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«Қайда барсаң, 
Қорқыттың көрі...»

Алдымен, тіл курстарының жап-
пай ашылуына әу баста қандай 
жағдай сеп болды дегенге тоқтал-
сақ. 2011 жылдың маусым айында 
Елбасымыз «ҚР 2011-2020 жыл-
дарға арналған тілдерді дамыту 
мен қолдану туралы» бағдарлама-

кетті. Мектеп табалдырығын жаңа 
аттаған, әлі өз ана тілінің әліпбиін 
білмейтін балаға ағылшын тілін 
міндеттеген соң, басқаларына не 
жорық?.. Қала берді, ғылым жо-
лына апаратын магистратураға 
түсу үшін тағы ағылшын тілінен 
емтихан тапсыру керек. «Бола-
шақ» бағдарламасымен шет елге 
оқуға түсу үшін...,  айтпаса да 
түсінікті. Қысқасы, «Қайда барсаң, 
Қорқыттың көрі»  демекші, ағыл-
шын тілінің «қыспағынан» қашып 
құтыла алмайсың. Енді бұл аз де-
сеңіз, еліміздің Бiлiм және ғылым 
министрi Ерлан Сағадиев Үкiмет 
үйiнде өткен баспасөз мәжiлiсiнде 
2019 жылдан бастап ағылшын 
тiлiнде өтетін пәндердің мұғалiм-
деріне 25 пайыз үстемақы төле-
нетiнін мәлімдеді. Себебі, бәсекеге 
қабілеттілікті арттыру мақсатында 
елiмiзде жаңа жылдан бастап 500 
сынып ағылшын тiлiнде оқытыл-
мақ. 

сын бекітті. Негізі аталған бағдар-
лама ең әуелі мемлекеттік тілді 
үйренуге және қолданыс аясын 
кеңейтуге бағытталған болатын. 
Ал, Қазақстанда тілдік саналуан-
дылықты сақтау және үштілділік 
екінші кезектегі шаруаға жатуға 
тиіс-тін. Алайда, көріп тұрғаны-
мыздай, бізде екінші бағыт, яғни, 
ағылшын тілін үйрену мен үйрету 
мәселесі әлдеқайда алға озып 
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Қызылорда облыстық сотының төрағасы Қамбар Жұмабай-
ұлы Нұрышевқа және туған-туыстарына аяулы анасы 

Дәметкен БИСЕНОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтамын.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 
төрағасының орынбасары Бектас Бекназаров.

2. «Атырау облысы білім беру басқармасының Атырау 
мұнай және газ технологиялық колледжі» Атырау облысы 
әкімінің 2018 жылғы 31 шілдедегі №185 қаулысына сәйкес 
таратылғандығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау қаласы, Азаттық 
көшесі,  115. 

3. «БАСТАУ» селолық су пайдаланушылар тұтыну коопера-
тиві мекемесі өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. БСН 
080440003607, тіркелген күні 04.04.2008 ж. Барлық талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы, Бесарық a/о, Кеңес ауылы, Ә.Байтілеуов 
көшесі,  №23 үй.

4. «Бактериялогиялық серологиялық зерттеулер зертханасы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 180140018378, өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-арыздар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Ақтөбе облысы, Шалқар қа-
ласы, Ы.Абдуллин көшесі, №51А үй. Тел.: 8 701 182 35 52.

Шараны ашқан облыстық 
соттың төрағасы Ержан Дау-
лиев қатысушыларды Билер 
кеңесінің рөлі мен мәртебесін 
жан-жақты талқылауға, со-
нымен бірге, бүгінгі форумның 
негізгі идеясын іске асыруға 
шақырды. Ол Мемлекет бас-
шысының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарла-
малық құжатында ұлттық са-
наны дамытудың нақты тетік-
терін ұсынғанын айтып, қазақ 
халқының бай тарихи мұра-
сын сақтаудың маңыздылығын 
атап көрсетті. «Қазақтың билер 
соты – айрықша институт. Ұлт-
тық құндылық ретінде қоғам-
дық сананы жаңғырту арқылы 
билер сотының элементтерін 
қоғамдағы шиеленістерді азай-
туға пайдалана алар едік», – деп 
санайды Е.Даулиев.

Форумда судьялар, меди-
аторлар, профессорлар, ар-
дагерлер сөз сөйледі. Олар өз 
баяндамаларында XVII-XVIII 
ғасырларда аттары аңызға ай-
налған әрі шын мәнінде Ұлы 
даланың медиаторлары болған 
Төле би, Қазыбек би, Әйте-
ке билердің қызметі туралы 

әңгімеледі. Мәселен, облыс 
әкімінің орынбасары Мақсат 
Сқақов өз сөзінде сот даула-
рының ең көп бөлігін билердің 
қарағанын, ал басқару жүйесін-
де сот биліктің жетекші нысаны 
болғанын атап өтті.

