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Мәселен, алимент өндіре алмай жүрген аналар 
сот орындаушыларының ауыса беретінінен әбден 
қажыған. Басында миллиондаған қарызы бар борыш-
керлер қағаз бойынша тақыр кедей болғанымен, көбісі 
іс жүзінде керемет коттеджде тұрып, қымбат көлікпен 
жүреді. Өйткені, барлық мал-мүлкін туған-туысының 
атына аударып, еңбекақысын кемітіп көрсету үшін 
есепшілермен ауыз жаласады. 

Қағаздағы көрсеткішке көбірек сенетін бізде қары-
зы барлардың қазынасын тексеруге рұқсат жоқ. Сол 
үшін борышкерлерге қатысты шараларды қатаңдатпа-
са, сот орындаушыларының соңынан еретін теріс пікір 
тоқтамайтыны анық. Есігін ашуға ерінетін, қайта кел-

Елімізде 705 мыңнан 
астам мүмкіндігі шектеу-
лі адам бар. Оның 430 
мыңы еңбекке қабілетті, 
181 мыңы зейнеткер, 94 
мыңы балалар. Олардың 
әрқайсысының тағды-
ры әртүрлі. Бірінде туа 
біткен дерт болса, енді 
бірі тағдыр тәлкегімен 
осындай жағдайға ду-
шар болғандар. Оларға 
қамқорлық көрсету – 
қоғам парызы.
Жалпы, жыл сайын 
мүмкіндігі шектеулі 
адамдарды әлеуметтік 
қорғау мәселесі мем-
лекет тарапынан жіті 
қаралады. Президент те 
өз Жолдауында мүмкін-
дігі шектеулі адамдар 
үшін кедергісіз орта құру 
қажеттігіне баса назар 
аударған-ды. Мәселен, 
2011 жылы ел аумағын-
да 563 086 мүгедек жан 
болса, 2019 жылы 695 
253-ке ұлғайған. Олар-
ды қоғамға бейімдеу, 
мүгедектіктің басталу 
қатерінің алдын алу кең 
ауқымдағы шаралар-
ды қамтитыны ақиқат. 
Әсіресе, мұндай азамат-
тардың қоғам өміріне 
белсенді атсалысуы, 
білім алуы, еңбек етуі, 
сапалы медициналық 
қызмет алуы, оңалту ор-
талықтарымен қамтама-
сыз ету, жұмыспен қамту 
– жіті қаралатын мәселе. 
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Әділғазы СЕРІКХАН, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың PhD докторы, заңгер:

– Мүмкіндігі шектеулі жандар қоғамның әлеу-
меттік жағынан аз қорғалған әлжуаз тобы болып 
табылады. Бұл ең алдымен, мүгедектікке әкелген 
аурумен, олардың жай-күйінің кемшіліктеріне бай-
ланысты. Одан басқа, бұл топтардың әлеуметтік 
қорғалуы олардың қоғамға деген қарым-қатынасын 
қалыптастыратын және олармен байланысты 
қиындататын психологиялық фактордың орын 
алуымен де тығыз байланысты. Ал мәселені шешу 
аспектісі ретінде мүгедектерге қатысты заңдылық 
ел Конституциясының  және «ҚР мүгедектерінің 
әлеуметтік қорғалғандығы туралы» базалық 

Кенжеғұл СЕЙІТЖАН, Super Hostel хостелінің иесі, 
кәсіпкер, I топ мүгедегі:

– Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік оңалту 
қазіргі әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қызмет көрсе-
ту жүйесі үшін ең маңызды және қиын міндет саналады. 
Кемтарларға ең қажеттісі – оңалту орындары мен әлеу-
меттік қызмет. Өйткені мүгедек деп танылған адам 
ең бірінші жеке оңалту бағдарламасынан өтеді. Дәрі-
герлердің жазып берген анықтамасына қарай қажет 
құрал-жабдықтар беріледі. Мысалы, көзі көрмейтіндер 
тифлотехникалық құралмен қамтамасыз етіледі. Бұлар 
– мүгедектердiң көру кемiстiгi салдарынан жоғалтқан 
мүмкiндiгiн түзеуге және олардың орнын толтыруға 
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МҮГЕДЕКТІГІ БАР АЗАМАТТАР ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҚТАН ҚОРҒАЛҒАН БА? 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

