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(Соңы 3-бетте)

Наурыздың 27-сі күні 
Қызылорда облысының 
Жалағаш ауданында әске-
ри-әуе күштеріне тиесілі 
тікұшақ апатқа ұшырады. 
Төрт әскери тікұшақтан 
тұратын бөлімнің құра-
мы Ақтаудан Шымкентке 
бағыт алған-ды. Өкінішке 
қарай, экипаж мүшелері 
түгелдей қаза тапты. Көп 
ұзамай-ақ бортта болған 
13 адамның тізімі анықтал-
ды. Олар – майор Роман 
Костыгов, майор Тимур 
Кұдайбердиев, лейтенант 
Аслан Айтбаев, майор 
Данияр Коңырбай, майор 
Сабыр Тоқбаев, капитан 
Сырым Мәселім, үшінші 
дәрежелі сержант Қайрат 
Нұрсапанов, аға сержант 
Мұрат Шәріпов, кіші сер-
жант Асхат Абдұлманат, 
ефрейторлар Айдын 
Әбділдинов, Қуаныш 
Сарқытбаев, Өмірхан 
Қауқаев, Мирас Жұматаев 
болатын.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Тоқтар ӘУБӘКІРОВ, ғарышкер: 
– Мен бұл апатқа байланысты нақты пікір айтпай тұра тұра

йын. Себебі, біріншіден, сараптаманың соңғы нәтижесін күту керек. 
Екіншіден, апатқа бір ғана нәрсе себеп болды деу қиын. Алдын ала 
болжам бойынша, «күрделі ауарайы жағдайында айналаның нашар 
көрінуіне байланысты» деп отыр. Яғни, былайша айтқанда тікұшақ 
экипажының командирі «қолайсыз ауарайына қарамастан ұшуға 
шешім қабылдап, әуеде тікұшақты басқара алмай қалған».Менің 
ойымша, тікұшақ кенеттен сыр берген сияқты. Себебі, егер оның 
қандай да бір техникалық ақауы болса, басында көкке көтерілуге 
рұқсат бермес еді. Рұқсат берілді. Ол таңғы сағат 09.03те Ақтау
дан ұшып шыққан. Содан Бейнеуге жеткен, ол жерден 12.36да Бай
қоңырға бағытталған. Содан кешкі сағат 17.50 шамасында Шым
кентке қарай ұшып, көп ұзамай радиолокациядан жоғалып кеткен. 

Дос КӨШІМ, саясаттанушы: 
– Апаттың себебін негізінен осы бағыттағы мамандар айта 

алатын шығар. Алайда, бір нәрсе анық, егер қоғам қай жағынан 
болсын осындай жағдайға келсе, жемқорлық, тоқырау дейміз ғой, 
онда барлық сала осындай күйге ұшырайды. Бір сала жақсы, екінші 
сала жаман болмайды. Яғни, тікұшақ апаты ол – авиация саласының 
не әскери саланың ғана трагедиясы емес. Ол – жалпы қоғамдағы 
қазіргі ахуалдың бірден бір көрсеткіші. Әскери салада да бақылау
дың болмауы, мамандардың тапшылығы, біліксіздігі – осының бәрі 
жоғарыда айтқандай жағдайдың салдары. Бұл – бүкіл қоғамның 
мәселесі. Неге? Өзіңіз ойлаңызшы, адамның басы бірінші өсіп, сосын 
қолы өспейді ғой? Бәрі бірге өседі, бәрі бірге өледі. Сондықтан, бұл 
саланың да осындай деңгейге жетуі – жалпы қоғамдық тоқыраудан 
хабар береді. Оған мен өз басым таң қалмаймын. 

Ойталқы

Қызылорда облысындағы 
тікұшақ апаты – елімізде болған 
апаттардың басы емес. Бұған 
дейін де қаншама тікұшақтар 
құлады. Ең өкініштісі, қаншама 
жан қаза болып жатыр. Кешегі 
апаттан бортта болған 13 әскери 
опат болды. Ендеше, көкейде 
бір сұрақ – осындай жағдайлар-
дың алдын алуға болмас па еді? 
Жалпы, бұдан былай жағдайды 

бақылау мүмкін бе? (Соңы 3-бетте)

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ АЙМАҚ

(Соңы 4-бетте) (Соңы 3-бетте)

ҚАУІП АЗАЙМАЙ ТҰР  
Ақмола облысы бойынша Төтенше 

жағдайлар жөніндегі департамент бас-
шысы Алексей Советовтың айтуынша, 
биылғы көктемде де бірқатар өңірлерді 
су басу қаупі бар. Қазгидрометтің 
мәліметіне қарағанда, Есіл өзенінің 
ернеуі еріген қар суына байланысты 
табиғи деңгейінен 30 пайызға кө-
терілмек. Астана және Шағалалы су 
бассейндерінің ернеуі де қар суымен 
нормадан тыс көтеріледі деген болжам 
бар. Бұның бәрі сол аумақта орналасқан 

елді мекендерге қатер төндіретіні анық. 
– Қазіргі жағдайға жасалған талдау 

көрсеткендей, облыс аумағынан өтетін 
барлық өзендердің деңгейі қатерлі 
шектен жоғары болады деп күтілуде. 
Осыған орай, су тасқынының алдын 
алу шараларына барынша жете көңіл 
бөлінеді, – дейді департамент басшысы. 
Өткен жылы су басу аумағында орна-
ласқан 43 елді мекенде су тасқынының 
алдын алу шаралары жасалған. Атап 
айтқанда, өзен жағалаулары көтеріліп, 

АРҚАҒА КӨКТЕМ КЕЛІП, ҚАР КӨБЕСІ СӨГІЛЕ БАСТАДЫ. БИЫЛ ДА ӘДЕТТЕГІДЕЙ ҚАР ҚАЛЫҢ ТҮСТІ. 
ОСЫҒАН ОРАЙ, КӨКТЕМГІ ҚАР ЕРУ КЕЗЕҢІНДЕ БОЛАТЫН СУ ТАСҚЫНДАРЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ 
БІРҚАТАР ӨҢІРЛЕРІНДЕГІ ТҰРҒЫНДАРДЫ ЖЫЛ САЙЫН ӘБІГЕРГЕ САЛЫП ЖАТАДЫ. 2017 ЖЫЛҒЫ 
КӨКТЕМДЕ БОЛҒАН СУ ТАСҚЫНЫНАН АТБАСАР ҚАЛАСЫ МЕН САНДЫҚТАУ АУДАНЫНЫҢ БІРНЕШЕ 
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІ ҚАТТЫ ЗАРДАП ШЕККЕН БОЛАТЫН. БАСПАНАЛАРЫНАН АЙЫРЫЛҒАН АТБАСАР-
ЛЫҚ БІРАЗ ОТБАСЫ ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН ПӘТЕР ЖАЛДАП, БАСПАНАСЫЗДЫҚТЫҢ ЗАРДАБЫН ТАРТЫП 
КЕЛЕДІ.

арнасы тазартылды, бірқатар жерлерде 
өзен аңғарын тереңдету жұмыстары 
жүргізілді. Қазіргі күні көктемгі су 
тасқынының алдын алуға байланысты 
227 мың тонна жанар-жағар май, 72 
мың қапшық және қатердің алдын алуға 
қажетті техника дайындалды. Елді- ме-
кендердің көшелерін қардан тазарту 
жұмыстары жүргізіліп, 437 мың текше 
метр қар сыртқа шығарылды. 

– Ташкентте өтетін Орталық Азия мемлекеттері басшыла-
рының кездесуінен не күтесіз?

– Біріншіден, ықпалдастық әрекеттер жасалады. Шешілетін 
бірқатар мәселе бар. Ол су, тауар транзиті, экономиканы несие-
лендіру және көрші мемлекеттердің бір-бірін инвестициялауына 
жағдай жасауы, мигрант мәселесі бар. Мәселен, бізде Өзбек-
станның 700-800 мыңдай азаматы жұмыс істейді.  Менің ойымша, 
аймақ басшыларының бұл кездесуінде де ешбір мәселе толық 
шешілмейді. Өйткені әр Президенттің өз амбициясы бар. Содан 
кейін көбі кедей мемлекеттер. Мысалы, олардың ішінде ең тәуірі 
біз, бізден кейін Өзбекстан. Алайда Өзбекстанның ішкі жиынтық 
өнімі бізден 4,5 есе төмен. Сол себепті қазір бәрінің ойы Қазақстан 
арқылы тауарын тегін өткізу және содан кейін несие сұрауға 
тіреліп тұр. Дегенмен, соңғы кезде Қазақстанның экономикасы да 
біршама төмендеді. Мысалы, біздің өсіміміз 2015 жылы 1 пайыз,  
2016 жылы 1,2 пайыз, ал 2017–2018 жылдары 4 пайызға әрең 
жетті. Ал, әлемнің көшінен қалмас үшін 3,8 пайыз өсім керек.  

Жақсылық ҮШКЕМПІРОВ,  Қазақстанның Еңбек Ері:
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«МЕНІҢ ЖЕТІСТІГІМДІ ЕШКІМ 
ҚАЙТАЛАҒАН ЖОҚ»

2-бет

«БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ 
ҚҰЛДЫРАУЫ — ҰЛТТЫҢ 
ҚҰЛДЫРАУЫ»

4-бет

ӨЗГЕНІҢ ӨНІМІНЕ  ҚАШАНҒЫ 
ТӘУЕЛДІ БОЛАМЫЗ?

8-бет

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 
МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ 

БАСШЫЛАРЫ ОДАҚ ҚҰРУҒА 
ӘЛІ ДАЙЫН ЕМЕС»

«АПАТ АЙТЫП КЕЛМЕЙДІ», 
ДЕСЕ ДЕ... 

ТІКҰШАҚ ТРАГЕДИЯСЫ: ТЕХНИКАНЫҢ ТОЗУЫ МА, ҚОҒАМНЫҢ ТОҚЫРАУЫ МА?

КҮЙЕУІМЕ  ІЗДЕУ САЛАМЫН!

Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры: 
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КЕЗДЕСУ

ӨҢІРДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ АХУАЛ 
ТҰРАҚТЫ

ҚҰҚЫҚ

БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

МЕМОРАНДУМ

Оң қадам

ЕЛДІ ДАМЫТУДА ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУЕТІ МОЛ

«БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ ҚҰЛДЫРАУЫ – 
ҰЛТТЫҢ ҚҰЛДЫРАУЫ»

Халықпен өзара іс-қимыл жасауды 
және полиция қызметінде ашықтықты 
қамтамасыз ету мақсатында Қызылор-
да облысы Полиция департаментінің 
бастығы, полиция полковнигі Қайрат 
Мұхитов «Достық үйінде» тұрғындармен 
есептік кездесу өткізді.

Кездесу басталмас бұрын департамент 
бастығы Қызылорда облысы аумағында 
қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамта-
масыз етуге, қылмыстардың алдын алуға, 
жолын кесуге, олардың ізін суытпай ашуға 
үлес қосқан азаматтарды және сақшылар 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
НАСИХАТ ТОҚТАМАЙДЫ

Түркістан облысы бойынша Соттар әкімшісінің басшысы Орынбасар Лештаев 
пен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет) Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы Нұрлан Қамба-
тыров өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды.

Іс-шара барысында сөз алған О.Лештаев қолға алынып отырған іс-әрекеттер ха-
лықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға және сыбайлас жемқорлықтың кез келген 
көріністеріне «мүлдем төзбеушілік» қағидасын қалыптастыруға септігін тигізеріне 
сенім білдірді.

Н.Қамбатыров өз кезегінде азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
деңгейін арттырудың және өз құқықтары мен оларды қорғау тәсілдері туралы хабар-
дар болуының маңыздылығына назар аударды.

Аталған құжаттың негізгі мақсаты «100 нақты қадам» Ұлт жоспары мен «Қа-
зақстан-2050» стратегиялық бағдарламасын жүзеге асыру болып табылады. Мемо-
рандум аясында түзілген бірлескен іс-шаралар жоспарына сәйкес, тараптар Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стра-
тегиясын жан-жақты насихаттау және түсіндіру, тақырыпқа сай бірлескен кездесулер, 
«дөңгелек үстелдер» мен семинар-тренингтер ұйымдастыру, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы буклеттер әзірлеу және оларды тарату бойынша бірлесе жұмыс жасайтын 
болады. 

«Ақтөбе – адалдық алаңы» және «Са-
налы ұрпақ» жобалары аясында ағымдағы 
жылдың 25 ақпан мен 20 наурыз ара-
лығында облыстағы жоғары оқу орындары 
мен колледждер студенттерінің арасында 
өткізілген анонимді сауалнаманың нәти-
жесі шықты. Ол туралы аймақтық арнайы 
мониторингтік топ төрайымы Тәттігүл Та-
лаева баспасөз конференциясы барысында 
мәлімдеді.

Т.Талаеваның айтуынша, жалпы сау-
алнамаға 1552 студент қатысқан. Олар-
дың 585-і М.Оспанов атындағы БҚММУ, 
Қ.Жұ банов атындағы АӨМУ, С.Бәйішев 
атындағы және Қазақ-Орыс Халықаралық 
университеттерінің студенттері болса, 967-
сі 11 мемлекеттік колледждің студенттері. 
Олардың назарына 14 сұрақтан тұратын 
сауалнама ұсынылған.

Өткізілген сауалнама нәтижелері көр-
сеткендей, жергілікті ЖОО мен колледж-
дерде емтихандық процедураларды өткізу 
кезінде оң шешім қабылдау үшін сыйақы 
алынатыны белгілі болды.

Осылайша, бірқатар оқу орындары-
ның студенттері бағаны «сатып алуға» 
болатын оқытушыларды көрсетіп бер-
ген. Яғни, олардың көрсетуінше, кей-
б і р  о қ ы ту ш ы л а р  1  0 0 0  т е ң гед е н 

МИГРАНТТАР РҰҚСАТНАМАСЫ 
БІР САҒАТТА РӘСІМДЕЛЕДІ

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығы шетелдік азаматтардың көптеп 
келуіне қолайлы жағдай қалыптастырып отыр. Тек соңғы үш жылдың ішінде ішкі 
істер органдары еңбек мигранттарына Қазақстанда жеке тұлғаларда еңбек етуге 1,5 
миллион рұқсатнама беріп, оны ұзартқан. Еңбек мигранттарының саны, әсіресе, көк-
темгі, жазғы кезеңдерде өсе түседі.      

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, бұл қызметтердің көрсе-
ту мерзімін қысқарту, жемқорлық тәуекелдерін жою және қолайлы жағдай жасау үшін 
құрылған Көші-қон қызметі орталықтарында еңбек мигранттарына рұқсатнама беру 
бойынша қызмет «бір терезе» қағидасымен ұсынылады. Ішкі істер министрлігі Көші-
қон қызметі комитетінің төрағасы Мұрат Қабденовтің айтуынша, бұрын мигранттар 
рұқсатнаманы рәсімдеу үшін апта бойы әртүрлі мекемелерді (Мемлекеттік кірістер 
департаментінде ЖСН жасау, медициналық анықтама алу, полиция бөлімдерінде 
фотосуретке түсу және дактилоскопиядан өту, мемлекеттік баж салығын төлеу, ау-
дарма және нотариалдық қызметтер) аралап жүретін. Ал, қазір Көші-қон қызметі 
орталығында мұндай рұқсатнаманы бірнеше сағаттың ішінде рәсімдеуге болады.

Осындай орталықтар құрудағы басты мақсат – елімізге келген шетелдіктерге 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, жемқорлыққа итермелейтін 
жағдайларды жою, қызмет көрсету мерзімін қысқарту және келушілерге қолайлы 
жағдай жасау.

– Көші-қон қызметі орталығында шетелдік төлқұжат пен көші-қон карточкасын 
ұсыну арқылы медициналық тексеруден, дактиласкопиялаудан өтеді, сақтандыруды 
рәсімдеп, мемлекеттік баж салығын төлейді, содан соң оған жұмыс жасауға рұқсат-
нама рәсімделеді. «Азаматтарға арналған үкімет» МК КЕАҚ-мен бірге Көші-қон 
қызметі орталықтары еліміздің 14 өңірінде ашылды, – деп мәлімдеді Мұрат Қабденов.

Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың тапсырмасы бойынша, ІІМ-де мемле-
кеттік әкімшіліктендіру кезінде кәсіпкерлер мен тұрғындар үшін кедергілерді азайту, 
мемлекеттік қызметтерді алу процестерін автоматтандыру және цифрландыруды 
қамтамасыз ету белсенділігі арттырылды.

ІІМ тұрғындарға 40 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Олардың көпшілігі көші-қон 
қызметіне (18) қатысты, қалғандары қару айналымы, пиротехникалық заттар мен 
бұйымдар, есірткі заттары, жол қозғалысын қадағалау, мұрағаттық құжаттардың 
көшірмесін беру, күзет қызметі, азаматтық қорғау және эксперттік-криминалистика-
лық қызметтер.

Өткен жылы ІІМ тұрғындарға 19,5 млн мемлекеттік қызмет көрсетті. Соның ішін-
де, көші-қон желісі бойынша 16,5 млн Ал, биылғы жылдың басында (қаңтар-ақпан) 
тұрғындарға 2 млн. 777 мың мемлекеттік қызмет көрсетті.

Тұрғындар арасында мекенжай анықтамасы, автокөлікті тіркеу, ҚР азаматтарын 
тұрғылықты жері бойынша тіркеу, төлқұжаттар мен жеке куәліктер беру, елімізге 
уақытша келген шетелдіктерді тіркеу, жүргізуші куәліктерін беру сияқты қызметтер 
көп сұранысқа ие.

ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі

династиясын тәрбиелеген ардагер ақсақал-
дарды Алғыс хатпен марапаттады. 

Аталмыш халыққа есеп беру жиынына 
үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, Ардагер-
лер кеңесі, бұқаралық ақпарат құралдары-
ның өкілдері, облыс және қала тұрғындары 
қатысты.     

Тұрғындармен кездесу жиынын ашқан 
департамент бастығы Қайрат Болатұлы 
қылмыстық ахуалды түзеу, қылмыстық 
құқықбұзушылықтың алдын алу бағытын-
да атқарылған жұмыстар туралы баянда-
ды. Онда облыс көлемінде қабылданған 
шаралар нәтижесінде қылмыс саны өткен 
жылмен салыстырғанда 8 пайызға төмен-
дегенін, қылмыстық ахуал тұрақты екенін 
еске салды. 