Облыстық соттың азаматтық 
істер бойынша сот алқасының 
төрағасы Нұрсапа Примашев Би-
лер кеңесінің негізгі міндеті меди-
ация институтын нығайту, билер 
институтын жандандыру және 
азаматтық, қоғамдық келісім 
мен жалпыхалықтың бірлік қағи-
даттары негізінде қазақстан-
дық бірегейлікті дамыту екенін 
тілге тиек етті. Оның пікірінше, 
Кеңестің қызметі қалыптасқан 
жағдайға талдау жасау, әлеумет-
тік және өзге де шиеленістерді 
шешу, тұрғындар арасындағы 
дауды татуластыру арқылы рет-
теуге практикалық көмек көр-
сету, тұрақтылықты, қоғамдық 
келісім мен жалпыхалықтық бір-
лікті нығайту бо йынша ұсыныстар 
әзірлеу болуы тиіс. 

Форумға қатысушылар «Сот 
төрелігінің жеті түйіні» пилоттық 
жобалары туралы бейнеролик 
көрді. Олар Билер кеңесін құру, 

оны әділет органдарында мем-
лекеттік тіркеу, сондай-ақ, оның 
құрамын айқындау бойынша 
түскен бірқатар ұсыныстарды 
талқылады. Кездесу шеңберін-
де Е.Даулиев пен М.Сқақов 
Ынтымақтастық туралы мемо-
рандумға қол қойды. Құжат 
дауларды сотқа дейін және сот-
тан тыс реттеу институттарын 
дамытуға және белсенді түр-
де енгізуге, сондай-ақ, Билер 
кеңесін құруға және оның жұ-
мыс істеуіне бағытталған. Сол 
күні Ш.Есенов атындағы Каспий 
мемлекеттік технология және 
инжиниринг университетінде 
татуластыру рәсімдері бойын-
ша оқу орталығының ашылуы 
болды. Онда сөз алған Ержан 
Даулиев татуластыру рәсімдерін 
сотта және соттан тыс қолдану 
үрдісінің артқанын атап өтті. 
Төраға студенттер арасындағы 
жанжалдарды шешуге бағыт-
талған оқу орталығында тату-
ластыру рәсімдерін дәріптеу 
бойынша судьялардың дәріс 
оқитынына баса назар аударды.

Маңғыстау облыстық
сотының баспасөз қызметі

С Ы Б А Й Л А С  Ж Е М Қ О Р Л Ы Қ Қ А 
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДЫ ЖҮЙЕЛЕЙТІН 
АРНАЙЫ ЗАҢНЫҢ ҚАБЫЛДАНУЫ 
ЕЛІМІЗДІҢ БҰЛ МӘСЕЛЕГЕ БЕЙЖАЙ 
ҚАРАМАЙТЫНЫН КӨРСЕТЕДІ. ДЕ-
ГЕНМЕН, ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ТҮБІРІМЕН 
ҚҰРТҚЫМЫЗ КЕЛСЕ, ПАРА БЕРУДІҢ 
СЕБЕПТЕРІН, ПАРА АЛУДЫҢ ЖАҒ-
ДАЙЛАРЫН, ТҮП-ТАМЫРЫН ЖОЮ 
ҮШІН ҚОҒАМ БОЛЫП БЕЛСЕНДІЛІК 
ТАНЫТУЫМЫЗ ҚАЖЕТ.

Яғни, пара беру де, пара алу да пайдалы 
болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде сана-
латындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы 
қажет. Қазақстан Республикасының  
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл туралы» заңына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлықпен күресті барлық мемле-
кеттік органдар мен лауазымды тұлға-
лар жүргізуі тиіс. Бұқара көпшілік те 
жемқорлық көріністеріне қолдан кел-
генше тосқауыл қойып, қолында билігі 
бар азаматтар осы жолда өзгелерге үлгі 
болғаны жөн. Сонда ғана халық сенімінің 
үдесінен шығатынымыз сөзсіз. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың 
белгісімен іс қозғаудың бір негізі – аза-
маттардың арызы. Әрбір азамат өзінің 
конституциялық құқығын қорғауға мін-

детті, қандай да болмасын, «қолы да, жолы да 
ұзын» адамдар азаматтардың құқығын таптап, 
заңсыз әрекеттерге баратын болса, әділдікті ор-
натушы – құқық қорғау органдары. «Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп қара 
қылды қақ жарып, турасын айтып, әділдікке 
жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей 
өз алдына ел болып, еңсесі биік 30 мемлекеттің 
қатарына жетуді көздеп отырған шақта сол ада-
ми парасат биігінен көрінуге тиіспіз. 