АҚ ПЕН ҚАРАМІНБЕР

«ЕГЕР СОТ ШЕШІМІ ОРЫНДАЛМАСА, АДАМДАР СОТ ШЕШІМІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН 
СЕЗБЕСЕ, СУДЬЯЛАРДЫҢ СОТ ШЕШІМДЕРІН ШЫҒАРҒАНЫНАН НЕ ПАЙДА?» 
ДЕГЕН ЕДІ ЕЛБАСЫ ОСЫДАН БІРАЗ ЖЫЛ БҰРЫН. РАСЫНДА, СОТ ЖҰМЫСЫНЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ СОТ ШЕШІМІНІҢ ОРЫНДАЛУЫМЕН ӨЛШЕНЕДІ. АЛАЙДА АЙЛАП 
ЕМЕС, ЖЫЛДАР БОЙЫ ОРЫНДАЛМАЙТЫН ШЕШІМДЕР АЙНАЛЫП КЕЛГЕНДЕ 
АРЫЗ БЕРУШІНІҢ ӨЗІН ӘУРЕГЕ САЛАДЫ.

се, қарғысын жаудыратын борышкерлердің артынан 
жүгіруден шаршаған сот орындаушылары қаражатқа 
қол жеткізе алмайтынын айтып, ары қарай жұмыс 
істеуден бас тартады. Ал борышкерлер ескертусіз аз 
ғана айыппұл үшін айлық есепшоттарын құлыпқа 
түсіретіндердің ісін түсінбей дал. Осыдан кейін жұрт-
шылықтың сот орындаушыларына деген өкпесі қара 
қазандай. 

Бірер жыл бұрын Бас прокуратураның алқа отыры-
сында қазақстандық сот орындаушыларының шешім-
дердің тең жартысын орындамайтыны айтылған. 
Сол кезде бір жылдың өзінде 1300 сот орындаушысы 
тәртіптік жауапқа тартылып, 50 адам жемқорлыққа 

қатысты деп айыпталған. Судьялар сотқа деген ха-
лық сенімі ұлғайды дегенімен, азаматтық істерде 
сот шешімдерінің әрбір үшіншісі орындалмайтыны 
айтылған. Ал сот орындаушылардың ойынша, істің 
екі жағы бар. «Егер сот орындаушысы борышкерге 
қатысты белсенді жұмыс істесе, тиісінше, борышкер 
бұған наразы болады, «өкілеттігін асыра пайдаланды, 
шотқа тыйым салды» деп шағым береді», – дейді олар.

Былтырдан бастап сот орындаушылары бірінші 
кезекте алиментті өндіріп беруге міндеттелген еді. 
Бір ай ішінде міндетін жүзеге асыра алмаса, жеке 
сот орындау шысы лицензиясынан айырылады делін-
ген. Алайда газетке шағымданған Назгүл деген ана 
11 жылдан бері 4 баласына алимент төлете алмай 
зар илеп жүр.Бүгінде Талғар мен Шелектің орта-
сында табанынан таусылған ана қайта-қайта ауыса 
беретін сот орындау шыларына іздеу салуға көшіпті. 
Өйткені, борышкерді жауапкершілікке тартуы тиіс 
сот орындау шылар өз ісіне салғырт қарайды. Сот 
орындау шыларын іздеп таба алмай жүргенде, қызы 
кәмелет жасына келген Айжан да алимент төлетуден 
әбден көңілі қалған.  

заңының ерекшелігіне негізделеді. Қазақстан Республикасында мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау туралы заң 1991 жылдың 21 маусымында қабылданды.