«Қауіпсіз аула» тәжірибесі негізін-
де көпқабатты үйлердің аулаларына, 
кіреберіс теріне бейнекамералар, кодты 
құлыптар мен домофондар орнату туралы 
ұсыныс беріліп, тұрғындардың өз қара-
жаты есебінен бірқатар көпқабатты үйлер 
жөндеуден өткен. Мысалы, қаладағы Пан-

филов көшесінде 23 үй мен Бектұрғанов 
көшесінде 15 үйдің ауласына бейнебақы-
лау камералары, кіреберіске домофондар, 
кодты құлыптар орнатылып, нәтижесінде 
осы аулаларда жасалған қылмыстар мен 
құқықбұзушылықтардың саны 10,4 пайыз-
ға азайған.  

Сандық технологияларды дамыту 
аясында полиция қызметіне «Электрон-
дық қылмыстық іс жүйесі» жобасы ен-
гізіліп, қазіргі уақытта қылмыстық істер 
электрондық форматта тергелуде. Есепті 
мерзімде электрондық форматта 500-ден 
аса қылмыс тық іс бойынша тергеп-тексе-
ру жүргізілген. Сондай-ақ, «Әкімшілік іс 
жүргізудің бірыңғай тізілімі» (ЕРАП) жо-
басы аясында 146 дана планшет алынып, 
қолданысқа енгізілді. 

Қазақстан полициясын жаңғырту ая-
сында полиция қызметін оңтайландыру 
жөнінде Жол картасы қабылданып, ол 2019 
жылдың 1 қаңтарынан бастап қолға алы-
нып келеді. Қазіргі уақытта, осы Жол кар-
тасы негізінде департаменттің және оған 

қарасты барлық құрылым жеке құрамының 
10 пайызы қысқартылды. Департамент 
бастығы осы қысқартылған лауазымдар 
есебінен үнемделген қаржы осы жылдың 
шілде айынан бастап полиция қызметкер-
лерінің жалақысын көтеруге жұмсалаты-
нын мәлімдеді.             

Полиция департаменті бастығының 
баяндамасынан кейін  Қызылорда қалалық 
Полиция басқармасының бастығы, по-
лиция подполковнигі Дәулет Беркімбаев 
есеп берді. 

Қайрат Болатұлы кездесуге келген 
азаматтардың сауалдарын, толғандырған 
мәселелерін тыңдап, толыққанды жауап 
беріп, түйткілді мәселелерін жақын арада 
шешуге тырысатынын жеткізді. 

Жиын соңында қала тұрғыны, ардагер 
Махамбет Ерманов полиция қызметкер-
леріне алғысын білдіріп, ел тыныштығын 
қорғау жолындағы қажырлы еңбектеріне 
сәттілік тіледі. 

Қызылорда облысы Полиция 
департаментінің баспасөз қызметі

80 000 теңгеге дейін немесе сыйлық түрінде 
жүйелі түрде материалдық сыйақы алады.

Студенттердің мәлімдеуінше, Қ.Жұба-
нов атындағы АӨМУ-де заңсыз сыйақы 
1 000 теңгеден 2 000 теңгеге, М.Оспанов 
атындағы БҚММУ-де 5 000 теңгеден 
80 000 теңгеге, С. Бәйішев атындағы уни-
верситетте 1 500 теңгеден 10 000 теңгеге 
де йінгі соманы құрап, кейде оқытушылар 
баға үшін торт, бәліш немесе «KFC» ком-
пания сының тағамдары түрінде сыйлық-
тарды сұратқан.

– Сонымен қатар, студенттерге ЖОО-ы 
мен арнаулы орта білім беру мекемелеріне 
түсу кезінде грантқа қабылдау үшін сый-
ақыға қызметтер ұсынып, жатақханадан 
бөлме алу кезінде кедергілер орнатып, 
оқытушылардың авторлық кітаптарын 
сатқан, – деді Т. Талаева.

Сондай-ақ, баспасөз конференциясы 
барысында ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша 
департаменті басшысы Расул Медетов 
білім беру саласындағы тағы бір мәселеге 
тоқталып өтті. «OLX» онлайн-хабарлан-
дырулар платформасында келесідей: «Ди-
пломдық, курстық және магистрлік жұ-
мыстарды жазамын, тапсырысқа мақала 

жазамын. Плагиат қорқынышты емес», 
«Дипломдық жұмыс-30 000» және басқа 
мәтіндегі хабарландырулар бар. Осыған 
ұқсас әр хабарландырудың астында сәй-
кесінше автордың байланыс нөмірлері 
еркін түрде көрсетілген. Департамент 
«Жасырын сатып алушы» әдісімен іс-ша-
ра өткізу барысында хабарландыру автор-
ларының біріне телефон соқты. Әңгіме-
лесу барысында дипломдық жұмысты 
«сатушы» бұрын оқытушылық қызметпен 
айналысқанын, дипломдық жұмыстың 
сапалы жазылуын ғана емес, сонымен 
қатар, жақсы нәтижелерге кепілдік бе-
ретінін, дипломдық жұмыстың құны 50 
000 теңгені құрайтынын мәлімдеді», – 
деді Р.Медетов

Сөзін қорытындылай келе ол, «Кез кел-
ген ұлтты жою атом бомбаларын немесе 
алыс радиуста пайдалануға болатын зы-
мырандарды талап етпейді. Тек қана білім 
беру сапасын төмендету мен емтихандарда 
студенттердің алдаумен айналысуына 
мүмкіндік беру қажет. Нау қастар осын-
дай дәрігерлердің қолынан көз жұмады. 
Осындай экономистер мен есепшілердің 
қолдарынан қаржы жоғалады. Заңгерлер 
мен судьялардың қолынан әділдік кетеді. 
Білім беру саласының құлдырауы – бұл 
ұлттың құлдырауы», – деп аталмыш ке-
леңсіз көріністің келтірер орасан залалына 
тоқталды.

Жүргізілген сауалнама мен «құпия 
сатып алушының» қорытындылары қо-
сымша зерделеу және мәліметтердің 
дұрыстығын анықтау мақсатында құқық 
қорғау органдары мен оқу орындарының 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу комис-
сияларына жолданды.

Анар ТӘҢІРБЕРГЕНОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі Ақтөбе облысы 

бойынша департаментінің өкілі

КӨШІ-ҚОН

Сонымен қатар, жоспар шеңберінде парақорлық және парақорлыққа делдалдық 
үшін жауапкершілікті түсіндіретін, оның ішінде, сыбайлас жемқорлық бағытындағы 
нақты құқықбұзушылықтар бойынша тергеу және сот шешімдерінің нәтижелерін, 
сыбайлас жемқорлық үшін жауапкершілікке тартылған азаматтар туралы материал-
дарды, тақырыпқа сай бейнероликтерді БАҚ-та және ресми сайтта жариялап отыру 
көзделген.

Түркістан облыстық сотының баспасөз қызметі

Наурыздың соңында Алматы – Impact Hub 
Almaty бизнес шешімдер арқылы әлемді өз-
гертуді қалайтын жастарды жинады. Ұйымдас-
тырушылар «Social Impact Award» халықа-
ралық бағдарламасын ұсынып, әлеу меттік 
кәсіпорындар құру мүмкіндіктерімен бөлісті. 
Бағдарламаны Қазақстанда 2018 жылдың 
нау рыз айынан бері «Шеврон» компания-
сымен серіктестікте жұмыс жүргізетін Impact 
Hub Almaty ұйымы жүзеге асырып келеді.

«Шеврон» компаниясының өкілі Айнұр 
Сыдықова «Біздің компаниямыз бірнеше жыл 
бойы жастардың әлеуметтік мәселелерді ше-
шуге бағытталған кәсіпкерлік бастамаларын 

қолдап келеді. Себебі, біз жастардың елімізді 
дамытуда әлеуеті мол екеніне сенеміз», – деді.

Қазақстандағы бағдарлама 18 бен 30 жас 
аралығындағы Алматы және Астана қалалары-
ның жастарына әлеуметтік кәсіпкерлік туралы 
білімге қол жеткізуіне жетекшілік етіп және 
бастапқы капитал мен Social Impact Award ха-
лықаралық қоғамдастығына кіру арқылы әлеу-
меттік кәсіпкерлікті бастауларына көмектесіп, 
кәсіпкерлік машығына үйретеді.

Ең үздік төрт жоба, жалпы сомасы 2 000 000 
теңге көлеміндегі грантқа және кейін өз жоба-
ларын өрлетуге, сонымен қатар, оны Қазақстан 
атынан 2019 жылдың қарашасында Киев қа-

ласында (Украина) өтетін Social Impact Award 
Жаһандық саммитінде ұсыну мүмкіндігіне ие 
болады. 

Бағдарламаның Қазақстанда жүзеге асы-
рылуының бірінші жылында (2018 ж.) Астана 
және Алматы қалаларында 15 әлеуметтік 
кәсіпкерлік жоба инкубациядан өтуге мүмкін-
шілік алды. Оның төртеуі жеңімпаз атанып, өз 
жобаларын халықаралық деңгейде Грузияның 
Тбилиси қаласында ұсынды.

Бағдарламаның 2018 жылғы жеңімпазда-
рының бірі Меруерт Сейдуманова «SIA маған 
керемет тәжірибе берді. Мен әлеуметтік кәсіп-
керлік жайлы терең түсінік қалыптастырдым. 
Әлеуметтік кәсіпкерлік дегенде біз қайырым-
дылық пен қаржы бөлуді емес, өзіңе және 

қоғамға табыс әкелуді ескеруіміз керек. Мен 
өзіме әлеуметтік кәсіпкерліктің жаңа бизнес 
модельдерін аштым. Мен SIA қатысушылары 
мен серіктестерінің ынталары, күш-қуаты 
мен уәждемелерінен үлкен шабыт алдым. 
Болашағымыз жетістігі мол, табысты және 
қоғамға жағымды өзгерістер әкелетін әлеу-
меттік кәсіпкерлердің қолында болуы керек» 
деген пікірімен бөлісті.

Social Impact Award Еуропадағы әлеумет-
тік кәсіпкерлік бойынша ең ірі жастар бағдар-
ламасы. 2018 жылы бағдарлама әлемнің 
20-дан астам елінде 1000-нан астам топтың 
әлеуметтік кәсіпкерлігін дамытқан.

«Шеврон» компаниясының 
баспасөз қызметі 
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Көрдіңіз бе, ол алдыңғы екі бағытқа да аман-есен 
жетіп отыр. Ал енді алдын алуға байланысты айтар 
болсам, «Апат айтып келмейді». Оның қашан орын 
алатынын ешкім білмейді, білу мүмкін емес те. Бірақ, 
бізге осы тұста сараптама жасау артықтық етпес 
еді. Себебі, тікұшақ апаты елімізде бірінші рет орын 
алып тұрған жоқ. Тікұшақтың ескілігінен болды ма, 
әлде дұрыс эксплуатация жасалмады ма, ауа райының 
қолайсыздығынан болды ма, анықтау керек. Ауа райынан 

Әрине, өкінішке қарай, қайғылы жағдайда он үш адам қаза тапты. Дегенмен, бұл бүкіл қоғамдағы 
тоқыраудың, азғындаудың бір көрінісі. Қанша жерден жақсы адамды әкеліп қойып, бір саланы, мейлі 
ол әскери сала, мейлі медицина саласы болсын, көтерем деу – бос әурешілік. Ол бәрібір болмайды. 
Себебі, тұтас қоғам дертке ұшыраған. Тұтас қоғамды емдемей, жағдай түзелмейді. Қоғам – тұтас 
дене. 

Ауа райын бөлек қояйық, ұшақтың тозуы немесе соны айдап келе жатқан адамның білімсіздігі, 
осылардың бәрі – жүйенің дұрыс еместігінен шығады. Тозған ұшақты бақылайтын адамдардың сиқы 
қандай? Әйтпесе, олар кезінде бармақ басты, көз қыстымен өтіп кетті ме? Мысалы, бүгінде тік-
ұшақтың уақыты өтіп кеткен, яғни, ұшуға жарамсыз болған деген де әңгіме айтылып жатыр. Оны 
неге қадағаламаған онда? Оны қарайтындардың үстінен кім қарап тұр? Мүмкін, біреулер кезінде сол 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

тікұшақтардың тозығы жеткенін айтқан да шығар, бірақ, оған кім құлақ асты дейсіз? Міне, қоғамның ауруы деп отырғаным 
осы. Ендеше, мұндай жағдайда қалай алдын алу мәселесін айта аламыз..? 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОҒАМ

«АПАТ АЙТЫП КЕЛМЕЙДІ», ДЕСЕ ДЕ...

ТІКҰШАҚ ТРАГЕДИЯСЫ: ТЕХНИКАНЫҢ ТОЗУЫ МА, ҚОҒАМНЫҢ ТОҚЫРАУЫ МА?

(Соңы. Басы 1-бетте)

да болуы мүмкін, себебі қатты жел тұрса да, тікұшақ оның екпінінен бағытынын 
тайып кетеді. Ендеше, нақты себебін анықтау қажет. Осыған дейінгі апаттардың 
бәрінің себебін анықтағанда барып, біз жалпы ахуалдың картинасын жасай аламыз. 
Ол біздің бұдан былай сақтануымыз үшін қажет. Дегенмен, бұдан былай апатты 
болдырмаймыз деу мүмкін емес. 

АЙМАҚ

Тікұшақ неге құлады?
Бүгінде зерттеу барысында белгілі 

болғандай, Ақтаудан ұшып келе жатқан 
топ Бейнеуге қонып, сосын әрі қарай 
Байқоңырдың «Крайний» аэродромы 
арқылы Шымкентке ұшпақ болған. 
Бірақ, Байқоңырдан ұшып шыққан-
нан кейін бірнеше минуттан соң тік
ұшақтың диспетчерлік қызмет радио-
локаторындағы белгісі жоғалып кеткен. 
Кейінірек тікұшақтың жерге құлап, 
түгелдей жанып кеткені анықталды. 
«Лада» басылымының мәліметінше, 
МИ8 тікұшағының экипаж командирі 
құлап бара жатқан тікұшақты басқа 
бағытқа бұрмақ болған. Десе де, ауа 
райының қолайсыз дығы себепті қолбас-
шының пәрмені бойынша белгіленген 
бағытта ұшуды жалғастырыпты.

Артынша апат орнына 2 өрт сөн-
діру тобы және шымкенттік ТЖКның 
іздеуқұтқару тобымен Ми171 әскери 
тікұшағы жетті.

Хабарланғандай, әскери тікұшақтың 
бөлшектері апат орнынан шамамен жар-
ты шақырым жерде шашылып жатқан. 

Тозығы жеткен техника 
ма, әлде...?

Бұған не себеп болуы мүмкін? 
Көпшілік оны тікұшақтың ескілігі-
нен көріп жатқаны жасырын емес. 
«Ресейдің ескіқұсқысына қашанғы 
телміреміз, неге Еуропадан заманауи 
техника сатып алмаймыз?» деушілер 
көп. Бұл сөздің де жаны бар. Себебі, 
тікұшақ апаты елімізде бірінші рет бо-

лып тұрған жоқ. Жалпы, соңғы жылдар 
елімізде ұшақтардың жиі құлауымен 
есте қалған болатын. 

Естеріңізге сала кетейік, 2012 жылы 
24 қарашада Алматы облысы Алакөл 
ауданында МИ8 тікұшағы апатқа ұшы-
раған еді. Бортта болған 8 адамның мә
йіті араға бес күн салып табылғанды.

Тағы бір апат 2015 жылы Тал-
дықорған маңында орын алды. 27 ма-

ралары барысында тікұшақ қалдықтары 
Аягөз қаласынан солтүстікбатысқа қа-
рай 60 шақырым жерден табылған. Бұл 
апаттың себебін мамандар әуе ұшағын 
басқару және қауіпсіздік қағидаларын 
сақтамаудан деп тапты.

Бұдан бөлек, Алматының өзінде 
ұшақтар жиіжиі апатты жағдайда 
қона бастаған соң, әуежайдың орнын 
ауыс тыру жөнінде әңгіме шыққаны 

жүргізіледі. Қаза тапқандар дың туыс
тарына көңіл айтамын. Отбасы ларына 
материалдық көмек көрсетіледі», – деп 
жазған болатын. Аталмыш материал-
дық көмек тікұшақ апатынан қаза тап
қандардың отбасына миллион теңге 
көлемінде көрсетілмек. Шейіт болған 
13 адамның 12сі Ақтаудағы 30153 
әскери бөлімінің қызметкерлері бола-
тын. Сондықтан, материалдық төлем 
Маңғыс тау облысының әкімдігі тара-
пынан бөлінеді. Бұл туралы облыс әкімі 
Ералы Тоғжанов еске салды. 

– Қайғылы оқиғадан қаза тапқан 
Маңғыстаудағы 30153 әскери бөлімін-
де әскери міндетін атқарған әрбір 
отбасыға облыс әкімдігі атынан 1 мил-
лион теңге көлемінде материалдық 
көмек көрсетіледі. Отан алдындағы 
борышын өтеу кезінде қыршын кет-
кен жігіттердің қазасы орны толмас 
қайғыға душар етті. Егемендікті мәңгі 
баянды ету жолында шейіт болған 
жауынгерлердің туғантуыстарына 
Маңғыстау облысы тұрғындарының 
атынан және облыс әкімінің атынан 
қайғырып көңіл айтамын, – деді аймақ 
басшысы.

Байқасаңыздар, бізде тікұшақ апат-
тарының себебін көбіне ауа райының 
қолайсыздығынан деп табады. Расында 
солай ма, болмаса бұл оқиғаны жылы 
жаба салу ма?! Қанша темір десек те, 
техниканың да тозуы заңды ғой. Енде-
ше, апатты «ауа райына» жаба салмай, 
әскери техникаларды бүтіндейтін кез 
жетті. Әйтпесе, тағы қанша азаматтары-
мыздан қапыда көз жазып қаларымыз
ды кім білсін..?

Мәриям ӘБСАТТАР, 
«Заң газеті»

Талдықорғанда «Алтын жебе» әскери 
жаттығуы кезінде Қызылордадағы тікұшақ 
апатынан қаза тапқан жауынгерлермен қош
тасуға арналған митинг өтті. Жетісулықтар 
Орталық алаңға жиналып, ефрейторлар 
Айдын Әбділдинов пен Мирас Жұматаевты 
соңғы сапарға шығарып салды. Атап өтсек, 
апаттан қаза тапқан 13 әскери қызметшінің 
8і Алматы облысының тумалары болатын.

Алдымен Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс министрі, генералмайор Нұрлан 
Ермекбаев сөз алып, марқұмдардың отбасы мен 
жақын туыстарына көңіл айтты.

– Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың және 
Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев-
тың тапсырмалары бойынша, қаза тапқан әскери 
қызметшілердің отбасыларына заңнамада бел-
гіленген барлық кепілді көмектер көрсетілетін 
болады. Басқа да моральдықматериалдық, 
психологиялық қолдаулар жасалады. Бұл бір 
жолғы көмек болмауы керек. Мен гарнизондар 
бастықтарына қаза тапқан жауынгерлердің 
отбасыларын қамқорлыққа алып, олардың ба-
лаларын оқыту, әлеуметтік мәселелерін шешу 
шараларын атқаруды тапсырамын. Қаза болған-
дарды мәңгі есте сақтау үшін мемориал тұрғызу 
жоспарлануда. Қызметтестеріміз өз әскери 
борыштарын адал орындағандары ескеріле 
отырып, олар мемлекеттік наградаларға ұсыны-
латын болады, – деді Н. Ермекбаев. Сонымен 
қатар, жетісулық төрт азаматтың денесі тиісті 
медициналық сараптамадан өткізілу үстінде 
екенін де атап өтті.

Облыс әкімі Амандық Баталов та ауыр қай-
ғыны бөлісіп, марқұм жауынгерлердің отбасы-
ларына барынша көмек көрсетілетінін жеткізді.

– «Қайғыны бөліссең, азаяды» дейді халқы-
мыз. Бұл қайғылы оқиға бәрімізге де ауыр тиді. 

Су тасқыны қатері бар аумақтардың мұзын жару жұмыс
тары жүргізіліп, өзен бөгеттері мықталуда. Төтенше жағдай-
лар жөніндегі облыстық штаб пен аудандардағы бөлімдер 
құрылып, тәулік бойы кезекшілік енгізілді. Қардың жаппай 
еруі сәуір айының басында күтілуде. Яғни, су тасқыны қаупі 
де осы кезде күшейе түсетіні анық. 

Көктемгі су тасқынының алдын алуға арнап жыл сайын 
миллиондап, тіпті миллиардтап қаржы бөлініп жатады. Десе 
де, қатер қаупін мүлдем жою әзірге мүмкін болмай тұр. Қазіргі 
жұмыстар өйтіпбүйтіп қатер қаупін азайтуға бағытталған. 
Жыл сайын қыруар қаржы бөліп, әбігерге түскенше, су қой-
масын салу немесе өзен арнасын тазартып, жағалауын бекіту 
сияқты қатерді түбегейлі жоятын нақты шараларды жүзеге 
асыру жайы әзірге ауызға алынбай отыр. 

Ең қиыны, қатер аумағындағы тұрғындар осы уақытта 
күндіз күлкі, түнде ұйқыны ұмытып, үйіміз су астында қалмас 
па екен деп әбігерге түседі. Жылда болатын бұл жай биыл да 
айнақатесіз қайталануда. Құдай оңдап су тасқыны болмай, 
апат айналып өтсе деп тілейді зәрезап болған жұрт. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ҚАУІП 
АЗАЙМАЙ ТҰР  

МИТИНГ

ЖЕТІСУЛЫҚТАР ЖЕРЛЕСТЕРІН 
АҚТЫҚ САПАРҒА АТТАНДЫРДЫ

Қанша көмек көрсеткенімізбен, қайғыны бөлісіп 
көңіл айтқанымызбен, азаматтарды қайтара 
алмаймыз. Болған іске болаттай бекем болыңыз
дар. Біздің інілеріміз өздерінің борыштарын 
елдің алдында, Отанның алдында адал өтеді. 
Мен өз тарапымнан, Алматы облысының жұрт-
шылығы атынан топырақтары торқа, жандары 
жаннатта болсын деймін. Батыр ұлдарымыздың 
аттарын мәңгіге сақтап, ұрпаққа үлгі етеміз. 
Артында қалған балаларына қамқорлық жасап, 
әрқашан көмек көрсету – біздің парызымыз, – 
деді А. Баталов.

Мұнан соң Қазақстан Мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, Бас мүфти Серікбай 
қажы Ораз, Алматы облысы Қарулы Күштері 
ардагерлер кеңесінің басшысы Рахым Қиргаба-
ков сөз алып, азаматтардың Тәуелсіз елдің ты-
ныштығын күзету жолында көз жұмғанын атап 
өтті. «Қаһарман жауынгерлердің есімі жадымыз
да мәңгі сақталады», – деді олар өз сөздерінде.

Митингіде жауынгерлерді еске алып, олар-
дың құрметіне аспанға оқ атылып, гүл шоқтары 
қойылды.

Сондайақ, еліміздің бірқатар өңірінде жа-
уынгерлермен қоштасу митингілері өтті. Соның 
ішінде, Талғар, Кербұлақ аудандарында да өтіп, 
жұртшылық майор Тимур Құдайбердиев пен 
лейтенант Аслан Айтбаевты соңғы сапраға 
шығарып салды. Ал, өзге төрт марқұмның де-
несіне тиісті сараптама жасалуда. Сараптама 
аяқталғаннан кейін, ол жауынгерлерге арнап 
осындай рәсімдер атқарылатын болады.

Атап өтсек, Алматы облысының әкімдігі 
әскери жаттығу кезінде қаза болған жетісулық 
азаматтардың отбасыларына 1 млн теңгеден 
көмек көрсететін болады. Сонымен қатар, жер-
леу рәсімдерін атқаруды көтеріп алмақ.

Алматы облысы әкімінің 
баспасөз қызметі 

КӨПШІЛІК ОНЫ ТІКҰШАҚТЫҢ ЕСКІЛІГІНЕН 
КӨРІП ЖАТҚАНЫ ЖАСЫРЫН ЕМЕС. «РЕСЕЙ-

ДІҢ ЕСКІ-ҚҰСҚЫСЫНА ҚАШАНҒЫ ТЕЛМІРЕМІЗ, 
НЕГЕ ЕУРОПАДАН ЗАМАНАУИ ТЕХНИКА САТЫП 
АЛМАЙМЫЗ?» ДЕУШІЛЕР КӨП. БҰЛ СӨЗДІҢ ДЕ 
ЖАНЫ БАР. СЕБЕБІ, ТІКҰШАҚ АПАТЫ ЕЛІМІЗДЕ 
БІРІНШІ РЕТ БОЛЫП ТҰРҒАН ЖОҚ. 

мыр күні түстен кейін Көксу ауданында 
құлаған тікұшақ апатынан облыстық 
Мәслихат депутаты Жанайдар Егінбаев 
және ұшқыш қаза тапты. Бұл апаттың 
себебі автожирдың жоғары вольтты 
электр өткізгіш желісін іліп өткенінен 
болды деп тапты. 

Тағы бір жеке меншіктегі С341 
тікұшағы 2017 жылдың ақпан айында  
Үржар ауданындағы Қожа ауылынан 
ұшып шығып, Аягөз ауданындағы Ақ-
шатау ауылына қонуы керек болған. 
Куәгерлер тікұшақ Айғыздың үстінен 
ұшқанын көрген. Алайда, діттеген жері-
не жетпеген. 25 ақпанда сағат 18.30да 
пилот байланысқа шықпаған. Іздеу ша-

және есімізде. Сонымен қатар, ма-
мандар да ұшақтардың ескіргенін 
айта бастағанды. Алайда, бұл жолғы 
әуе кемесінің құлауы техникалық 
себептен болуы мүмкін емес деді 
ғарышкер Талғат Мұсабаев. Оның 
айтуынша, МИ8 тікұшағы әуеге 
көтерілген кезде ауа райы қолайсыз, 
қараңғы болған.

– Бұл тікұшақ – өте сенімді әуе 
көліктерінің бірі. Мұндай тікұшақ 
Кеңес Одағы кезінде де болған. Ол 
қазір жанжақты жетілдіріліп, заманауи 
талаптар бойынша қатаң тексерістен 
өтіп, көкке көтерілуге рұқсат етілген. 
Сондықтан, апат техникалық ақаудан 

болды дей алмас едім. Меніңше, негіз-
гі себеп – ауа райының қолайсыздығы. 
Өйткені, мұндай метео жағдайда ұшу 
өте ауыр. Экипаж қолынан келгенінің 
бәрін жасады. Техниканың аты – тех-
ника, авиация – көліктің ең күрделі 
түрі, кейде осындай ауыр салдары 
болады және жағдай үнемі экипаж 
мүшелеріне байланысты бола бермей-
ді, – дейді ол.

Осы тұста біз апатқа ұшыраған 
МИ8 тікұшағының техникалық мүм-
кіндіктеріне тоқтала кетсек, әуе көлі-
гінің салмағы – 6 тонна 600 кг. Ал, 
ұзындығы 25 метрден асады. Көкте 13 
мың тонна көтере алатын тікұшақтың 
ішіне 32 адам сыяды. Сондайақ, ол 
4700 метр биіктікке көтеріле алады. 
Қозғалтқыш қуаты 1700 аттың күшіне 
тең. Алғаш рет 60жылдардың басында 
Ресейде құрастырылған.  

Марқұмдардың 
отбасына миллион теңге...

Оқиғаға байланысты еліміздің Бас 
прокурорының орынбасары Андрей 
Лукин «Бас әскери прокуратура бүгінгі 
күні қозғалған қылмыстық істі қадаға-
лайды, түрлі сараптамалар жүргізіліп 
жатыр. Барлық қажетті тергеу әрекеті 
Қазақстан Бас прокурорының бақыла-
уында. Тергеу шаралары «Ұшу ереже-
лерін бұзу» бабы бойынша басталды», 
– деп хабарлады Сенаттың кулуарында. 
Осы категория бойынша Бас прокурор 
тікұшақтың апатқа ұшырауын тергеуді 
бақылауына алған. 

Ал, Қазақстан Президенті Қ.Тоқаев 
апатқа байланысты өзінің Twitterдегі 
парақшасында «Тергеу жұмыс тары 
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– Орталық Азия республикала-
рында қазір көшбасшы бар ма?

– Нұрсұлтан Назарбаев әлі де көш-
басшы болып қала береді. 

– Орталық Азия елдерінің бас-
шылары 2009 жылдан кейін араға 9 
жыл салып былтыр 15 наурызда кез-
десті. Биыл енді тағы да кездеспек. 
Оған Өзбекстан Президенті Шав-
кат Мирзиёев бастамашы болып 
отыр. Бұл нені байқатады?

– Өзбекстанда Президент өзгер-
генде реформа басталады деп ой-
лағанбыз. Шалажансар нарық бар. 
Алайда әлі реформа жасайтын тақы-
рып болмай тұр. Жаңа басшы  тек мен-
шік пен билікті қайта бөліске салуда. 
Енді популистік әрекеттер басталады. 
Жалпы билікті қайта бөлісу корруп-
циямен күрес арқылы жүреді. Содан 
кейін лидерлік үшін күрес жоқ. 

Дөңгелек үстел

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің био-
логия және биотехнология факультетінің  
биофизика және биомедицина кафедра-
сының эдвайзерлерінің ұйымдастыруымен 
«Жастардың білімге құштарлығы» деген 
тақырыпта дөңгелек үстел өткізілді. Жиында 
студенттер тақырыпқа орай өз пікірлерін 
білдіріп, жаһандық ілгерілеудегі жастардың 
рөліне қатысты ұсыныстарын айтты.

Қазіргі жаһандану заманы жастардан 
терең бiлiм мен бiлiктiлiкті талап етуде. Озық 
елдердің қатарына қосылу үшін жастардың 
әлеуеті жоғары, қабілеті мықты, ең басты-
сы, еліне деген сүйіспеншілігі терең болуы 

керек. Өйткені, елдің болашағы – жастар. 
Сондықтан, талаптың өсуі өте орынды. Мұн-
дай табысқа ұлттық тәрбие арқылы жетсек, 
ешкімнен кем болмайтынымыз анық. Ұлт-
тық тәрбие – ұлттық сана-сезімі жоғары, 
болашақ маманды тәрбиелеуге негіздел-
ген білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі. 
Осыған орай, жоғары мектептердің мақсаты 
– ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық 
мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, 
ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық 
құндылықтарды өзара ұштастыра алатын 
кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу. 
Ұлттық тәрбиенің діңгегі – ана тілі болып 

ТӘРБИЕНІҢ  ДІҢГЕГІ – ТІЛ қалатынын санаға сіңіру міндет. Қазақ тілі мен та-
рихын, мәдениеті мен ділін, салт-дәстүрі мен дінін 
құрметтеу, жастардың ұлттық интеллектуалдық 
мінез-құлқын қалыптастыру да маңызды. Тәрби-
енің басты нысаны елдік сананы қалыптастырып, 
ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлт-
сыздықпен күресу болып табылады. Қазақстанды 
Отаным деп таныған әр азаматтың қолынан келген-
ше үлес қосуы – тәрбиенің басты шарттарының бірі.    

Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сөзімен айтатын болсақ, қазіргі уақыт адамзат 
биігін білекпен емес, біліммен бағындырудың 
заманы. Бүгінгі жас ұрпақ мұны анық сезініп, 
білім бұлағынан молынан сусындауға зейін қоюда. 
Жастар өз күш-жігерлерін, білімдерін тәуелсіз елінің 
гүлденуіне жұмсамақ. Биология және биотехноло-

гия факультетінің студенттері де білім көкжиегін 
кеңейтіп, өзге елдермен терезесі тең, білікті маман 
атану үшін үнемі ізденіс үстінде жүреді. Осы дөңге-
лек үстел барысында студенттер әлемді мойындату 
үшін қандай қадамдар жасау керектігін талқыға 
салды. Өркениет көшіне бет бұрған елде ғылы-
ми-техникалық және экономикалық прогрестің 
қозғаушы күші білім екенін айтқан білімгерлер өз 
ұстанымдарымен бөлісті.

Г.АТАНБАЕВА,
 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың биология 

және битехнология факультетінің биофизика 
және биомедицина кафедрасының 

аға оқытушысы б.ғ.к.  
А.ЖУНИСЖАН,

биотехнология кафедрасының оқытушысы

Халықты жұмыспен қамту біздің елде ең күрделі 
мәселе. Елімізде 434,4 мың адам жұмыссыздар сана-
тында. Бұл ресми тіркелгендері. Шын мәнінде өзін өзі 
жұмыспен қамтушылар мәртебесін алған үш миллионға 
жуық халықты да тұрақты күнкөрісі бар деп айтуға 
келмейді. Олардың арасында кездейсоқ табыспен  жан 
сақтап жүргені аз емес. Елімізде осы күрделі мәселені 
шешу мақсатында қабылданған шара, бөлінген қаржы  
қомақты. Басқаны айтпағанда «Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасын жүзеге асыруға біраз миллиардтардың кет-
кені үнемі биік мінберлерден айтылып жүр. Алайда, одан 
шығып жатқан нәтиже шамалы. Осы бағдарлама аясында 
біраз мамандар даярланып, кейбірінің біліктілігі көтеріліп, 
енді біразы экономикасы әлеуетті өңірлерге көшіріліп 
жатты. Бірақ, солардың арасында тұрақты жұмысқа қол 
жеткендері жұмсалған қаржының деңгейіне сай емес. 

Бізде ашылатын жұмыс орындарының тұрақты бо-
латыны аз.  Көпшілігі науқандық, қоғамдық жұмыстар. 
Жаңадан игерілетін мамандықтар еңбек нарығындағы 
сұранысқа сай емес. Тоқ етерін айтқанда, халықты 
тұрақты жұмыспен қамтудың жүйелі де әлеуетті ресур-
сына қол жетпей келеді. Шын мәнінде бұл мәселені өнім-
дерді қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсібін жолға қою арқылы 
шешуге болар еді. Өкінішке орай, бұл салалардың дамуы 
кенже қалған. Осының салдарынан базарымызда өзгенің 
өнімінен аяқ алып жүре алмайсың. 

Іргеміздегі қырғыздардың көйлек-көншегі де біздің 
аттай қалап алдыратын дүниеге айналды. Тым болмаса 
осы көршімізден үлгі ала алмай отырмыз. Бұл елдегі қай-
та өңдеу саласындағы жеңіл өнеркәсіптің үлесі бүгінде 
отыз пайыз көлемінде. Ал, біздегі көрсеткіш небары  1,2 
пайыздан аспайды. Жеңіл өнеркәсіпті дамытсақ отандық 
өнім көлемін арттырып, бюджет тапшылығын жойып қана 
қоймай, қаншама адамды жұмыспен қамтыған болар едік. 
Өкінішке орай, біздегі жұмыспен қамту шараларында осы 
ресурс ұмыт қала ма, әлде әдейі ескерілмей ме? Соны ұға 
алмаймыз. 

Жуырда Парламент Мәжілісінің  депутаты Владислав 
Косырев бастаған бір топ депутат Үкімет басшысына са-
уал жолдай отырып, жеңіл өнеркәсіп саласының дамуына 
кедергі келтіріп отырған бірқатар жайларға назар ау-
дартқан болатын. Шыны керек, бүгінде елімізде өнімдерді 
қайта өңдеу саласы да ақсап тұрғаны белгілі. Әсіресе, өзге 
елдерде таптырмайтын қойдың жүні, терісі сынды шикі-
заттар сұраныстың болмауы немесе тым төмен бағалануы 
салдарынан кәдеге жарамай қалуда. Ауылда олар өртеліп, 
немесе қоқысқа тасталып жатыр. Тым арзан бағамен Қы-
тай асып кетіп,  бірнеше есе бағамен өзімізге дайын өнім 
болып қайтып келіп жатқандары да бар. Қысқасы, өзімізде 
барды ұқсатпай, өзгенің жасығын асылға балау арқылы 
несібемізден қағылып, жұмыс орындарын да құра алмай 
отырмыз.

2019–2021 арналған бюджетте бұл мақсатқа бөлініп 
отырған қаржы көлемі мүлде аз екен. Жергілікті билік 
бұған тіпті назар аудармайды. Салдарынан 2018 жылы 
тіркелген 1650 жеңіл өнеркәсіп кәсіпорнының 989-ы ғана 
жұмыс істеп тұр. Олардың өнімдерінің көлемі жылына 70-
тен 90 млн теңге айаласында. Бір кәсіпорынның шығарған 
тауары орта есепппен 100 мың теңгеден аспайды. Биыл 
жаңа өнеркәсіп орындарын қолдауға бөлінген қаржы 
былтырғыдан 1,5 млрд теңгеге азайып, 3,3 млрд теңгеге 
түскен. Ал, жеңіл өнеркәсіп саласын дамытуға соңғы бес 
жылда күрделі қаржы мүлде қарастырылмай отыр. Мини-
стрлікте бұл мәселемен айналысып отырған ешкім жоқ. 
Сондықтан да, аталмыш мал өнімдерін өңдеу назардан 
тыс қалған.