Қасымхан КЕРІМЖАНОВ, 
Шымкент қаласы Қаратау ауданы 

аумақтық сот орындаушылар бөлімінің 
аға сот орындаушысының міндетін 

атқарушы

«ПОДУЧЕТНИК», «ЕСЕП-
ТЕГІ ТҰЛҒА» ШАРАСЫНЫҢ 
РЕСПУБЛИКА КӨЛЕМІН-
ДЕ ӨТІП ЖАТҚАНЫНА ОН 
КҮН БОЛДЫ. ҚЫЛМЫСТЫҚ 
АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ МҰРЫН-
ДЫҚ БОЛЫП ОТЫРҒАН БҰЛ 
ШАРАНЫҢ МАҢЫЗЫ, МАҚ-
САТЫ ҮЛКЕН. 

Пробациялық бақылау-
да тұрған азаматтарды тек-
серіп, қолдау көрсетуді көз-
деген онкүндік өз мәнінде 

өтті. Алматы қаласы бойынша 
ҚАЖ департаментіне қарасты 
Алатау аудандық пробация 
қызметінің мамандары шара 
барысында ішкі істер басқар-
масының учаскелік инспек-
торларымен бірлесе отырып, 
қылмыс жасағаны үшін сот 
үкімімен есепке алынған 278 
сотталушының мекенжайла-
рында болып, тексеру жұмыс-
тарын жүргізді. 

Жазаны өтеу тәртібін бұз-
ғандарға қатысты жинақталған 

екі материал кінәлілерге бел-
гіленген бас еркінен шектеу 
жазасын бас бостандығынан 
айыруға өзгерту  үшін сотқа 
жолданды. Бостандықтың 
қадірін бағаламағандардың 
ендігі тағдыры соттың қолын-
да.

 Д.МҰҚАШЕВА,
Алатау аудандық пробация 

қызметінің инспекторы,
 әділет аға лейтенанты

 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
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9. Алматы қаласы МАЭС-ның 2018 жылғы 4 қазандағы № 
18-00-2/16193 шешімімен «МТСЮгмаш» ЖШС ұйымына, БСН 
041040008659, Алматы қ., Медеу ауданы, КөкТөбе ы.а., Сағадат 
Нұрмағамбетов к., 12/1-үй, оңалту рәсімін қолдану туралы өндіріс 
қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша Алматы қаласы маманданды-
рылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы А.Р.Ашимха-
новаға 8 (727) 333 10 62 телефоны бойынша хабарласуға болады. 

10. «Аралтұз-Капитал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 170540004320, өзінің кредиторларын және мүдделі тұлға-
ларды жарғылық капитал көлемінің азайтылғаны туралы хабар-
дар етеді. Наразылықтар хабарламаның жарияланған күнінен 
бастап бір ай ішінде осы мекенжай бойынша қабылданады: 
Алматы қ., Бостандық ауданы, Жароков к-сі, 314.

7. Павлодар облысы МАЭС-ның 09.11.2018 жылғы ұйғары-
мымен «ПАРАЛАКС» ЖШС (БСН 031140003095) банкроттығы 
туралы ісі бойынша өндіріс қозғалды. 

6. «Бикерт.Г» ауылдық тұтынушылар кооперативі, БСН 
141040009449, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 021016, Қазақ-
стан Республикасы, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Беловод а., 
Ленин к., 22. 

8. «Тереңкөл ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар  бөлімі» ММ «Качир ауданының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімінің үйде әлеуметтік 
қызмет көрсету бөлімшесі» КММ таратылуы туралы хабардар 
етеді. Наразылықтар ресми жарияланған уақыттан бастап екі 
ай мерзімінде төмендегі мекенжай бойынша қабылданады: 
140600, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы,  Тереңкөл ауыл-
дық округі, Тереңкөл  ауылы, Тургенев көшесі, 85а.

11. Қостанай облысы МАЭ сотының 21.11.2018 жылғы 
ұйғарымымен «Торгово-Промышленная Компания МЕТАЛЛ 
ИНВЕСТ» ЖШС-не қатысты БСН 070740008200, оңалту туралы 
ісі бойынша өндіріс қозғалды. Мына мекенжайға хабарласуға 
болады: Қостанай қ., Байтұрсынов к., 70. 

Құрметті Қамбар Жұмабайұлы!

Өзімнің және Атырау облысындағы барша әріптес те-
ріңіздің атынан аяулы анаңыздың мезгілсіз дүниеден озуына 
байланысты отбасыңыздың басына түскен ауыр қайғыны 
бөлісіп, көңіл айтамын.

«Қанаты бүтін сұңқар, тұяғы бүтін тұлпар жоқ», – дейді 
қазақ. Анаңыздың бақилық болып, қабырғаңызды қайыс-
тырған тақсіретке болаттай берік болуыңызды тілеймін. Ор-
нында бар оңалар деген, алдағы уақытта жақындарыңызбен 
бірге амандықта күн кешкейсіз.

Марқұмның жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. 
Жаратқан алдынан жарылқап, қайғының артын қайырлы 
етсін деп тілейміз!

Атырау облыстық сотының төрағасы 
М.БЕКТҰРҒАНОВ