Бүгінгі таңда әлемдік 
экономика ерекше қарқын-
мен дамып, технологиялық 
тегеурінге, инновациялық 
ізденістерге, жаңа мүмкін-
діктерге кең жол ашылуда. 
Осы орайда озық жетістік-
терге қол жеткізіп, алдыңғы 
қатарлы елдермен терезе 
теңестіру үшін ғылым-
ның алатын үлесі зор. Ал 
ғылым өндіріспен тығыз 
қарым-қатынас орнатқан-
да ғана нәтиже көрсетіп, 
жемісін береді. 

КЕМТАР ЖАНДАРДЫҢ ЖҰМЫСҚА 
ОРНАЛАСУЫНА ЖАҒДАЙ ЖАСАЛУДА

бағытталған құралдар. Яғни, тифлотаяқ, оқу машинасы, Брайль жүйесі бо-
йынша жазу құралы, Брайль қарпі бар сағат, дыбыстық термометр сынды 
заттар тегін беріледі. 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
басқарма төрағасы, ректоры: 

ЕЛДІҢ 
БОЛАШАҒЫ 
ҒЫЛЫМҒА 
ТӘУЕЛДІ

Мүгедектігі бар адамдар-
ды әлеуметтік қорғау 
–  м е м л е к е т  е р е к ш е 

көңіл аударып отырған маңызды 
мәселенің бірі. Президент дертті 
жандарға  қамқорлық жас ауды 
назардан тыс қалдырған емес. Ал 
сөз бен істің үйлесуі қалай? Қол-
дауды мүмкіндігі шектеулі жандар 
сезініп отыр ма?
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«СОТ КАБИНЕТІ» СЕРВИСІ ХАЛЫҚҚА 
ТИІМДІ
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«Сот кабинеті» – бұл электрондық ақпараттық сер-
вис. Ол сот органдарының онлайн сервисіне қолжетімді 
бірыңғай терезе және сот ісін жүргізуді жеңілдету, 
азаматтар үшін сот жүйесінің қолжетімділігін қамта-
масыз ету мақсатында іске асырылған. «Сот кабинеті» 
халық арасында кең таралып, адвокаттардың, судьялар 
мен сот қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетуге игі 
ықпалын тигізуде.

Әрбір сотқа жүгінген азамат «Сот кабинеті» арқылы 
арыз беру үшін Халыққа қызмет көрсету орталығынан 
электронды цифрлы қолтаңба алуы қажет. «Сот ка-
бинеті» арқылы заңды тұлғалардың мемлекеттік баж 
төлеу мәселесі шешімін тауып, жеке тұлғаның төлем 
карточкасы арқылы бажды төлеу, сондай-ақ төлем құ-
жатының сканерден өткен көшірмесін беру мүмкіндігі 
бар.  «Сот кабинеті» және «Сот құжаттарымен таны-
су» электронды сервистері Жоғарғы Соттың www.sud.
kz ресми сайтында іске қосылған. Аталған қызметтерді 

электронды цифрлы қолтаңбасы бар кез келген азамат 
тұтына алады. 

Соттарда «Сот кабинетіне» байланысты ұсыныс-тілек-
тер үнемі дөңгелек үстел, семинарларда талқыға түседі. 
Қазіргі таңда сотқа , арыз-шағымдар 100 пайыз электронды 
түрде жолданады. Ол соттың да, сотқа жүгінген тұлғалар-
дың да уақыты мен жұмысын азайтады. Мысалы, азамат 
немесе оның заңды өкілі өзінің уақыты мен қаражатын кетір-
мей, үйінен арыз, шағым жіберсе, ол электронды түрде сот 
базасына түседі. Сот қызметкері дайын электронды арызды 
тіркейді. Ол үшін құжаттарды сканерден өткізіп, базаға са-
лып жатпайды, өйткені олардың барлығы дайын түседі. Бұл 
сот жүйесі қызметкерлерінің азаматтармен байланысын 
және сыбайлас жемқорлыққа бейімділікті азайтуға ықпал 
етеді. 