Депутаттар осы ретте уақытында жеңіл өнеркәсіп ме-
кемелерін жекешелендіріп алған компаниялар мен фирма-
лар қаражатын осы шараға тарту қажеттігін атап көрсетті. 
Қазіргі таңда үйде өндіріс ашып, оларға тауар жеткізу, 
солар арқылы өнім өңдеуге көңіл бөлініп отыр. Халық қа-
лаулыларының айтуынша, бұл жеткіліксіз. Өйткені, жеке 
кәсіпкер қанша жерден құлшына кіріскенімен олардың 
өнімі базалық өндіріс орындарының шығарған өніміне 
сапасы мен  көлемі жағынан жете аламайды. Сондықтан, 
таяуда бір жарым, екі жылда қалаларда және аудан орта-
лықтарында жүн, мақта, тері сатып алу желілерін жолға 
қойып, тері өңдеу, тоқыма фабрикаларын іске қосу керек. 
Бұл үшін тәжірибені алыстан іздеудің қажеті жоқ. Бүгінде 
табысты жұмыс істеп жатқан «Каспий Лана Атырау» фа-
брикасынан көп нәрсе үйренуге болады. 

Тоқ етерін айтқанда, жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіру-
дің мықты тәжірибесі, үлкен мектебі және мол ресурсы  
бар Қазақстан ендігі жерде өзгенің өніміне алақан жай-
мауы керек. Өзіміздегі еңбек күшімен оларды ел игілігіне 
айналдырып, жұмыссыздық мәселесін де тиімді шешетін 
кез әлдеқашан туған. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

өте жақсы идеялар. Бізде АҚШ моделі 
болу керек. 

– Шетелде әрбір ел бойынша 
жекелеген зерттеу институттары 
мен ғылыми орталықтар жұмыс 
жасайды. Бізде бұл жұмыс қалай 
жүріп жатыр?

– Бізде олар бар. Бірақ, қанша-
лықты деңгейде мамандары барын 
айту қиын. Өзін маманмын деп жүр-
гендердің көбі шет тілін білмейді. 
Олардың қалай саясаттанушы болып 
жүргеніне таңым бар. 

– Соңғы кезде қолға алынған ша-
ралар Өзбекстанның Орталық Азия 
одағын Ресейсіз құруды қалайтынын 
көрсетеді. Тіпті кейбір ғылыми 
конференцияларына ресейлік ма-
мандарды мүлде шақырмайтынын 
байқап жүрміз.

– Мен де таңқалдым. Менің ойым-
ша әртараптандыру болу керек. Бірақ, 
ешкімді бөліп-жаруға болмайды. 
Әрине Ресейдің де, Қытайдың да ішін-
де бір арам ойы бар екені жасырын 
емес. Бірақ, Ресейсіз Орталық Азия 
елдерінің ықпалдастығы ешқашан 
өз деңгейінде болмай, тек төменгі 
деңгейде ғана жүзеге асады.  Өйткені, 
біздің транзитіміз Еуропаға тек Ресей 
арқылы өтеді. Біз сыртқы нарыққа 
Қытай не Ресей арқылы шығуымыз 
керек. Бізде прагматикалық көзқарас 
болғаны жөн. Сауда қатынастарында 
эмоцианалдық, рухани компоненттер 
аз болу керек. Сауданың өзінің тәртібі 
бар. Ең ірі әлемдік держава саналатын 
АҚШ та өз мүддесіне сәйкес болса 
ғана әрекет жасайды.  Сол себепті 
басқа елдермен ынтмақтастықта ең 
дұрысы екі жақты және кәсіпорын 
деңгейіндегі қарым-қатынас. Соның 
өзі оңай шаруа емес. 

– Орталық Азия елдерімен екі-
жақты қарым-қатынастарды да-
мытуға не кедергі?

– Әр ел өзіне ғана пайдалы жақты 
ойлайды. Бізге әлемдік стандартқа 

қарай жылжу керек. Жалпы Орталық 
Азия елдерінде толық ықпалдастық  
болу үшін оны қадағалайтын арнайы 
ұйымдар қажет болады. Ол қазір бізге 
керек емес. АҚШ-пен жақсы боламыз 
ба, Ресеймен не Қытаймен жақсы 
боламыз ба,оны өзіміз шешуіміз ке-
рек. Сосын Орталық Азиядағы қазір-
гі арақатынастар қысқа мерзімдік. 
Мынаны бітіріп алайық, келесі жо-
баны сосын көреміз дегендей жағдай 
бар. 

– Әлеуметік желілердегі кейбір 
жазбаларға көз жүгіртсек өзге тү-
гілі, өз азаматтарымыз  Өзбекстан-
ның аймақтағы рөлі мен әлеуетін 
тым  асыра бағалап  жүргенін бай-
қаймыз. Оның себебі неде?

– Өзбексан туралы айтылып жүр-
ген әңгіменің бәрі өтірік. Оның бір ке-
реметі 33 млн халқы ғана. Ішкі жиын-
тық өнімінің көлемі Қазақстаннан 4 
еседей кем. Оларда нарықтық прин-
цип әлі кірген жоқ. Кейбір ауылдарын-
да еркек кіндік қалмаған. Сондықтан, 
бір кісі өлсе оны ақтық сапарға жөнел-
ту үшін мектептің жоғары сыныптағы 
ер  балаларын шығарады екен. Осыған 
орай әлеуметтік желідегі әңгіменің 
рас-өтірігін ажыратпай тұрып, дүр-
мекке еріп, өзге елдің «ғажайыптары-
на» тамсанып отырғандар шындықтан 
хабардар екеніне күмәнім бар. 

– Саясаттанушылар көп жағ дай-
да Орталық Азия туралы сөз болса 
оны Ауғанстандағы жағдаймен бай-
ланыстыруға тырысады. Бұл мәселе 
қаншалықты өзекті? Бізге одан 
төніп тұрған қауіп бар ма?

– Ол қолдан жасалған құбыжық. 
Үлкендердің тонды теріс айналдырып 
киіп, баланы қорқытқаны сияқты ғана 
нәрсе. Менің пайымдауымша, Ауған-
станнан бізге төніп тұрған пәлендей 
қауіп жоқ. Ауғанстанда бір класта 56 
бала оқиды екен. Өзбекстанда да соған 
жақын. Халықтың тез өсуінің әсерінен 
бюджеттің әлеуметтік шығындары 

МӘСЕЛЕ

ӨЗГЕНІҢ ӨНІМІНЕ 
ҚАШАНҒЫ 
ТӘУЕЛДІ 
БОЛАМЫЗ?

жеткілікті деңгейде берілмейді. Қыр-
ғызстанның да күйіп бара жатқан 
мәселесі жеткілікті. Статистикалық 
мәліметтерге қарағанда Ферғанадағы 
адам тығыздығы Қытайдан да жоға-
ры. Ондағы ең түйткілді жағдай да 
жұмыссыздық пен демография мәсе-
лелері болып отыр. 

– Орталық Азия жайында сөз 
қозғалған кезде Қытай мәселесі де 
әрдайым басты назарда болады. Он-
дағы ахуал қандай?

– Қытай қазір ыдыраудың алдында 
тұр. Өз еліндегі шетелдік  инвестор-
ларды қуып жатыр. Халық бұған 
наразы. Қытай нарықты өз қолымен 
тарылтуда. Сондықтан, Қытайдың өз 
ішінде бірқатар түйткілді мәселелер 
туындап отыр.  Қытайдың АҚШ-пен 
қайта-қайта мәмілеге келуі де содан. 
Олардың коммунистік жүйеден кеткісі  
жоқ. Тұрмыс деңгейі Ресейден жоға-
ры болғанмен, ары қарай дамымай 
қалды. Бұрын Қытайда өндірілген 
өнімді сатып алатын өз азаматтары 
аз болатын. Бір партиялық жүйеде 
өз көрсеткішін асыра көрсету үрдісі 
болады. Бұл кезінде Кеңес одағын да 

құртқан. Қытай да енді соның кебін 
киюі мүмкін. Себебі оның жалпы ішкі 
өнімінің өсімі өздері айтып жатқандай 
6,5 пайыз емес, шындығында даму 
көрсеткіші 3 пайыз көлемінде болуы 
мүмкін.  

– Соңғы онжылдықта Орталық 
Азия ғана емес, Африка елдерінде де 
Қытай инвестициясының көлемі 
айтарлықтай ұлғаюда. Мұны қалай 
түсіндіресіз? 

– Шетелге капиталдың кетуі қулық 
болуы да мүмкін. Оны капиталдың 
қашуы ретінде де қарастырып жатқан-
дар аз емес. Қазақстан да қазір Еуро-
паға инвестиция салуда. Өйткені мұн-
да оның қорғалуына әлі де сенім аз. 

– Қазақстанның сыртқы сая-
саттағы әртараптық ұстанымы 
өзін-өзі ақтады ма?

– Иә, бұл ұстаным өзін-өзі ақтап 
келеді. Мәселен, кейбір жағдайда 
Тәжікстанға қазір Қытайдан басқа еш-
кім көмек бермейді. Ал, біздегі жағдай 
бұдан өзгеше. 

– Орталық Азия елдері арасында 
қазір бір-біріне инвестиция салуға 
қызығушылық бар ма?

– Жеке мәселелерде ғана бар. Жүй-
елі түрде емес. Мысалы, Өзбекстанға 
шетелден  келіп жатқан инвестиция 
билеуші кланның өз қаржысы, яғни  
бір қолдан екінші қолға өту ғана 
болуы мүмкін. Өйткені мұнда айта 
қоярлықтай инвестициялық климат 
жоқ. Инвестицияға барлық ел мұқтаж. 
Бізде қор биржасында ағылшын-
дық жүйе бар. Өзгелерден басты 
артықшылығымыз осында. Құқықтық 
реформа инвесторларды тарту үшін 
керек. 

–  Қазақ тарихына қарасақ 
халқымыз өз көршілерінің ішінде 
ең көп соғысқаны жоңғар да, орыс 
та емес, өзбектер екен. Бұл кездей-
соқтық па?  

– Өзбек қаупі Қазақстанда қазір 
де бар. Ол адами экспанциясына қа-
тысты.  Егер біз көші-қон саясатын 
жеңілдететін болсақ халқының тұр-
мыс деңгейі бізден әлдеқайда төмен 
өзбектің көбі Қазақстанға ағылуы 
мүмкін. Одан кейін бұл көшке тәжік, 
бангладеш, үнділер қосылуы ғажап 
емес. Миграциялық экспанцияға біз 
қазір аса мән бермей отырмыз. Сон-
дықтан шетелдегі оралмандарды мүм-
кіндігінше жинап, елімізде бір ұлт, бір 
тіл жасауымыз керек. 

– Сұхбатыңызға рахмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ 
«Заң газеті»

– Дәл қазіргі кезеңде Орталық 
Азия одағының құрылу мүмкіндігі 
қандай?

– Тоғысқан жеке мүдделер ғана 
бар. Жекелеген мәселе бойынша соны 
ғана істейді. Қарақалпақ мәселесіне 
көңіл бөлінбейді. Ертең біреулері 
бас көтерсе ішінде сепаратистер бар 
екен деп бәрі оларды шетінен соттай 
бастайды.  

Жалпы Орталық Азиядағы жеке 
амбициялар ешқашан жоғалмайды. 
Мұнда тек амбиция емес, жеке мүдде-
лер де жүреді. Ол меншікке қатысты. 
Сол себепті бәрі имидж үшін «міне біз 
біргеміз» деп ішкі кедендік алымды 
азайту, еңбек күшінің нарығын жүргі-
зейік деуі мүмкін. Бірақ, бұл біз үшін 
қауіпті. Егер біз өзбек пен тәжікті 
өзі мізге еркін жіберсек, олар құрылыс 
нарығын жаулап ала бастайды. Сосын 
олардың капиталы да біртіндеп кіреді. 
Қазір аймақта артық капиталы бар 
мемлекет тек Қазақстан. Қырғыздар-
дың экономикалық нарығы артта қа-
лып қойды. Олар да бізге инвестиция 
жаса, қарыз бер, саудаға преференци-
ялар бер дейді. Қазақстан оны жасай 
алмайды. Оларда нарық енді дамып 
келеді. Осыған қарамастан Орталық 
Азиядағы елдердің бәрі өз нарығын 
көршілерден қорғайды. 

– Диаспора мәселесі де бар емес 
пе? 

– Өзбекстан осы уақытқа дейін 
біздің оралмандарды айқай-шусыз 
елге  жіберіп отыр. Қазір бізге орал-
ман беретін тек қана Өзбекстан деуге 
болады. Қазақстанға қайтып жатқан 
диаспора өкілдерінің  64 пайызы сол 
жерден келеді.

– Еуропада тұратын саясатта-
нушы Берлин Иришев «Қазақстан 
қазір Еуропаға емес, Азияға бет 
бұруда» дейді. 

– Шетелдік инвесторлар минерал-
дық шикізатты жыртқыштық әдіспен 
тонауда. Сондықтан, Елбасы инвести-
цияны минералдық ресурстарға емес, 
өңдеуге бұрам деп түрлі әрекет жасап 
отыр. Ал, бізге инвестиция салуда қазір 
Еуропаның мүмкіндігі шектеулі және 
ол әлемдік экономиканың баяулауына 
байланысты соңғы кезде айтарлықтай 
қиындады. Ал, Азиядан, оның ішінде 
Қытайдан қаржы тартудың мүмкіндігі 
өте жоғары. Сосын Тұңғыш Прези-
дент қор биржасы арқылы мемлекет-
тік секторды жекешелендіріп, оны 15 
пайызға дейін қысқартуды бастаған 
болатын. Мемлекеттік секторда енді 
тек мектеп, аурухана, қорғаныс сек-
торы мен әкімдіктер ғана қалады. Бұл 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Өзбексан туралы айтылып жүрген әңгіменің бәрі 
өтірік. Оның бір кереметі 33 млн халқы ғана. Ішкі 
жиынтық өнімінің көлемі Қазақстаннан 4 еседей кем. 
Оларда нарықтық принцип әлі кірген жоқ. Кейбір 
ауылдарында еркек кіндік қалмаған. Сондықтан бір 
кісі өлсе оны ақтық сапарға жөнелту үшін мектептің 
жоғары сыныптағы ер балаларын шығарады екен. 
Осыған орай әлеуметтік желідегі әңгіменің рас-өтірі-
гін ажыратпай тұрып, дүрмекке еріп, өзге елдің «ға-
жайыптарына» тамсанып отырғандар шындықтан 
хабардар екеніне күмәнім бар. 

Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры: 

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ 
БАСШЫЛАРЫ ОДАҚ ҚҰРУҒА ӘЛІ 

ДАЙЫН ЕМЕС»
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ЕНДІ ҚАЙТКЕНДЕ ДЕ ЖЕҢУГЕ ӨЗІМДІ-ӨЗІМ ҚАЙ-
РАЙ БАСТАДЫМ. МӘСКЕУДЕ ОЛИМПИАДАДА 

БІРІНШІ ҚАРСЫЛАСЫМ РУМЫНДЫҚ АЛЕКСАНДРУ 
ДЕГЕН БОЛДЫ. ОЛ ӘЛЕМНІҢ 3 ДҮРКІН, ЕУРОПАНЫҢ 
2 ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ. МАҒАН ДЕЙІН ОНЫ ЕШКІМ 
ЖЕҢБЕГЕН. ШЫНЫНДА ҚИЫН БОЛДЫ. ОН БЕС МЫҢ 
АДАМДЫҚ ЗАЛДА БӘРІ ЖАҚСЫЛЫҚ ДЕП АЙҒАЙЛАП 
ТҰРҒАНДАЙ. «НЕ ОСЫ ЖЕРДЕ ЖЕҢУ КЕРЕК, НЕ ӨЛУ КЕ-
РЕК» ДЕП БАРЫМДЫ САЛДЫМ. АҚЫРЫ, 9-4 ЕСЕБІМЕН 

ЖЕҢДІМ.  

Жақсылық ҮШКЕМПІРОВ, Қазақстанның Еңбек Ері:
 

«МЕНІҢ ЖЕТІСТІГІМДІ 

– Жақсылық аға, Сіз олимпиада 
чемпионы болған грек-рим күресі қа-
зақ арасына кейіндеп келген спорт түрі 
ғой, оның үстіне, шалғайдағы ауыл 
баласысыз, бұл күреске қалай барып 
жүрсіз?

– Шынында да, мен дүниеге келген 
Жамбыл облысы Байзақ ауданы Тегістік 
ауылында грек-рим күресінен секция 
болған жоқ. Ауылымыз Талас өзені бо-
йында болған соң, жазда қолымыз босай 
қалса, өзенге баратынбыз. Суға жүзуден 
жарысамыз, су астынан балық ұстаймыз. 
Спортымыздың бір түрі осы. Бірақ, ауыл 
балалары қазақша күрес пен күресетінбіз. 
7-8 оқып жүргеннен күрестік. Кейін 9-шы 
сыныпқа келгенде 20 шақырым жерде ор-
наласқан Дихан ауылындағы ағайындар-
дың арасына көштік. Онда да сол ертемен 
жүгіріп, спортпен айналысып өстік. Сол 
уақыттарда Қажымұқан атамыз туралы 
кітап жарық көріп, соны оқыдым. Содан 
9-сынып оқып жүргенде қазақша күре-
стен ауылдағы жарыстан ұтып, ауданға 
барып 1-ші орын алдым. Ауылға Жақ-
сылық палуан деген атым шығып, жасы 
үлкен жігіттер де менімен күресіп көргісі 
келіп тұратын. Салмақ дәрежесі дегенге 
қарамай, ауданда жеңімпаз болған соң 
ауылда жеңілу ұят сияқты, бәрін жеңіп ке-
темін. Сөйтіп жүріп мектепті де бітірдік. 

– Ес білгелі Қажымұқан сияқты 
палуан болсам деген арманыңыз бар, 
мек тепті бітіре сала сол кездегі дене 
шынық тыру институтына тартқан 
болар сыз...

