне жетіп
тұр. Мұның сыртында кәсіби, әлеуметтік-мәдени, саяси
яғни, отбасылық-асханалық
шектен шығатын ақпараттың
бәрінде орыс тілі басым си-

патқа ие. Зерттеу нәтижелері
адамдарды орыс тілінің де,
қазақ тілінің де жағдайы емес,
оларға өмір сүруге, қызмет
етуге қайсысы кең мүмкіндік
береді, сол қызықтыратынын
көрсетеді. Енді бүгінде ағылшын тілі орыс тілінің схемасы
бойынша қолданысқа еніп
барады. Себебі, қазіргі экономикалық байланыстардың
көптігі, шетелдіктермен іскерлік қарым-қатынас осыған
алып келуде.
Бұл жағдай қазақ тілін
дамыту деңгейі өзгергенге де
йін жалғаса береді. Өкінішке
орай, әзірге бұл тұрғыда алға
жылжу жоқ. Қазір дұрыс заманауи ақпаратты қазақ тілінде табу қиын. Сосын қандай
ұлтын сүйгіш патриот болсақ
та, дұрыс мағлұмат алу үшін
орыс тілін таңдауға мәжбүрміз. Бұл белгілі бір жағдайда
әлсіз дамыған экономиканың көрінісі. Сондықтан қазақ
тілін жай ғана емес, қарқынды
дамыту қажеттігі айқын тұр.
Бұған, біздіңше, жоғарыда
айтқан жағдайлардан бұрын
Ата Заңдағы орыс тілінің
ресми тіл ретінде мемлекеттік тілмен бірдей қолданылуы
басты себеп. Посткеңістік
елдер арасында тек біздің
елде ғана орыс тілі осындай
мәртебеге ие. Көптеген елдер
КСРО тарасымен-ақ өз Ата
Заңынан орыс тіліне берілетін
артықшылықты алып тастады. Бұл қадамға алдымен Грузия барды. Армения сияқты
бірқатар елдер орыс тіліне
шет тілі деген мәртебе беріп,
оның мемлекеттік тілмен тең
қолданылуына шек қойды.
Ал, Қазақстан болса, әлі күнге
осындай батыл қадамға бара
алмай отыр.
А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

«Заң газеті» аптасына 2 рет –
сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.
Жеке таралым 5942 дана
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Тапсырыс №114 Индекс 65921
Газет Қазақстан Республикасы
бойынша таралады

нуға болады, жүз рет жуса да,
өз қасиеттерін жоймайды.
Елді дүрліктіріп, əбігерге
салған індет өршіп тұрған кезеңде «QamqorTech» компаниясы да алдыңғы қатарлы
бірегей технологияны пайдалана отырып, жұқпалы дертке шалдыққан науқастардың
өмірін құтқарып қалу үшін
COVID-19-ға қарсы күреске
білек сыбана кірісті.
Қазіргі таңда Еуропа мен
АҚШ нарықтарын бағындыр
ған израильдік Sonovia компаниясы вирусқа қарсы
«SONOMASK» маскаларын
ТМД мен Оңтүстік-шығыс

Азиян ың нарықтарына қазақстандық Qamqor Tech компаниясының брендімен шығаруды көздеп отыр.
«Бүгінде осынау іске 140
миллион теңгеден астам инвестиция салынған, болашақта
өндірісті тұрақтандыруға жəне
жаңартуға, сондай-ақ, өндірілетін өнім түрлерін көбейтуге байланысты бұл қаржы
көлемі арта түспек», – дейді
компания өкілдері.
Сонымен қатар «Sonovia»
Ltd компаниясы қайырымдылық көмек ретінде қорғаныш маскаларды COVID-19
кеселімен күрестің алдыңғы
шебінде жүрген дәрігерлерге
тегін таратуда. Вирусқа қарсы
маскалар Нұр-Сұлтан қаласы
денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тимур Мұратовтың қатысуымен Ұлттық
ғылыми кардиохирургиялық
орталығының және №1 қалалық аурухананың ақ желеңді
абзал жандарына тапсырылды.
«SONOMASK» маскаларының бірегей қасиеттері
жөнінде New York Times,
Reuters, The Guardian, I24
News, VogueBusiness, The
Independent сияқты беделді
басылымдарда жазылғанын
айтып өткен жөн.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан
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