Миргүл УТИШКАЛИЕВА,
Орал қаласының тергеу сотының 

кеңсе меңгерушісі

СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ 
ҚҰЗЫРЕТІ КЕМ

ОҢ ҚАДАМ

Аудандық сот пен прокуратураның 
есігін сан рет қағып, алма-кезек ауыса-
тын сот орындаушыларының телефон 
нөмірін жазумен анықтама кітапшасы 
толыпты. Прокуратураның мәліметін-
ше, сот шешімдерін уақытылы орында-
мау жүйелі түрде қайталанып отырады 
екен. Оны айтасыз, сот орындаушылары 
өз мәліметтерін өзгертіп көрсететін 
болған. 

Сот шешімінің орындалмауына 
заңның осалдығы да сеп. «Өйткені, бо-
рышкер бар мүлкін туыстарына рәсім-
деп қойып, өзі қымбат көлік тақымдап, 
соңғы үлгідегі смартфон ұстап жүреді. 
Алиментін талап етсең, азын-аулақ 
тиын-тебен ұстатады. Сосын біз ішкі 
істер органдарына ұсыныс жазамыз. 
Олар алимент секілді істер бойынша 
есепті болмағандықтан, оны аяғына 
жеткізуге асықпайды. Әкімшілік іс 
қозғағанның өзінде борышкер бар-жоғы 
2 күн қамауда отырып, азын-аулақ ай-
ыппұл төлеп қайта шығады», – дейді 
сот орындаушылары. 

Сәтпаев қаласында жаңа сот 
ғимараты салынады

Қарағанды облысы бойынша Соттар әкімшісінің басшысы Мақсат 
Исин жұмыс сапарымен келіп, Сәтбаев қалалық сотының жаңа ғимара-
тының құрылыс барысымен танысты. Тексеруге «ТаразҚұрылысИнвест» 
ЖШС бас мердігерінің өкілі қатысты.

Мақсат Исин мердігерлік ұйымға жұмыстардың мерзімі мен сапасын сақтау 
қажеттігін айтып, бірыңғай стильде жасалатын фронт-кеңсенің тұжырымдама-
лық дизайнының ерекшелігін атап өтті.

Ғимаратты қарап шыққаннан кейін, Мақсат Исин нысанның құрылысын 
уақытылы және сапалы аяқтау үшін бірқатар тапсырма берді. Жұмыстар Сәт-
паев қаласындағы академик Қаныш Сәтпаев даңғылының аумағында 0,28 га 
алаңда жүргізілуде. Жобаға сәйкес, бірінші қабатта ұйымдастыру техникасымен 
жабдықталған 5 сот отырысы залы, заманауи фронт-кеңсе, екінші қабатта судья-
лар мен мамандардың жұмыс кабинеттері, үшінші қабатта Сәтпаев қаласының 
прокуратурасы орналасатын болады. 

Айта кетейік, қазіргі уақытта сот Абай көшесіндегі бес қабатты тұрғын үй-
дің бірінші қабатында орналасқан. Сәтпаев қалалық сотында 8 судья және 15 
маман еңбек етеді.

Дулат ӘУБӘКІРОВ, 
Қарағанды облыстық соты баспасөз қызметінің басшысы

ЖАҢА КОДЕКС 
ТЕҢСІЗДІКТІ ЖОЯДЫ

САРАП

Жәнібек СЕЙТЖАПАРОВ,
Қобда аудандық сотының 
төрағасы

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
декстің қабылдануы – Қазақстанның 
құқықтық жүйесіндегі маңызды рефор-
маның бірі. Бұл бағытта сот жүйесінде 
тиісті жұмыстар жүргізіліп, 21 әкімшілік 
сот құру көзделген әрі аталмыш сот-
тарға судьяларды іріктеу басталды.

ӘРПК мемлекеттік орган мен жеке 
немесе заңды тұлғалар арасында орын 
алатын жария-құқықтық қатынастарды 
реттеуге бағытталған. Аталған даулар 
бойынша мемлекеттік орган ғана жауапкер 
ретінде танылады. Осы кезге дейін мұндай 
даулар Азаматтық процестік кодекс аясын-
да қаралып келген еді. Ал ӘРПК жеке және 
заңды тұлғалардың құқығы мен мүддесінің 
қорғалуын нығайтады. Бүгінге дейін аза-
мат пен атқарушы билік органы арасында 

туындаған дауда соңғының күші басым еді. Бұл қоғамның түсінбеушілігін 
тудыратын. Жаңа кодекс теңсіздікті жоюды көздейді.