– Қайдан, ол кездегі жастар ата-ананың 
айтқанынан шықпайды ғой. Әке-шешем 
«бастықтың оқуын оқы» дейді. Ол заман-
да бастық болу үшін көбіне мал дәрігердің 
оқуын оқиды. Ауылға келіп бірер жыл 
мал дәрігері болған соң көтеріліп, колхоз, 
совхоз директоры болады. Үрдіс сондай 
еді. Әкем ауылда қарапайым есепші, 
шешем шаруа адамы. Ауылда менен бір 
жыл бұрын бітірген туыс, Қарахан деген 
жігіт бар еді. Алдында Қарағандыға ба-
рып, қала көріп келген жігіт. Сол екеуміз 
Семейдегі «зоветинститутқа» барамыз 
деп шештік. Алматыдағы оқу орындарына 
түсу ол кезде бір қиямет секілді. Содан 
әпкем мен шешем бізді поезға шығарып 
салды. Онымыз почта таситын поез екен, 
әр бекетке тоқтайды. Не керек, 4 күн 
дегенде Семейге әрең жеттік. Сынақтың 
басталуына бір ай бар екен, құжаттары-
мызды өткізіп, елден сұрастырып жүріп, 
Ертіс жағасындағы пристаньнан орын 
таптық. Таң атқаннан Қарахан сынаққа 
дайындалады. Ал, мен Ертіске барып, ол 
кезде қазіргіден де үлкен өзен ғой, арғы 
жағасына дейін жүзіп барамын. Қайтадан 
бергі жағаға жүземін. Бір күні келсем бір 
жігіт мен сияқты балаларды жанына жи-
нап алып, 5 сомнан ақша тіккізіп жарысты-
рып жатыр екен. Шарты – арғы жағалауға 
жүзіп барып, демалмастан кері жүзіп келу. 
Бірінші келген балаға барлық соманың 50 
пайызын бермек. Мен де қатысайын деп 5 
сомымды берсем, «сені танымаймын, қай 
жерденсің» дейді. Жамбылдан екенімді 
айтсам, ой, суға батып кетесің дейді. Та-
ластың өзеніне түсіп өскен баламын деп 
әрең көндірдім. Сонымен 10 бала арғы 
жағалауға қарай қойдық та кеттік. Арғы 
жағалауға жетіп қарасам, қалғандары 
жартысынан енді асыпты. Қайтадан бергі 
жағалауға тартып кеттім. Сөйтіп бірінші 
келдім, әлгі таңғалады, сенің өкпең мықты 
екен, сенен бірнәрсе шығады, деп мақтап 
та қояды. 

Содан алғашқы сынағымыз да бастал-
ды. Біріншісі химиядан мен 3 алдым, 
дайындалған Қараханым 2 алып бірін-
ші сынақтан-ақ ұшып кетті. Қалған 
сынақтардан 4, 5 алып, мен оқуға түсіп 
кеттім. Оңтүстіктен келгендерге жеңілдік 
бар екен, оның да пайдасы тиді. Ауылға 
келіп оқуға түскенімді айтсам, ешкім 
сенбейді. Әкем «қызылша пісті жинау 
керек, шөп шабамыз» деп жұмысқа салып 
қойды. Сонымен, сабаққа да кеттім. Бәрі 
орысша, түк түсінбеймін, 1-ші семестр-
ден құласам, ұят-ай деп ойлап қоямын. 
Намысқа тырысып, тұтастай тақырып-
тарды жаттаймын. Қазанның аяғында қар 
түсіп еді, дене тәрбиесі сабағында бізге 
шаңғы, коньки тепкізді. Оңтүстікте өмірі 
теуіп көрмеген затым, тебе алмаймын. 
Мұғаліміміз Криков деген еді, шаңғы тебе 
алмағаным үшін мені спорт залдағы жыр-
тылған кілемді тігуге жіберді. Спорт залға 
барып кілемді тігіп отыр едім, жаттығу 
басталды. Еркін күрес екен, Владимир 
Хай есімді жаттықтырушы болды. Жат-
тығу басталғанда жұмысымды тоқтатып, 
жаттығуларын қарап тұрмын. Бір уақытта 
жаңағы жаттықтырушы мені шақырды. 
Салмағымды сұрады да, мынамен күрес 
деп салмағы менімен шамалас жігітті 
шығарды. Екі жұлқып, сырттан шалдым 
да топ еткіздім. Жаттықтырушы техни-
кама қызықса керек, екіншісін шығарды, 
оны да жеңдім. Үшінші, төртінші, бесін-
шісін де жеңіп кеттім. Жаттықтырушы 
қызығушылықпен менің қайдан екенімді, 
қайда оқитынымды, бұрын қандай күре-
спен айналысқанымды сұрады. Содан ол 
«бір аптадан кейін институттың біріншілі-
гі болады, дайындалып соған қатыс, күре-
су мәнерің жақсы екен, жеңсең, мен сені 
өзіме аламын» деді. Ақыры күнде түстен 

кейін кілем тігемін, аналар жаттығуға 
келеді, бірге жаттығамын. Жаттықты-
рушым да еркін күрестің тәсілін үйретеді. 
Арада апта өткен соң біріншілік басталды. 
52 келі салмақта күресіп, 1-орын алдым. 
Жаттықтырушым менен ары қуанып жүр. 
Сынақ кітапшама барлық сабақтан тиісті 
бағамды қойдырып берді. «Енді бір ай-
дан кейін қала біріншілігі болады, сонда 
жеңсең, сен менің қарамағымда боласың» 
деді. Маған қайткенде де оқудан құлап 
ауылға бармау керек, барымды салып дай-
ындалдым. Ай өткеннен кейін қала бірін-
шілігі болып, өз салмағымда тағы жеңіске 
жеттім. Жаттықтырушым «жарайсың» деп 
арқамнан қағып, тамаққа талон берді. Одан 
соң көп ұзамай облыс біріншілігінен де 
1-орын алдым. Осылайша менің спорттық 
жолым басталып кетті. 1969–1970 жылдары 
екі рет қатарынан республика чемпионы 
болдым. 1970 жылғы республикалық жарыс 
Алматыда өтті. 

– Жақсылық аға, республикалық 
жарыста кімдермен күрестіңіз, олар-
дың арасында бұрын чемпион болған-
дары да бар ма еді?! 

– Оның рас, онда мен жеңген жігіт-
тер бұрыннан дәрежелері бар, жастары 
да менен үлкен спорт шеберлері екен. 
Мәселен, Мұқашов деген жігіт Одақтық 
жарыста ересектер арасында қола медаль 
алған. Майбасов деген республиканың 
бірнеше дүркін чемпионы, ал Баум Бах 
дегені Еуропада чемпион болған. Осын-
дай атақтары бар бес спортшыны бір жа-
рыста жеңдім ғой. Шаршау дегенді білмей 
барымды салдым сонда. 

– Қазіргі заманауи тілмен айтқанда 
сенсация жасап, жаттықтырушылар-
дың назарын еріксіз өзіңізге аударған-
сыз ғой...

– Иә, солай болды. Жаттықтырушы-
лардың бәрі таңқалып, «тума талант» деп 
жатты. Бірақ, мақтап-мақтап, мақтамен 
бауыздағандай «Семейден келген, спорт 
шебері де емес, кездейсоқ  біреу чемпион 
болды» деп Одақтық жарысқа мені алма-
ды. Мұндай әділетсіздікке ыза болдым. 
«Қайрат» қоғамында бас жаттықтырушы 
Владимир Угрениев деген бар еді, сол 
кісі маған келді де «Жәке, мойыма, бізге 
классикалық грек-рим күресіне ауыс, 
бір айдан кейін республикалық жарыс 
болады, сонда өзіңді дәлелдейсің» деді. 
Содан Алматыда жаттығып жатқан орта-
лықтарына алып келді. Барсақ, шынында 
да бұрын олимпиада чемпионы болып 
аттары шыққан Резанов, Назаренко, 
Быков сияқты мықтылар жүр. Қазақ жі-
гіттер де бар екен, соларға алып барды. 
Одақтық жарыстарда 3-4 орындар алған 
Хангел диев, Бакенов, Тасеменов деген 
спортшылар бар екен. Менің салмағымда 
халықаралық дәрежедегі спорт шебері 
Сұлтанғалиев деген палуан бар. Осы 
жігіттермен қатар жаттығып, бір айдан 
кейін грек-римнен де республика чемпи-
оны атандым. Жаңағы үлкен жігіттердің 
бәрін жеңдім. Міне, содан бастап класси-
калық күреспен айналыстым. 1971–1972 
жылдары қатарынан екі жыл республика 
чемпионы болдым.

– Одақтық жарысқа қай кезден бас-
тап шықтыңыз?

– Реcпубликада чемпион болған 1971 
жылы жаттықтырушым сөзінде тұрып, 
Одақтық жарысқа апарды. Алғаш барған 
жылы-ақ 3-ші орын алдым. 1972 жылы 
тағы 3-ші орын иеленіп, 1973 –1974 

– Бір емес бірнеше рет аяқтан 
шалғанда, спортты тастап кетуді ой-
лаған жоқсыз ба?

– 1976 жылы олимпиадаға алмай қой-
ғаннан кейін әділдік жоқ деп, 3 ай күресті 
тастап кеткенім бар. Бір күні сол кездегі 
Спорт министрі Аманша Ақбаев жат-
тықтырушыларым арқылы мені шақырып 
алды. Барып едім амандық-саулықтан 
соң бірден «сен кімге өкпелеп жүрсің, 
ондайыңды қой, дайындал, ертең аташ-
каға барамыз»  деді. Аташкасы кім екенін 
түсінгенім де жоқ. Ертесі өзінің қызмет-
тік көлігімен келді де алып кетті. Ескі 
алаңдағы үлкен ғимаратқа келдік. Үшінші 
қабатқа ма көтеріліп, қабылдау бөлмесі-
не кірдік. Жан-жағыма қарасам, есіктің 
жанында Қонаев ақсақалдың аты-жөні 
жазылып тұр. Шыны керек, есім шығып 
кетті. «Неге алып келді, не айтпақ?» деп 
ойлап қоямын. Содан бір уақытта көмек-
шісі бізге кіріңіздер деді. Кірдік. Төрде 
үстелдің жанында үлкен адам тұр. Былай 
теледидардан көргенім болмаса, бетпе-бет 
кездеспегенмін. Амандастық, отырыңдар 
деді, отырдық. Аманша аға сөз бастады. 
«Аға, кеше өзіңізге айтқан палуан осы 
жігіт, біздің Қазақстаннан қазір көріп 
тұрғаным осы ғана, бір болса олимпиада 
чемпионы осы болады, өз салмағында 
Одақтың барлық палуанын жығып жүр» 
деді. Ол кісі менің бас-аяғыма көз жүгірт-
ті де, «мына шырағым өзі бір жапырақ 
қой, күресе ала ма?!» деді. Аманша аға 
менің өз салмағымдағы жетістіктерімді 
тізбелеп айтып келді де, «бұл нағыз 
талант» деді. Дінмұхамед атамыз онда 
дұрыс екен деп ризашылығын білдірді де:

– Менің саған берер батам да, айтар 

– Ал, батыр, дайындал, өзіңді-өзің 
дәлелде, ақ жол, – деп орнынан тұрды да 
маңдайымнан иіскеді. Бойыма бір күш 
құйылғандай болды. Қоштасып шығып 
кеттік. Содан қайтадан жаттығуды баста-
дым. Маңдайдан тамшылатып тер төгіп, 
республикалық, Одақтық жарыстарға 
қатыстым. Бұрынғы жетістіктерімді қай-
талап, бәрінен 1-орын алып шықтым. 
Быков, Шумаков, бәрін жеңдім. Бірақ, 
Одақтық жаттықтырушылар тағы өз-
дерінің адамын апармақ. Содан бұл қалай 
деп шу шығардым. Сол кезде Шумаков 
«қазір Жак нағыз спорттық бабында, мен 
шаршадым, бас тартам, Жак барсын» деп 
өзі айтты. Содан әрең дегенде қосты. Енді 
қайткенде де жеңуге өзімді-өзім қайрай 
бастадым. Мәскеуде Олимпиадада бірін-
ші қарсыласым румындық Александру 
деген болды. Ол әлемнің 3 дүркін, Еуро-
паның 2 дүркін чемпионы. Маған дейін 
оны ешкім жеңбеген. Шынында қиын 
болды. Он бес мың адамдық залда бәрі 
Жақсылық деп айғайлап тұрғандай. «Не 
осы жерде жеңу керек, не өлу керек» деп 
барымды салдым. Ақыры, 9-4 есебімен 
жеңдім. Шетке шығып едім, сол кездегі 
комсомолдың бірінші хатшысы Қ.Сұл-
танов келді қасыма. «Жақсылық, қазір 
Министрлер кеңесінің төрағасы Б.Әшімов 
келеді, саған айтары бар», – дейді. Сосын 
ол кісі келді, қасында жиырма шақты адам 
бар. Келіп бауырына қысып амандасты да 
«Ал, айналайын, үмітіміз Серік Қонақбаев 
екеуіңде, Димаш Ахметұлы сәлем айтып 
жатыр, қалай, чемпион боласың ба?», – 
деді. Мен жеңетінімді сенімді айттым, ол 
кісі арқамнан қағып кете барды. Барымды 
салып, бәрін жеңдім. Сөйтіп, 29 жасымда 

– Спорттық жолыңызды аяқтаған 
соң қандай қызметтер атқардыңыз, 
назардан тыс қалған жоқсыз ба?

– «Қайрат» спорт қоғамында он шақты 
жыл нұсқаушы болдым, спорт мектебінде 
7 жыл директорлық қызмет атқардым. 
Одан кейін Қытай мемлекетінің шақыр-
туымен барып, 3 жыл бапкерлік қызмет 
атқардым.

– Осы бапкерлігіңіз туралы көп 
айтылмайды. Сіз барған соң, қазақ ба-
лалары күреске көп келді ме?

– Ол жақта мен көп жұмыс атқардым. 
Талай қазақ баласын баптадым. Азияның 
чемпионы болған шәкірттерім бар. Олар-
дың арасынан көбі елге оралып, қызмет 
етті. Жалпы, мен ол жақта жан-жақты 
миссия орындадым...

– Бір кездері өзіңіз басқарған «Жақ-
сылық» спорт клубының қазіргі жағ-
дайы қалай?

– Ол Жамбыл облысы Байзақ ауда-
нында сол уақытта Министрлер кеңесінің 
қаулысымен ашылған болатын. Спорттың 
бірнеше түрінен секциялары бар. Қазіргі 
таңда да аудандық спорт бөлімінің балан-
сында жұмыс істеп тұр. Ал, 2006 жылы 
өзім Жамбыл ауданы Мыңбай ауылында 
спорт клубын аштым. Онда да ауыл жас-
тары спортпен шынығады.

– Ал, ауыл шаруашылығымен ай-
налысуды зейнеткерлікке шыққан соң 
бастадыңыз ба, оған не себеп болды?

– Шаруашылықты 1997 жылдан баста-
дым. Оған не себеп болғанда, мен енді мал 
дәрігерлікті бітірген маманмын. Ауылда 
бала жасымнан шаруамен айналысып 
өстім. Жалпы, шаруаның жөнін білемін. 
Бақанас жақтан жер алып, бастап кеттім. 
Алғаш 200-дей ешкі бақтырдым. Кейін 
тағы да жер алып, ірі қараны қостым. 
Одан кейін бала кезде шабандоз болға-
ным еске түсіп, жылқы да баға бастадым. 
«Мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл-
көсір» деген бабаларымыздың сөзімен 
қойды да өсірдім. Қазіргі таңда бұрынғы 
жарты колхоздың малындай мал болып 
қалды, 70-тей адамға жұмыс беріп отыр-
мын. Мыңбай ауылында малшылардың 
балаларына арнап жатақхана салдырдым, 
жұмысшыларға арнап үй соқтырдым. 
Ауылға газ кіргізіп, әйтеуір ауылымның 
жағдайын жасап отырмын.

– Жақсылық аға, «Қазақстан ба-
рысы», «Әлем барысы» жобаларына 
құр метті қонақ ретінде шақырылып, 
жеңімпаздарға сыйлық тапсырып, 
батаңызды беріп жүрсіз. Осы жобаны 
қолға алған Арман Шораев бастаған 
жігіттер қазақ күресін олимпиада 
ойын дарына кіргіземіз деп жүгіріп жүр, 
сіздің ойыңыз қандай?

– Әрине, мен де оларды қолдаймын. 
Бірақ, көп еңбектену керек. Қазақ күресін 
әлемге кеңінен танытып, көптеген ха-
лықаралық жарыстар өткізген дұрыс. 
Қазіргі таңда ЮНЕСКО мәдени құн-
дылықтар тізіміне қосып отыр. Сон-
дықтан, «Қазақстан барысы» жобасының 
айналасындағы жігіттер ғана емес, Спорт 
және мәдениет министрлігінен бастап 
Үкімет те, бәрі-бәрі атсалысулары қажет. 
Сонда ғана қазақ күресін олимпиада төрі-
не шығара аламыз.

– Әңгімеңізге рақмет, еңбегіңіз 
жемісті бола берсін!

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ,

«Заң газеті»

олимпиада чемпионы атандым. Негізі, 
менің жасымда көбі спорттық жолын 
аяқтап қоя ды. Мен одан кейін де тоқта-
мадым, 1981 жылы Норвегияда чемпи-
он болдым. 1982 жылы Әлем кубогін 
иелендім.

– Жақсылық аға, спортты қуып 
жүріп кеш үйленіп қалған жоқсыз 
ба?! Отбасыңыз туралы да айта отыр-
саңыз.

– Жо-оқ, «Ел мақтаған жігітті қыз 
жақтаған» демей ме бабаларымыз. Жеңге-
лерің Күлпан сол Семейдің Аягөзінен. 1975 
жылы отау құрдық. 1976 жылы тұңғышым 
Жандос дүниеге келді. Одан кейін Елдос. 
Олимпиада чемпионы болған күні туылған 
ұлға Жеңіс деп ат қойдық. Қазір үш ұлдың 
немерелерін бағып отырмыз.

– Араларында Сіздің жолды қуған-
дары бар ма?

– Спортпен бәрі-ақ айналысты. Бірақ, 
үлкен жетістікке жеткен ешқайсысы жоқ. 
Өз денсаулықтары үшін айналысады. 
Грек-рим күресінен менің ол жетістігімді 
одан кейін міне, отыз тоғыз жыл болыпты, 
әлі бір қазақ баласы қайталамады. Д.Тұр-
лыханов, И.Байрамуков, Е.Сіметов, бәрі 
олимпиадада 2-ші орын алды.

ақылым да, сен өкпелегенді қой. Маған 
оңай ғой дейсің бе, мен күніне 5-ақ сағат 
ұйықтаймын. Малдың басын 50 милли-
онға жеткіземіз деп жүгіріп жүрміз. Әр 
малшыға электр жарығын тартып жа-
тырмыз. Суы жоқтарға су жеткізудеміз. 
Арқада тың игеріп жатырмыз. Қаншама 
халық келуде, оларға жағдай жасау қажет. 
Өзбекстанда бірнеше ауданымыз бар, 
оны қайтарып алуымыз керек. Күні-түні 
жұмыс істеудеміз. Ал, бізде әлі бір қазақ 
баласы олимпиада чемпионы болған жоқ, 
ағаң сенен бірдеме шығатынын айтып 
отыр, қалай күресесің бе?!, – деді.

– Күресем, күресем, – дедім. Өзімнің 
өкпелеп жүргеніме шын ұялып кеттім. 

Ары қарай жағдайымды сұрады. Пә-
терім бар екенін, көлігім сынып қалып 
еді деп шынымды айттым. Ол кісі келесі 
сөзді Аманша ағаға бұрды: «Әй Аманша, 
көлігін алып бер, чемпион жаяу жүр-
месін». Содан соң маған бұрылып, сөзін 
түйіндеді.

жылдары 2-ші орын алып, бір сатыға 
көтерілдім. Ал, 1975 жылы Одақ чем-
пионы болдым. Алайда, осы жерде тағы 
аяқтан шалу болып, мені Монреальдағы 
олимпиадаға алмай қойды. Ол кезде 24 
жастамын. Нағыз спорттық бабымдамын. 
Кеңестер Одағы ғой, орыстар өздерінің 
палуанын апарғысы келді, не істейсің...

– Республика чемпионы болып, 
Одақта қола алыпсыз. Сол кездегі 
спорт саласының басшылары еңбе-
гіңізді қаншалықты ескерді?

– Құдайға шүкір, құрметтен кенде 
болған жоқпын. Одақта жеңімпаз болған 
соң Семейден пәтер берді, көлік те мін-
гізді. «Қайрат» спорт қоғамы да құрмет-
терін көрсетті. Ол жерде беделім жақсы 
болды. Бірақ, олимпиадаға апармағанда-
ры жаныма батты-ақ. Не даусыңды шыға-
рып, әділетсіздіктерін айта алмайсың. 
Мені сол кездегі қатарлас палуанның бәрі 
«Шыдамды Жак» дейтін. Сол атыма сай 
бәріне шыдауға тура келді.

ЕШКІМ ҚАЙТАЛАҒАН ЖОҚ»
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Азаматтық қоғамның дамуына 
сот жүйесінің тигізер әсері де, мәні 
де жоғары. Демек, Қазақстан Рес
публикасындағы сот билігі сотта іс 
жүргізудің азаматтық, қылмыстық 
және заңмен белгіленген өзге де 
нысандары арқылы жүзеге асыры
лады. «Қазақстан Республикасының 
сот әділдігін тек сот қана жүзеге 
асырады», – деп Ата Заңымызда 
бекітілген.

Ағымдағы жылдың 11науры
зында Атбасар ауданы әкімдігінде 

Ақмола облыстық сотының төрағасы 
Досжан Әміров аудан тұрғында
рымен кездесу өткізіп, халықтың 
көптеген көкейтесті сұрақтарына жа
уап берді. Сот төрағасы жиылған қа
уымға сот жүйесіндегі болып жатқан 
өзгерістер мен толықтырулыр тура
лы айтып, сот процесіндегі бірқатар 
мәселелермен таныстырды. Өңір
дегі татуластыру рәсімдерін дамыту, 
«Виртуалды сот» жобасын жүзеге 
асыруға, құқықтық сауаттылықты 
арттыруға, уақыт пен қаражатты 

ХАЛЫҚҚА ЖАҚЫН ТӨРАҒА үнемдеуге, сондайақ, сот төрелігін
де инновациялық технологияларды 
қолдануды дамыту, мемлекеттік 
тілдің қолдану аясын кеңейту ша
раларын қатаң қадағалау керектігін 
айтты. Әсіресе тұңғыш Президент
тің «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласына ерекше тоқталды.

Жиын барысында тек мемлекет
тік тілде сөйлеген төраға әрбір ойын 
қазақтың мақалымен тұздықтап, со
нау бір замандағы бишешендердің 
ізін басып келетінін дәлелдеді. Дос
жан Сарманқұлұлының қазақы бо
яуға тұнып тұрған қоңыр үні мәжіліс 

залын ғана емес, жансарайымызды 
да күмбірлетіп жіберді.

Қазақ елі ұлт болып ұйысқан 
ерте дәуірденақ төрт құбыласы тең 
мемлекет құрып, қол астына қа
раған ұлыстар мен рутайпаларды 
басқаруда, оны билеуде билердің 
ақылпарасатына жүгінген. Ел басқа
руда қоғамда туындаған саяси шие
леністерді ақылпарасатпен бүкпесіз 
шешіп, бұқара халықты сүттей ұйы
тып, бірлікте ұстай білді. Ғасырлар 
бойы қалыптасқан бай дәстүрсалт, 
жосықты заң ережелері мен даналық 
ойтолғамдар, қоғамдық қатынас

тағы құқықтық норманың айнымас 
қағидасы болды. 

Халыққа жақын жүретін, елмен 
етене араласуды оң көретін Ақмола 
облыстық сотының төрағасы Досжан 
Әміровке дана билердің жолын 
жалғап, қазақ тілінің қамқоршысы 
болғаны үшін үлкен алғысымды біл
діргім келеді.

Әділхан СЕРІКПАЕВ, 
Атбасар ауданының мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімі ММ

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  

КӨЗҚАРАС

САРАП

қанағаттандыру үшін қоғам мен соттар 
арасындағы тиімді қарым-қатынасты 
қамтыды. 

Сапалы нәтиже бағдарламасымен 
бастау алған «Алтыншы түйін» сот ак-
тілері мазмұнының түсінікті, қарапайым 
тілмен жазылуын, сондай-ақ, тараптарға 
сот актілерін түсіндіру жұмысын жүр-
гізуді қамтыды. Сот актілерінің жаңа 
форматы жасалды. Жарияланған сот 
актілері тараптарға ұғынықты тілмен жет-
кізілгендіктен апелляциялық шағымдар 
саны азайды.  

«Сотқа дейін, сотта татуласу» бағдар-
ламасын «Жетінші түйін» қамтыды. Жоба 
аясында көптеген соттан тыс татуласу ор-
талықтары жұмыс жасап жатыр. Соттар-
да «Татуластырушы судья» жобасы іске 
қо сылды. Татуластыру орталықтарында 
ме диаторлардың көмегімен шешілген дау-
лар  нәтижесінде шешімі бар істер сотқа 
жетпейді. Яғни, бұл да өз кезегінде сот 
жүктемесінің азаюына септігін тигізіп 
отыр. 

Сондай-ақ, сот жүйесінің жаңалануы, 
дамуы, қоғамның сотқа сенімін арттыру 
мақсатында Жоғарғы Сот «Түнгі сот», 
«Отбасылық сот» пилоттық жобаларын 
іске қосты. «Түнгі сот» пилоттық жобасы 
алғаш рет Астана қаласының мамандан-
дырылған ауданаралық әкімшілік со-
тында енгізілді. «Түнгі сот» жобасының 
шеңберінде ӘҚБтК-нің 610-бабымен 
қарастырылған көлiк құралдары жүр-
гiзушiлерінiң жол жүрісі қағидаларын 
адамдардың денсаулығына зиян келтiруге, 
көлiк құралдарының немесе өзге де мүлiк-
тiң бүлінуіне алып келген бұзушылығы 
бойынша әкімшілік материалдар, 73, 73-1, 
73-2-баптары бойынша отбасылық-тұр-
мыстық құқықтық қатынастар, сондай-ақ, 
ӘҚБтК-нің 517-бабы бойынша шетел аза-
маттарына қатысты көші-қон заңнамасы 
саласындағы істер қаралады. Яғни, осы 
санаттағы істер сол күні жедел қаралып 

мыс өтілін енгізу жөніндегі ұсы-
ныстарын қолдады. Судьялыққа 
үміткерлердің біліктілік емти-
ханын тапсыру тәртібі қайта қа-
ралды. Мемлекет атынан шешім 
қабылдап, сот төрелігін жүзеге 
асырушы судьяларға қойылатын 
біліктілік талаптарының күшей-
тілуі заман талабы деуге болады. 

Қоғамда заңды басшылыққа 
алып, әділеттілік салтанатын ор-
нату жоғары моральдық қасиетке 
ие, шын мәніндегі білікті ма-
ман судьялардың міндеті. Судья 
лауазымы жоғары статусқа ие 
әрі қатаң талаптарға жауап бере 
алатын болуы шарт. «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі тура-
лы» конституциялық заңға 2019 
жылы 21 ақпанда өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Заңның 
29-бабына сай, ендігі жерде су-
дьялыққа кандидаттарға қойыла-
тын талап – 30 жастан жоғары, 5 
жылдан кем емес заңгерлік қызмет 
өтілі болса, үш кезеңнен тұра-
тын біліктілік емтиханына кіреді. 
Яғни, психологиялық тест, эссе 
жазу, тест тапсыру қажеттігі туа-
ды. Сондай-ақ, ауызша сұрақ-жа-
уап пен полиграфиялық зерттеу-
ден өту талабы тағы бар. Жоғарғы 
Сот жанындағы Сот төрелігі ака-

демиясында оқу бітіріп, біліктілік 
емтиханын сонда тапсырғандар 
оқуын бітірген күннен бастап төрт 
жыл бойы емтихан тапсырудан 
босатылады. Осыдан соң негізгі 
жұмыс орнынан қол үзіп, сотта 
ақы төленетін тағылымдамадан 
өтіп, соттың жалпы отырысының 
оң қорытындысын алуы керек. 

Өзгерістерге сай, бұрын «Сот 
жюриінің біліктілік комиссия-
сы» деп аталатын комиссия енді 
«Сот төрелігінің сапасы жөніндегі 
комиссия» деген атауға ауысты-
рылды. Бұл комиссия судьяның 
кәсіптік қызметін бағалауды жү-
зеге  асырады. Сот төрелігінің 
сапасы жөніндегі комиссия жеті 
мүшеден – облыстық соттардың 
екі судьясынан, Жоғарғы Соттың 
екі судьясы мен отставкадағы үш 
судьядан тұрады. 

Кандидат осы талаптарға сай 
келсе, қажетті құжаттарды тапсы-
рып, бос орын жарияланған кон-
курсқа қатыса алады. Судьялық қа 
өткен соң алғашқы жылы жұ-
мыс нәтижесі бойынша кәсіби 
қыз метіне баға беріледі. Заңның 
44-бабында сот төрелігінің сапасы 
жөніндегі комиссия жұмыс істеп 
жүрген судьялардың біліктілігін 
бағалау туралы материалдарды 
қарау нәтижелері бойынша шешім 

шығарады. Ол шешімді шығаруда 
атқаратын лауазымына сай деп 
тану, жоғары тұрған сатыдағы 
судьяның, сот төрағасының, сот 
алқасы төрағасының лауазымы-
на тағайындауға ұсыным жасау, 
жоғары тұрған лауазымға кадр 
резервіне алуға ұсыным жасау, 
кәсіптік жарамсыздығына орай 
атқаратын лауазымына сай кел-
мейді деп тану немесе жоғары 
лауазымға тағайындауға ұсыным 
беруден бас тарту.

Барлық елде судьялардан жо-
ғары білім, өміртанымы, заңгер-
лік тәжірибесі, ин тел лектуалдық 
мүмкіндіктері сияқты өлшемдер 
талап етіледі. Әр судья заңдағы 
өзгерістерді тез қабылдап, сот 
тәжірибесінде орайлы қолдану, 
жаңа лыққа жаны құмар, бәсекеге 
қабілетті бола білуі керек. Ең 
бастысы, әр дауды шешуде әділет-
тілік пен ар-ұяттан аттамаса, су-
дьяның абыройы арта түсетіні 
анық. 

Былтыр Жоғарғы Сот төраға - 
сы Ж.Асановтың бастамасы мен 
«Сот төрелігін жетілдірудің 7 
тү йіні» деп аталатын ауқымды 
бағдарлама дайындалып, оның 
аясында «Судья көмекшісі» пи-
лоттық жобасы іске қосылған бо-
латын. Аталған жоба судьялықтан 

үміткер мамандар қатарын артты-
руға, олардың ерік-жігерін қай-
рауға зор мүмкіндік беріп отыр. 
Жаңаөзен қалалық сотында өткен 
жылы осы жоба іске қосылып, 
мұндағы 6 судьяға 4 көмекші 
бекітілді. Судья көмекшілері сотта 
істің қалай қаралатынын, сот про-
цесінің қалай ұйымдастырылаты-
нын, дәлелдемелерді заң нормала-
рына сәйкес зерттеу, сот актілерін 
сауатты жазуға машықтану жұмы-
старын меңгере алады. 

Судьялардың қызметіне бақы-
лау жасау, оған баға беру, олардың 
тәртіптік жауап кершілігінің не-
гіздері заңда тікелей көрсетілген. 
Егер судьялар көрсетілген заң нор-
маларын, судьялар әдебі туралы 
кодекс талаптарын бұзса, оларды 
қызметінен аластату немесе тиісті 
тәртіптік шаралар қолдану қазіргі 
кезде заңдылық негізінде дұрыс 
жолға қойылған. Біз тәуелсіздік 
құнды лықтарын қорғайтын қуат-
ты әрі тәуелсіз сот болуымыз үшін 
адамгершілік пен турашылдықтан 
таймай, әр адамның құқығын 
қажымай қорғай білуге тиіспіз. 

Замира МАХИТОВА,
Жаңаөзен қалалық 

сотының судьясы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

«ТҮНГІ СОТ» 
ТИІМДІЛІГІН КӨРСЕТТІ

2018 жылдың басында еліміздің сот жүйесінде елеулі өз-
герістер орын алды. Жоғарғы Сот тарапынан сот жүйесіне 
бірқатар стратегиялық тапсырмалар жүктейтін «Сот жүйесінің 
7 түйіні» атты жобасы қолға алынды. Бұл жоба өз кезегінде 
сот жүйесінің жұмысын оңтайландыруды және сот төрелігіне 
қолжетімділікті арттыруды көздеді. 

«7 түйін» жобасының жұмысы ая-
сында жекелеген тапсырмалар жіктеп 
жасақталды. Нақтырақ тоқтала кетсек, 
Жоғарғы Сот төрағасы бірінші түйінді 
«Әділдік» деп белгілеп, бұл бағытта 
«Мінсіз судья» жобасын іске қосты. 
Яғни, судья лауазымына үміткерді іріктеу 
жұмысы күшейтілді. Судьялықтан үміт-
керлер алдында жоғары біліктілікті талап 
ететін күрделі сынақтар мен сатылар 
бекітілді. 

«Екінші түйін» судьялардың тәуел-
сіздігі мен жауаптылығын қарастырады. 
Бұл бағытта «Үлгілі сот» жобасы іске 
асырылды. Республика соттарында халық 
үшін ыңғайлылық пен қолжетімділік 
негізінде құрылған фронт-кеңселер ашыл-
ды. Тек Астана қаласы бойынша 8 сотта 
фронт-кеңсе бар. Соттардың қызмет 
көрсету сапасы артып, кеңсе жұмысы 
ашық кеңістік қағидатымен жұмыс жасап 
жатыр. Фронт-кеңселер цифрлы кезек, 
мемлекеттік баж төлейтін терминалмен, 
адвокат, медиатор отыратын арнайы 
бөлмелермен жабдықталған. Сондай-ақ, 
Астана қаласында 2018 жылдың сәуір 
айында «Судьялар көмекшісі» жобасы 
іске қосылып, сот мамандары арасынан 
көмекшілер тағайындалды. Жоба аясында  
шағымдар азайып, сот төрелігінің сапасы 
жоғарылады. 

«Үшінші түйін» – сот төрелігінің 
тиімділігі. Мұнда «Әділ процесс» жобасы 
жол бастап, сот жүктемесін төмендету 
мақсатында бірқатар заңға өзгерістер 
енгізу қажеттігі талқыға шықты. Кейбір 
санаттағы даулар бойынша қысқартылған 

іс жүргізуге қатысты іс-әрекеттерді про-
курорлар мен нотариустардың құзырына 
өткізу, сот орындаушылардың актілеріне 
санкция беруді қысқарту бойынша заңға 
өзгерістер енгізу ұсынылды. Осылайша 
сот жүйесінің барлық жаңашылдықтарын 
қамтитын 11 заң жобасы жасақталып, 
оның екеуіне Мемлекет басшысы қол 
қойды. 

«Төртінші түйін» – Smart sot немесе 
Е-СОТ. Атының өзі айтып тұрғандай, бұл 
бағытта автоматтандырылған электронды 
сот өндірісі қолға алынды. Ең алдымен 
қолданыстағы «Сот кабинеті» ақпараттық 
сервисі негізінде барлық іс жүргізу элек-
тронды түрде жүзеге асады. Тараптардың 
талап арыздары мен өтініш-тілектері 
барлығы дерлік электронды түрде тапсы-
рылады. Сот отырыстары дыбыс-бей-
нетаспаға жазылып, жазбаша хаттама 
электронды хаттамамен алмастырылды. 
Денсаулық жағдайына немесе өзге де 
тұрмыс-тіршілігіне  байланысты сот 
отырысына келе алмаған өзге қаладағы 
тараптар, олардың заңды өкілдері про-
цеске қашықтықтан қатысу мүмкіндігіне 
ие болды. Процестер бейнеконференц-
байланыс арқылы өтеді. Мұның барлығы 
азаматтар үшін қолайлылық тудырып 
отыр. Жаңа реформалардың арқасында 
кез келген азамат еш шығынсыз, уақытын 
үнемдей отырып, сот отырыстарына қа-
тысады. Цифрландыру, тұтастай алғанда, 
соттардың ашықтығын, жариялылығын, 
мөлдірлігін  көрсетуді мақсат тұтады. 

«Бесінші түйін» – Оңтайлы орта 
аталып, ол халықтың қажеттіліктерін 

жағдайларына байланысты сот актісінің 
заңды күшіне енуін күтпей-ақ, бағалау 
жүргізе алады. Бұл азаматтарға келтіріл-
ген зиянның орнын тез толтыру үшін 
жасалып отырған нақты көмек болып 
табылады. Келіп түскен әкімшілік мате-
риалдарды сол күні қарау адамдардың 
сот жүйесіне деген сенімдерін нығайта 
түсуде. Осының өзі қолға алынып отырған 
ілкімді жобаның тиімділігі мен өмір-
шеңдігін дәлелдей түседі. 