Құжатта азаматтардың құқығын қорғау үшін процедуралық мүмкіндіктер 
көбірек көзделген. Мемлекеттік органдар шешім қабылдау және басқа да 
іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде тұлғалардың заңды құқығы мен мүддесін 
ескеруге міндетті. ӘРПК-де соттың белсенді рөлі де арнайы принцип ретінде 
бекітілген. Бұл – құжаттағы ең маңызды қағиданың бірі. Соған орай судья та-
раптардың ұсынған дәлелдерімен және әкімшілік істің өзге де материалымен 
шектеліп қоймай, істі дұрыс шешу үшін маңызы бар нақты мән-жайды объек-
тивті түрде зерделейді. 

Тағы да бір жаңашылдық – ӘРПК-де ескерту, сот отырысы залынан шыға-
рып жіберу, ақшалай өндіріп алу туралы процестік мәжбүрлеу шаралары да 
көзделген. Яғни, сот отырысы залында тәртіп бұзушы адамға сот ескерту жасау 
немесе сот залынан шығарып жіберу, сонымен қатар, осы кодексте белгіленген 
жағдайларда ақшалай өндіріп алу түріндегі процестік мәжбүрлеу шараларын 
қолдануы мүмкін. Ақшалай өндіріп алу жеке тұлғаға, лауазымды адамға, заңды 
тұлғаға не оның өкіліне 10-100 АЕК дейінгі мөлшерде қолданылатыны көздел-
ген. Аталған мәжбүрлеу шарасы тараптардың өз құқығын, заңды міндеттерін 
тиісті деңгейде қолдануды қамтамасыз етуге бағытталған механизм ретінде 
қолданылған. Әрине, бұл шаралар әкімшілік жаза болып есептелмейді.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Рахымғали ОРЫМБАЕВ, Алматы 
облысы өңірлік палата басшысының 
орынбасары: 

– Біздің қызметімізге ақы төлеу 
Үкімет қаулысына сәйкес бекітілген. 
Сондықтан әрбір қызметкер алдымыз
ға қойылған міндетті заң аясында 
атқаруға тиіспіз. Заң мен тәртіп 
ортақ. Ел заңнамасының, Жеке сот 
орындаушыларының кәсіптік арна
мыс кодексінің және Республикалық 
палата жарғысының талаптарын 
бұзғаны үшін жеке сот орындаушы
сына тәртіптік жауаптылық қолда
нылады. Мысалы, биыл алғашқы 3 айда 
Алматы облысы бойынша 49 жеке 
сот орындаушы тәртіптік жазаға 
тартылды. 

Борышкерге хабарлама жетпей
ді, құлағдар етілмейді деген дұрыс 
емес. Өйткені, біз заңға сәйкес әрбір 
орындауға келіп түскен атқару құ
жаттарымен танысуға құқылымыз. 
Соған сай атқару өндірісі қозғалып, 
борышкердің тіркелген мекен жайына 
хабарлама жіберіледі. Телефон нөмірі 
бойынша және пошта арқылы хат 

еді. Кейін Еңбекшіқазақ ауданына 
жіберілді. Жақында ғана сот орын
даушысы борышкерден алимент өн
діріп бере алмайтынын айтып, бас 
тартты. Енді прокуратураға арыз 
жазып жүрмін. Шынымды айтсам, 
осы тірліктен әбден шаршадым. Сот 
шешімі шыққалы бері сот орындау
шыларының соңынан жүгіріп, сот 
пен прокуратураның есігін қағудан 
тозтозым шықты. Алиментті күтіп 
жүргенде жақында балаларымның 
алды он жетіге келеді. Біздегі заңдар
дың кімнің жағында екенін түсін
беймін. Сот шешімі орындалмайтын 
болса, заңды шығарудың керегіне не? 