Жоғарыда атап өткендей, түнгі соттар 
істі басқа күнге қалдырмай тез шешіп, 
уақытты үнемдеумен қатар, заңдылықты 
қалпына келтіреді. Яғни, істің жылдам қа-
ралуын қамтамасыз етіп, сот әділдігін ор-
натуға ықпал етеді. Өйткені, оқиғаның ізі 
суымай қаралуы азаматтарға да ыңғайлы. 
Астана қаласының мамандандырылған ау-
данаралық әкімшілік соты «Түнгі сот» жо-
басы бойынша әрбір әкімшілік материал-
дарды қарар кезде қатысушы тараптардың 
пікірлерін сұрауды тәжірибеге енгізді. 
Аталмыш тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
азаматтар тарапынан оң пікірлер біл-
діріліп, олар өздерінің еш кезексіз, кешкі 
мезгілде қажетті құжаттарды толтырып, 
мәжіліс залына бірден өтетінін айтады. 

Сотқа қатысушы жақтардан теріс 
пікірдің болмауының өзі «Түнгі сот» жұ-
мысының тиімділігі мен қолайлылығын 
аңғартады. Жоба аясында жұмыс жеңіл-
деп, адамдардың наразылығы мен даулы 
жағдайлар санының азаюын байқаған 
мемлекеттік органдар бірауыздан «Түн-
гі сот» жұмысын заңды түрде бекітуді 
қолдап отыр. Сондай-ақ, жобаға қаты-
сушылар көп жағдайда тараптарға іздеу 
салу мәселесі туындайтынын, ал жоба 
шеңберінде істердің тез қаралуы атал-
мыш проблемалық мәселені жоятынын 
айтуда. Түнгі сотқа хаттаманы толтырып 
болғаннан кейін тараптарды сотқа бірден 
ізін суытпай алып келу, өз кезегінде олар-
дың соттан қашуына жол бермейтінінің 
кепілі болып табылады. Мұның өзі сотқа 
мәжбүрлі түрде әкелу туралы қаулылар 
санының азаюына мүмкіндік береді.  

Әрине, көпшіліктің ұсыныс-пікірі 
ескеріле отырып, жобаны халыққа қызмет 
ету үшін одан әрі жетілдіре түсу мүм-
кіндіктері ҚР Жоғарғы Соты тарапынан 
қарастырылуда. Сот жүйесіне енгізілген 
барлық жаңашылдықтар мен даму жол-
дары сапалы сот корпусының құрылып, 
әлемдік дамыған елдер қатарынан көріну-
дің бастамасы. 

және шетелдіктердің қосымша шығын 
шығармай әрі кідірмей елден кетуі үшін 
оларға хаттама әуежайда толтырылады. 

Жоба іске асырылған уақыттан бері 
жалпы тәртіппен қаралған әкімшілік 
істердің саны қысқарды. Мұның өзі сот 
төрелігін жүзеге асырудың нәтижелері-
не оң әсер етті. Судьялардың күндізгі 
уақыттағы жүктемесі азайды. Осыдан 
барып әлдеқайда күрделі істер бойынша 
жұмыстың сапасы жақсарып, өзге істер 
бойынша апелляциялық шағымдардың 
саны кеміді.

Жоба енгізілмес бұрын жол-көлік 
оқиғалары бойынша әкімшілік істер 3 
ай мерзімде қаралып, кейін сақтанды-
ру төлемдері 100 күн көлемінде қолға 
тиетін. Әрине, осы уақыт аралығында 
көлік жүрмей, тараптар үшін көптеген 
қиындықтар туатын. Жобаның айыр-
машылығы, әкімшілік іс бойынша мате-
риал 3 күнде қаралады, сотқа қатысушы-
лар сот қаулысы заңды күшіне енгеннен 
кейін он бес тәуліктің ішінде  өздерінің 
сақтандыру төлемдерін ала алады. Сот 
отырысы адамдардың жұмыс уақытынан 
тыс, яғни, кешкі уақытта өткізіледі. 

Сонымен қатар, аталған істер бо-
йынша әкімшілік материалдарды қарау 
кезінде сақтандыру компаниялары «Түнгі 
соттың» қаулысы негізінде сақтандыру 

Уалихан РАХМАТУЛЛАЕВ, 
Астана қаласы 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының төрағасы

ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАП ӨЗГЕРДІ

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІМІЗ Н.НАЗАРБАЕВ «ҚА-
ЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫН ЖАРИЯЛАП, ОНЫ 
ТИІМДІ ӘРІ НӘТИЖЕЛІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ТАПСЫР-
ДЫ. НЕГІЗГІ ҰСТАНЫМ – ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ 
ҚҰРУ ЖОЛЫНДАҒЫ СОТ РЕФОРМАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ, 
ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ КҮН-
ДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ САҚТАУ. ЗАҢ 
ҮСТЕМДІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН СОТ БИЛІГІНІҢ 
БАСТЫ ТҰЛҒАСЫ – СУДЬЯ, ОЛ ҚОҒАМДАҒЫ КЕ-
ЛЕҢСІЗДІКТЕР МЕН ДАУ ЛАРДЫ ЗАҢ ЖОЛЫМЕН РЕТ-
ТЕЙТІН ӨТЕ МАҢЫЗДЫ ТҰЛҒА.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рында судья лауазымына кан-
дидаттарды іріктеу тетіктерін 
көбейту және біліктілік талапта-
рын қатайту, сот істерін жүргізу-
ге қатысудың 5 жылдық өтілін 
міндеттеу, кәсіби дағдысы мен 
іскерлігін тексеру үшін ахуалдық 

тестілеу жүйесін енгізу және ақы 
төленетін бір жылдық тағылымда-
мадан өткізу секілді міндеттер 
қойылған болатын. Осыдан соң 
ұлттық комиссия судьялықтан 
үміткерлердің жасын 30-ға дейін 
өсіру және олардың сот саласына 
тікелей қатысты бес жылдық жұ-
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горь-
кий көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 
25-77-17.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай 
көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө-
шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан 
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)  
572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин 
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы  
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

ИП «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

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

«Юридическая фирма «Консультант» 
ЖШС Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.:  
8 (7112) 50-88-05.

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

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94@maіl.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, Қойкел-
ді көшесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772, 87054422939.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. 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.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

ЕДЕЛ-ЖЕДЕЛ

ӘРТҮРЛІ

2. «Мастер-Алга» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
060340013331 өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық 
талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс 
Қазақстан облысы, Орал қ., Құрманғазы к., 112/2. 

5. «Думан несие серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктес-
тігі, БСН 130140020816, өзінің таратылатындығы туралы хабар-
лайды. Талап-арыздар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Атырау 
облысы, Қызылқоға ауданы, Ж.Жабаев көшесі, 10-үй, тел.: 8 771 
689 9908.

6. «Музыкальная школа Мерей» ЖШС өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талаптар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Тараз қ., Көшек батыр к., 3а. 

7. «Бірлестік» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі (БСН 
160340028547), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Солтүстік Қазақстан облысы, 
Айыр тау ауданы, Бірлестік ауылы, пошта индексі 150100. 

10. «СИНТЕЗ ПРОДУКТ» ЖШС, БСН 160340019627 өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды.   Талаптар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: Қостанай қ., Ударник к., Центральная к., 7. 

ТАРАТУ

3. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 20.03.2019 ж. ұйғарымымен «Мон-
таж-01» ЖШС-не, БСН 010740004524,  оңалту рәсімі қолданылғаны 
туралы азаматтық іс қозғалды.

4. «Достық қонақ үйі»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының 
кезекті жалпы жиналысын (бұдан әрі – ҚОЖЖ) өткізу туралы хабарлама

Атқарушы органның орналасқан жері: Алматы қ., Медеу ауданы, Құрманғазы 
к-сі, 36. 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – ЖШС туралы ҚРЗ) 40, 43, 44, 
46 сәйкес «Достық қонақ үйі» ЖШС Бас менеджері 03.05.2019 ж. сағат 15:00-де (Ал-
маты уақыты бойынша) Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 36, «Алатау» конференц-залы 
мекенжайы бойынша ҚОЖЖ-ң өткізілетіні туралы хабарлайды. ҚОЖЖ қатысушыла-
рын тіркеу ҚОЖЖ өткізілетін мекенжай бойынша  (өздерінде жеке басын куәланды-
ратын құжат/акционердің мүдделерін білдіруге берілген сенімхат болу керек) сағат 
14:00-ден бастап 14:45-ке дейін жүргізіледі. ҚОЖЖ кворумы болмаған жағдайда 
04.05.2019 ж. сағат 15:00-де (Алматы уақыты бойынша) аталған мекенжай бойынша 
бұрынғы күн тәртібімен ҚОЖЖ қайта өткізіледі. ҚОЖЖ -на қатысуға құқығы бар қа-
тысушылардың тізімі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның 28.03.2019 
ж. сағат 00:00 жағдай бойынша деректерінің негізінде құрастырылады. 

ҚОЖЖ күн тәртібі: 
1. «Достық қонақ үйі»  ЖШС қатысушыларының кезекті жалпы жиналысының 

күн тәртібін бекіту. 
2. «Достық қонақ үйі» ЖШС  2018 жыл ішіндегі аудиттелген қаржы есеп-қиса-

бын бекіту. «ГАММА – АУДИТ» ЖШС аудиторлық ұйымының 27.03.2019 ж. Есебін 
қабылдау.

3. «Достық қонақ үйі» АҚ өткен 2018 қаржы жылы ішіндегі таза табысын бөлу 
тәртібін анықтау.

Анықтама алуға арналған   тел.: + 7 (727) 3333 416 (1125).

Ақмола облысының судьялар корпусы мен Соттар әкімшісінің 
ұжымы Ақмола облыстық сотының төрағасы Әміров Досжан Сар-
манқұлұлына інісі 

Елдос Сарманқұлұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

Солтүстік Қазақстан облысының судьялары  Ақмола облыстық 
сотының төрағасы Әміров Досжан Сарманқұлұлына інісі

Елдос Сарманқұлұлының
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғыңызға ортақта-
сып, көңіл айтады.

Маңғыстау облыстық сотының судьялары Ақмола облыстық 
сотының төрағасы Досжан Әміровке інісі

Елдос САРМАНҚҰЛҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады. 

БАНКРОТТЫҚ
9. Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық экономика-

лық сотының 2019 жылғы 5 наурыздағы ұйғарымымен «Astana-Меrеі 
NS» ЖШС банкрот деп танылғаны жөнінде азаматтық іс қозғалған 
болатын. Істің қарауы 2019 жылғы 9 сәуір, сағат 10:35-те, Сауран 
к-сі, 32-үй, Нұр-Сұлтан (Астана қ.) мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық соты ғимаратында өтеді.

11. «АҚЖАН ТУР KZ» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарлама жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы облысы, 
Панфилов ауданы, Кішішыған ауылы, Бегімбетов көшесі, №60 үй. 
Индекс 041315, Байланыс тел.: 87017755070, 87714531242.

Құқықтық мемлекет болғандықтан 
Қазақстанда азаматтардың әр қадамы 
заңдық тұрғыда реттелген. Кез келген 
түсініспеушілік, құқықбұзушылық заң 
шеңберінде шешімін табады. Соның 
ішінде, қылмыстық процестің талапқа 
сай жүруі, ұйымдастырылуы, әділдік 
принципіне сәйкес келуі үнемі жіті на-
зарда.

Зайырлы мемлекетте азаматтар ортақ заң 
талаптарына бағынады. Соның ішінде, сот 
төрелігінің тазалығына күмән келтірмей, 
тараптардың сенімінен шығуы үшін қолға 
алған жаңашылдықтар аз емес. Қылмыстық 
істің соңғы нүктесін қоятын – сот. Сондықтан, 
қылмыстық процестің ұйымдастырылуына 
ғана емес, оның сапалы өтуіне, үкімнің заңға 

сәйкес шығарылуына, тараптардың көңілінен 
шығуына назар аударылады. Қылмыстық 
процесс барысында заңнаманың дұрыс қолда-
нылуы, оны тараптарға түсіндіру де жетекші 
рөл атқарады. Мұндай мәселе көтерілген кезде 
қылмыстық процеске қатысатын тұлғалардың 
жауаптылығына қатысты талаптарды айналып 
өту мүмкін емес. Өйткені, қылмыстық процес
ке қатысатын судья, мемлекеттік айыптаушы, 
адвокат, сот приставтары, сот хатшылары істің 
дер кезінде басталуынан бөлек, ондағы айты-
латын әр сөзге жауапты. Қорғаушыда еркіндік 
болғанымен, қылмыстық процестің басқа 
қатысушыларына арнайы белгіленген киіммен 
қатысу маңызды. Бұлай дейтініміз, сот мәжілісі 
залы адам тағдыры шешілетін, заң салтанат 
құратын, үкім оқылатын орын. 

Жалпы, соңғы жылдары сот отырыста-

ТЕГІН ДӘРІ-ДӘРМЕК 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ АЛУ ЖЕҢІЛДЕДІ

жетті дәрідәрмектерді жеткізу 
мерзімі мен күні туралы ақпарат 
береді. Байланыс орталығының 
операторлары әрбір шағымды ег-
жейтегжейлі талдайды, дәрідәр-
мек алудағы іркіліс себептерін 
анықтайды, ал Бірыңғай дис-
трибьютордың өңірлік өкілдері 
медициналық ұйымдармен бір-
лесіп, дәріханаларға қажетті пре-

параттарды жедел жеткізуді ұйым
дастырады. 

«СҚФармация» ЖШС бас
қарма төрағасының міндетін 
атқарушы Берік Шәріптің ай-
туынша, байланыс орталығы 
іске қосылған сәттен бастап 1439 
қысқа нөміріне 10 мыңнан астам 
қоңырау шалынған. Оның ішінде, 
ағымдағы жылдың бірінші тоқса-

нында 5 мыңнан астам қоңырау 
соғылған.

– Байланыс орталығының 
операторлары дәрідәрмектердің 
түсу мерзімі туралы ақпарат 
беріп қана қоймай, сондайақ, 
емхананың өзі қандай да бір се-
беппен дәрідәрмектің көлемі-
не тапсырыс бермесе немесе 
жеткіліксіз тапсырыс берсе де, 

Судья көмекшісінің функционалдық міндеттеріне азаматтар мен 
заңды тұлғалардың судьяға өтініштерін сараптау, сот отырысы хат-
шысының қызметін қадағалау, қолданыстағы заңнамаға мониторинг 
жүргізу, сот қызметінің бағыттары бойынша талдамалық есептер 
әзірлеу және басқа да мәселелерге қатысты қолданыстағы заңнаманы 
қолдану туралы қорытындыларды дайындау жатады. 

Орал қаласы №2 сотының судьясы Флора Сапарованың айтуын-
ша, судья көмекшісі институтын енгізу судьялардың жұмысын 
жеңілдетуге мүмкіндік беретін маңызды қадам. Судья көмекшілері 
білікті мамандардан тағайындалып, нақты функционалдық мін-
деттер атқарады, бірақ сот отырысы хатшыларының жұмысын 
қайталамайды. 

Қалалық соттың 6 судьясына 3 көмекші бекітілген. 2019 жылдың 
алғашқы тоқсанының қорытындысы бойынша Орал қаласының №2 
сотына 3662 талап арыз түсті. Өткен кезеңде сот 1509 іс бойынша 
шешім шығарды, оның ішінде, судья көмекшілері бекітілген 6 су-
дьямен 347 шешім шығарылды. Осы кезеңде судьялардың көмек-
шілері 288 сот актісін жасады, бұл сот жұмысының тиімділігін көр-
сетеді. Пилоттық жоба осы жылдың аяғына дейін жалғасады.

Орал қаласының №2 соты
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

ПИЛОТТЫҚ ЖОБА

өтінімді қалыптастыру және тез 
арада жеткізуді ұйымдастыру 
мәселесін шешу үшін бірден 
іркілістер байқалатын медицина-
лық ұйыммен байланысады, – деп 
түсіндірді Берік Шәріп. 

Бірыңғай дистрибьютор бас-
шысының айтуынша, аймақтық 
өкілдер мәселенің шешілгені 
туралы байланыс орталығын 
хабардар еткеннен кейін және 
дәрідәрмекпен қамтамасыз етудің 
ақпараттық жүйесінде препарат-
тардың босатылуы көрсетілсе де, 
байланыс орталығының опера-
торлары пациенттің дәрідәрмекті 
алғанын мониторинг жасау үшін  
қайтадан байланысады. 

– Біз үшін әрбір препарат-
тың өз пациентіне жеткені және 
қазақстандықтардың ТМД шең-
берінде өздеріне тиесілі барлық 
дәрідәрмектерге еркін қол жет-
кізгені маңызды, сондықтан ха-
лықпен кері байланысқа көп көңіл 
бөлеміз, – деп, бұл қызменттің 
мақсатына тоқталып өтті Берік 
Шәріп.

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

ПІКІР

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ 
МІНСІЗ ӨТУІ МАҢЫЗДЫ

рының ортақ тәртібін сақтауға көмектесетін 
өзгерістер жиі қолға алынуда. Сондай үрдіске 
сай, бүгінде бүкіл қылмыстық процесс элек-
тронды форматқа көшірілуде. Енді қылмысты 
тіркеу, сотқа дейінгі тергеу мен қылмыстық 
жазаны орындау кезеңдерін осы іске қатысы 
бар тұлғалар онлайн режимде бақылай алады. 
Бұрынғыдай құжаттар аудандар мен орталық 
арасында апталап жүрмейді. Жүйеде 100ге 
жуық процессуалдық құжаттың шаблоны бо-
лады. Соттан санкцияны да электронды түрде 
алуға болады. Жәбірленуші, айыпталушы 
мен адвокат та істің қалай жылжып жатқанын 
еркін бақылай алады. Бұл үшін электронды 
цифрлық қолтаңба болуы шарт. Жаңа бағдар-
лама бөгде адамдардың, соның ішінде жүйенің 
әкімшілерінің қылмыстық іс материалдарына 
рұқсатсыз қол жеткізуінен қорғалған. Осының 
бәрі қылмыстық процестің әділ де таза өтетіні-
не сенімді нығайтады.

Қуат РАИСХАНОВ,
Қайнар академиясы құқықтану 

факультетінің студенті

«СУДЬЯ КӨМЕКШІСІ» 
ТӘЖІРИБЕДЕ

Ендігі жерде 
тег ін  дәрі -дәр -
мекпен қамта -
масыз ету мәсе-
лелері жөніндегі 
байланыс орта-
лығы 1439 қысқа 
нөмірі бойынша 
қалалық және де 
ұялы телефондар 
үшін қолжетімді 
екенін оқырман-
ның есіне салғы-
мыз келеді.

Байланыс ор-
талығының опера-
торлары қоңырау 
шалып жүгінген 
пациенттерге те-
гін берілетін қа-

ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ №2 СОТЫНДА “СОТ 
ТӨРЕЛІГІНІҢ ЖЕТІ ТҮЙІНІ” БАҒДАРЛАМАСЫНДА 
БЕЛГІЛЕНГЕН “СУДЬЯ КӨМЕКШІСІ” ПИЛОТТЫҚ 
ЖОБАСЫ ІСКЕ АСЫРЫЛУДА. СОТТА СУДЬЯ 
КӨМЕКШІСІ МӘРТЕБЕСІНЕ 3 МАМАН ИЕ, ОЛАР-
ДЫҢ БАРЛЫҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕП ЖҮРГЕН МЕМЛЕ-
КЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР ҚАТАРЫНАН ТАҒАЙЫН-
ДАЛЫП, ІРІКТЕУДЕН ӨТТІ. 
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Жеке таралым 5455 дана
Апталық таралым 10910 дана

Тапсырыс №47 Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Мәде ниет және ақпарат министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,  
8 (727) 51-78-31

Меншiк иесi: 
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 8 775 733 56 65.

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

«Семіздікті қой ғана көтере алады» 
дегенді қазақ тегіннен тегін айтпаған. 
Қалтасына артық ақша түссе мастанып 
шыға келетін жігіттер бабалар сөзінің 
дұрыстығын мойындата түседі. Алма-
тыдағы әмбебап базардың бір бөлігіне 
тексеруші болып жұмысқа кірген Таңат 
та көп балалы отбасынан шыққан, күн-
делікті ас-су мен бүтін киім кигеніне 
мәз боп жүрген азаматтың бірі еді. Жаңа 
жұмыс жігітке жал бітірді. Ә дегеннен-ақ 
қолы жүріп, мұрты майланған Таңат 

КҮЙЕУІМЕ ІЗДЕУ САЛАМЫН!

Мен сендердің барлықтарыңның көз-
деріңді жоямын», – деп айғайға басқанда 
бір алапаттың болғанын түсінген.

Шағым

Сол күні Гүлмира Керімбаева ау-
дандық ішкі істер бөліміне күйеуінің 
жоғалғаны жөнінде шағым түсірді. Істі 
қолға алған сақшылар алдымен Та-
ңат тың араласатын ортасын тексеруге 

алған. Гүлмира Керімбаеваның айтуына 
қарағанда күйеуі ешқашан ақшасыз 
жүрмеген. Қалтасында үнемі қаржы 
болған. Оның үстіне қолданып жүретін 
екі ұялы телефоны да соңғы үлгідегі 
қымбат смартфондар көрінеді. Ендеше, 
апталдай азаматтың із-түзсіз жоғалып 
кетуінің бір себебі каржыға байланысты 
болуы әбден мүмкін. Бұған коса әйелі 
некелі жарының әлдебір келіншекпен 
көңіл қосып жүргенін, соңғы кездері 
сол әйелдің маза бермегенін де жеткізді. 
Яғни, әлденеге кектенген көңілдестің 
де азаматтың жоғалып кетуіне қатысы 
болуы әбден мүмкін.

Алдымен Таңаттың жұмыстағы ор-
тасын тексеруден өткізген тергеушілер 
жігіттің жоғалуына оның кызметінің де 
әсері болуы мүмкін екенін жоққа шы-
ғармады. Өйткені, базар тексерушісі – 
батпан құйрықты елестететін табысты 
лауазым. Әсіресе, Жарқын Сақатов пен 
Таңаттың арасындағы текетірес, өздеріне 
бөлінген салык жинау аймағын бөлісуде-
гі түсініспеушілік сақшыларды қылмыс 
тетігін осы арнадан іздеуге итермелеген. 
Сақатов туралы мәлімет жинаған олар 
базардағылардың айтар ойын тыңдаған. 
Көпшіліктің пікірі «өте кінәмшіл, ұсақ, 
тым сөзшіл, көрсеқызар» деген пікірге 
тоғысатынын байқады. 

Таңат екеуінің жиі сөзге келіп қа-
латынын да ұжым ішіндегілер жасы-
рып қалған жоқ. Тіпті бір жолы сөзбен 
қақтығысқан екі жігіттің бір-біріне қол 
жұмсағандары да бар. Әсіресе, Ұлбике 
мен Таңаттың қарым-қатынасын жақсы 
білетін Жарқын «Әйеліңе айтып отба-
сыңды ойран етемін. Менің айтканыма 
көн» деп өзінің шартын қойып, әріптесі-
не қоқан-лоққы жасаған көрінеді. Бұл, 
әрине, көпшіліктің естіген, білгенінен 
жиналған дерек. Оның шындықпен қан-

шалықты жанасатынын әлі де тексеру 
керек. Егер жігіттің қоқан-лоққы жасаға-
ны рас болса, оның ұсынған шартын да 
анықтау маңызды. 

Осы деректердің негізінде жұмыс 
істеген із кесушілер алдымен Жарқын-
ның соңғы күндері атқарған істеріне 
бақылау жасады. Сосын қазірге басты 
күдікті болып саналатын одан түсінік 
алуды жөн көрген. Түсінік бұлар ой-
лағаннан әлдеқайда қызығырақ болып  
шықты. Жарқын Таңат жоғалып кеткен 

күні «табиғатта демалдым» дегеннен 
басқа ештеңе айта алмады. Тіпті қасында 
куәгерлер де болмай шықты. Өзі балық 
аулаған жерден ешкімді кездестірмеген, 
ешкіммен сөйлеспеген. Әлде, осылайша 
өзін арашалап қалудың бір түрін ойлап 
тапқаны ма? 

Көңілдес
Із кесушілер Жарқынның дерегін 

тексеріп жатқанда Таңаттың жұбайы 
тағы бір жайды қылтитты: «Соңғы кез-
дері күйеуім Ұлбике деген қызбен көңіл 
көтеріп жүретін. Маған оны базардағы 
таныстарым әу баста жеткізген. Бірақ, 
мен Таңаттың онымен кетпейтінін біл-
дім. Екі бірдей ұлымыз бар. Базардағы 
сатушы әйел күйеуімнің теңі дейсіз 
бе? Біраз ермек етіп тастайтыны анық 
еді. Шыны сол ғой. Ал, бірақ анау қыз 
басқаша дәмеленіп жүрсе керек. Жоға-
лып кетерден бұрын бірнеше рет үйге 
қоңырау шалып күйеуімнің де, менің 
де әбден мазамызды алды. Таңат не 
менікі, не сенікі болады деп безілдеуін 
қоймады. Сол қыз күйеуіме жамандық 
ойламады ма екен деп күдіктенемін», 
– деді ол. 

Әрине, олай болуы да мүмкін. Ішкі 
істер қызметкерлерінің міндеті – қыл-
мыскерді анықтау. Ал, осы шындыққа 
жету үшін талай күдіктің бұлтын сейілтіп, 
талай деректің түбін қазу керектігін кім 
де болсын біледі. Із кесушілердің бір тобы 
Жарқынның қылмысқа қатыстылығын 
анықтап жатқанда, екінші топ Ұлбикенің 
бет-бейнесін ашып, қылмысқа катысы 
бар-жоғын анықтауға күш салды. 

Ұлбикені табу оңайға түскен жоқ. 
Біресе ата-анасының үйіне кетті, біресе 
әпкесінің үйінде болар деген туыстары 
тергеушілерді әбден бұлтаққа салды. 
Тек соңында ғана қыздың Семейдегі 

құрбысына кеткен дерегі анықталды. 
Із кесушілерге іздеген үйдің есігін 
аяғы ауыр әйел ашты. «Иә, сіздер іздеп 
жұрген Ұлбике менмін», – деген қыз 
өзін полиция қызметкерлерінің іздеп 
жүргенінен хабардар екенін айтты. 
«Босанғанша елдің көзіне көрінбей 
осында тұрайын деп ой лап едім. Сіздерге 
неге керек болып қалдым?» – деді ол 
сұраулы жүзбен. 

– Сіз Таңат Қажығалиевті білесіз бе? 
– Әрине. 

– Ол кісіні соңғы рет қашан көр-
діңіз? 

– Соңғы рет 14 мамырда көрдім. Әйелі 
күнде үйіме қоңырау шалып мазамды 
алған соң қатынасымызды бір жақты 
қылайық деп Таңатпен ақылдастым. 
Таңат баладан бас тартпайтынын, екі 
отбасын қатар асырауға шамасының 
келетінін айтты. Бірақ, мен әйелінің 
бұған келіспейтінін білгенмін. Ол сол 
күні кешке әйелімен сөйлеспек болған, 
содан кейін келмеді. Ертесі күні де, 
дүйсенбіде де хабар бермеді. Сосын... 
Қайтейін, отбасымен қалатын болған ғой 
деп осы жаққа кеттім. Үйінде отырып 
бала тапқан жалғыз мен емеспін ғой. 
Өзімнің екі контейнерім бар. Баламды 
күйеусіз-ақ бағамын. Тек Таңаттың бір 
рет хабарласпағанына таңмын. Телефоны 
сөңдірулі...

– Таңаттың сіздің үйден шығып кет-
кенін кергендер бар ма?

– Иә, Сол күні үйде Әлия деген құр-
бым болған. Ертесі күні поезға да Әлия 
мені шығарып салған болатын. Не бол-
ды? Неге Таңатты сұрай бересіз?

– Қажығалиев сол сіз айтқан күннен 
бастап үйіне келмеген, ешкімге хабар-
ласпаған. Әйелі іздеу салып жатыр.

– Сонда қалай?
Сұраулы жүзбен қараған қызға тер-

геуші ештеңе деген жоқ. Мына жауап-
тарға қарағанда осы істе бір шикілік 
бар. Күдіктіні ат шаптырып Семейден 
іздеп жүргенде, қылмыскер тұмсықтың 
астында жүрмесін.  

Күдікті 
қоңырау

Ұлбикенің берген жауаптарын са-
ралаған із кесушілер Таңаттың үйі 
мен Ұлбикенің үйіне соңғы кездері 

келіп түскен телефон қоңырауларын 
анықтағанды жөн деп тапты. Міне, қы-
зық. Осы кезде Ұлбикенің емес, керісін-
ше, Гүлмира Керімбаеваның телефон 
соғудан «қолы тимегені» байқалады. 
Керімбаева 14 мамырға дейінгі бір апта-
ның ішінде күйеуінің көңілдесіне 19 рет 
қоңырау шалған. Сондай-ақ, 12 телефон 
қоңырауы Гүлмира жұмыс істейтін 
бала-бақшадан соғылған. Ұлбикенің 
ұялы телефонындағы соңғы қоңырау-
ларда да Гүлмираның қолтаңбасы анық 

сайрап тұр. Және бір анықталғаны 
Таңат Қажығалиевтің ұялы телефонына 
кабылданған соңғы қоңырау да Гүл-
мираның телефонынан болған. Мына 
жағдайлар Гүлмираның басына күдіктің 
бұлтын қоюлата түскен. Сонымен қатар, 
осы деректерді ұсынған операторлар 
«Таңат Қажығалиевтің атына тіркелген 
ұялы телефоннан осыдан үш күн бұрын 
екі рет қоңырау шалынған» – дегенде 
ізкесушілерде «бәлкім, екі оттың орта-
сында қалған жігіт жеке қалып ойла-
найын деді ме екен» деген де ой болған. 
Алайда бәрі басқаша шықты.

Тергеушінің алдына келген Гүлмира 
Керімбаева «сендер қылмыскерді табу-
дың орнына босқа уақыт өткізіп жатыр-
сыңдар» деп әңгімені айғайдан бастады.

– Ұлбикеге қатысты айтқан дерек-
теріңізден сәйкессіздік байқалады, – 
деген тергеуші сөзінен кейін әйел тіпті 
тұтанып кетті. Әрлі-берлі қолын сілтеп, 
сөзге тоқтамаған әйелді тергеушінің:

– Сіз ұрланды деген Таңаттың те-
лефонынан осыдан бірнеше күн бұрын 
екі рет қоңырау соғылған. Егер жалған 
мәлімет беріп іздеуді жаңылыстырмақ 
болсаңыз, жазаланасыз. Біз сіздің үйіңіз-
ге тінту жүргізбекпіз, – деген сөзі ғана 
оны тәубасына келтіргендей, тым-тырыс 
отырып қалды.

Сонда да болса өзін ақтамақ болып 
әртүрлі жорамалдарын айтқан әйел «қа-
зір ғана Қажығалиевтің телефонынан 
біреу хабарласты» деген оператор ха-
бары келгенде ернін тістелеуден басқа 
әрекет жасамады. Төмен қарап отырған 
келіншек тек қана «балам-ау, сен не 
істедің?» дегенді қайталай берді.

Қызғаныш
Шын мәнінде Гүлмира күйеуінің 

сатқындығын көтере алмады. Он бала-
ның ішінен шыққан Таңат түптеп келген-
де мұның әкесінің арқасында адам болды 
емес пе? Әкесі оқытты, жұмыс тауып 
берді. Ал, ол болса... Жағдайы жақсарып 
еді, әлдекіммен жүре қалыпты, онысы 
аздай, көңілдесі екіқабат көрінеді. Басқа 
емес, жаңалықты Таңаттың өз аузынан 
естіген Гүлмира Ұлбикенің телефонын 
тауып алып боқтап, қарғағаннан басқа 
әуелде ештеңе істемеді. Іштей ажырасуға 
белін буған.

Саяжайға кеткен мұны Таңат 14 ма-
мыр күні өзі іздеп барды. «Ажырасамын 
дегенді аузыңа алушы болма. Екі балам-
ды да, Ұлбикеден туылатын баланы да 
қатар бағамын» – деді ол нық сөйлеп. 
Кеше ғана тиын санап жүрген күйеуі 
қалай-қалай сөйлейді өзі? Бағамын дей-
ді ә. Жаманның жетілгені жаман деген 
осы екен ғой. Ал, бұл болса Таңат келер, 
кешірім сұрар, ажараспауымды өтініп, 
аяғыма жығылар деп ойлап жүр ғой. Өзін 
осынша қорлайды деген ой үш ұйықтаса 
түсіне кірсеші. Егіліп жылай берген 
әйел күйеуі: «Болды, бәрі шешілді. Енді 
осыған келіс», – деп бұрылып жүре бер-
генде ғана есін жиды.

Бойын алапат бір өшпенділік билеген 
әйел қолындағы кетпенімен күйеуіне 
тұра ұмтылды. Ал, Таңат болса бұл ұра-
ды деп ойламаған. Өзіне сенген еркек 
әйелінің қол көтеретінін білмеген еді.

Жарас БЕКТАЙ

өзгеріп сала берді. Бұрынғы Таңат жоқ. 
Қайын атасының арқасында ақшалы 
жерге орналасқан ол біраздан бері тұр-
мыстың тауқыметін тартып жүрген бо-
латын. Жоғары оқу орнын бітірсе де не 
мамандығы бойынша жұмыс таба алмай, 
не кірген жұмысында тұрақтап сіңісіп 
кете алмаған жігітке мынадан артық 
бақыт жоқ-ты. Титыңдап бір айда таба-
тын табысы бір күнде алақанына түссе 
есі шықпай, өзгермей қайтсін. Ақшаның 
құдыреті де сол ғой. 

Жоғалған жігіт
Бәрі сәтті басталды. Сәтімен жалға-

сып жатты. Бұрын-сонды мұнша табыс 
тауып көрмеген Таңат әу баста жөргемге 
ілінгеннің бәрін шашау шығармай үйіне 
тасуға, жақындарының қажетіне жара-
туға тырысатын. Содан болар, қаржысы 
түгенделген ол алдымен үйін жөндетті, 
көлігін жаңалады. Отбасына керектің 
барлығын жасады. Сосын... Тойынған, 
тасынған адам не істейді? Әрине, айна-
ласына көз салып, өзі секілді ақшалы 
жандармен араласуға тырысады. Тап-
қанын басқа қызықтарға жұмсауға кө-
шеді. Ақшалы жанның жолдасы да көп. 
Жағдайы жақсы адамды жағалайтындар 
бұл дүниеде азайған ба? Ішінде жеке 
басының пайдасын ойлағандары да бар, 
ыстық-суықты бірге көріп келе жатқан 
құрдастары да жүр. Сол жолдастары 
дүйсенбідегі демалыстан кейін  жұмысқа 
шықпай калған Таңатты шарқ ұрып ізде-
ген. Бұрын қанша тойласа да Таңаттың 
жұмыстан кешігетіні жоқ еді. Кешіккен 
күннің өзінде бұларды құлағдар ететін. 
Бұл жолы ешкімге хабарласпаған. Те-
лефоны сөндірулі. Әйелінен сұрап еді 
ол кешелі бері көрмегенін жеткізді. 
«Жүрген шығар қыдырып, неге білмей 
қалдыңдар?» – деп әйелі қайта бұларға 
дүрсе қоя берді. 

Бүгінгінің 
серісі

Шынында да, Таңаттың серілік құ-
рып үйге қонбай қалуы бір бұл емес. 
Достарының серілік жүрісінің көбейгені-
нен бұлар бұрыннан хабардар. Базарда 
өз контейнері бар жас қызды жағалап 
жүргеніне де біраз болған. Әлде соның 
жанында ма екен? Телефонын өшіріп 
тастап қыдырып жүргеніне қарағанда 
бұл әйелін де, мықты қайын жұртын да 
елемейтін болған ғой. 

Осы ойдан кейін достары сәл тын-
шыған. Бірақ, ертесі күні де жігіттен 
хабар болмаған соң бұлар шындап уай-
ымдайын деді. Қанша дегенмен жұмысқа 
бұлай салғырт қарайтын адам емес. Бір 
көңілді демдейтіні Таңаттың көңіл қо-
сып жүрген құрбысы да екі күннен бері 
базардан көрінбейді. Контейнерін ұстап 
тұрған сіңлісінен сұрастырып көріп еді, 
ол әпкесінің ауыл жаққа қыдырып кет-
кенін айтты. Сол күні достары Ұлбике 
мен Таңаттың ұялы телефондарына 
кезек-кезек қоңырау шалған. Екеуі де 
сөндірулі. Тіпті болмаған соң Таңаттың 
пәтеріне кайта қоңырау шалды. Бірақ, 
телефонды көтерген әйел: «Күйеуімді 
сендер құрттыңдар. Қайда кетті әйтпесе? 