Әділет ӘЛІМҚҰЛОВ, Алматы об-
лысы прокуратурасының Қоғамдық 
мүдделерді қорғау басқармасының 
аға прокуроры: 

– Былтыр Бас прокуратураның 
бастамасы бойынша Жоғарғы Сот 
«Сот актілерін орындамағаны үшін 
жауаптылық туралы» 2003 жылғы 19 
желтоқсандағы №12 нормативтік қау
лыға өзгерістер енгізді. Осы қаулының 
1тармағының ескі редакциясында сот 
актісін немесе атқару құжатын орын
даудың нақты мүмкіндігінің болмауы 
тұлғаны қылмыстық жауаптылыққа 
тартуды жоққа шығарды. Борыш
керде өндіріп алуға болатын мүліктің 
және ақшалай қаражаттың болмауы 
нақты мүмкін емес деп айтылған. Бұл 
норма, егер борышкер анық жалтарған 
болса да, қылмыстық және әкімшілік 
жауаптылықты алып тастады және 
борышкердің басқа жағдайлары мен 
әрекеттерін сот актісінің орындал
мауы ретінде қарастыруға мүмкіндік 
беретін ескертпелерді қарастырмады. 
Сондықтан нормативтік қаулы 11 
және 12тармақтарымен толықты
рылды. Яғни, сот актісін орындамаға
ны үшін қылмыстық жауаптылық 
туындайтын жағдайлардың тізбесі 
кеңейтілді. Соған орай борышкердің 
алимент төлеуден дәлелді себептер
сіз бас тартуы, бір ай ішінде оны 
жұмысқа орналасуға мұқтаж тұлға 
ретінде есепке қою үшін құзыретті 
мемлекеттік органдарға жүгінуден 
бас тартуы, ұсынылған бос лауазым
нан жұмысқа мұқтаж ретінде есепке 
қойылғаннан кейін екі және одан да көп 
рет бас тартуы, жұмысқа орналасты
рылғаннан кейін бір ай ішінде жұмыс 
орнынан өз еркімен кетуі, елдің және 
одан тыс жерлердегі курорттықса
уықтыру кешендеріне жолдамалар, 
өзге де сәнсалтанат заттарын сатып 
алу және қымбат ақылы қызмет
тер алу, өндіріп алушыға ай сайынғы 
төлемдерді төмендету мақсатында 
болмашы табысты белгілей отырып, 
жалған жұмысқа орналастыру де
ректері қылмыстық жауаптылыққа 
тартуға негіз болады. 

Ендігі жерде сот актілері орындал-
майтын болса, борышкерлерді қылмыс-
тық және әкімшілік жауаптылыққа 
тарту көзделген. Қаулыға өзгеріс енгелі 
бері Алматы облысы бойынша сот 
актілерін орындамағаны үшін Қыл-
мыстық кодекстің 430-бабы бойынша 
борышкерлерге қатысты 25 қылмыстық 
іс қозғалып, тергелуде. Сонымен қа-
тар, былтыр мен биылғы үш айда 477 
тұлға әкімшілік жауапкершілікке, оның 
ішінде 342 тұлға әкімшілік қамаққа 
алынған. Бірлескен жұмыстар мен қол-
данылған шаралардың негізінде мемле-
кет бюджетіне 1 млрд теңгеден астам 
қарыз өндірілді.

Жадыра МҮСІЛІМ

Жеке сот орындаушылары банктер-
дің ақпараттық базасының жабықтығы 
жұмыстағы бірінші кедергі деп біледі. 
Айтуларынша, сот шешімін орындау 
үшін сот орындаушысы заң бойынша 
банкке сұрау жіберіп, жеке тұлғаның 
шоттарда ақшасының бар-жоғын 
анықтауы керек. «Бірақ біз бұл ақпа-
ратқа қол жеткізе алмаймыз. Өйткені, 
ол – банктің құпиясы. Нәтижесінде 
біз берешекті өндіре алмаймыз. Осы-
ның барлығы – құқықтық кемшілік. 
Заңға сәйкес, азаматтардың шотына 
қол жеткізе алатын мекемелердің ар-
найы тізімі бар. Бұл тізімде жеке сот 
орындаушылары жоқ», – дейді. Оның 
үстіне, борышкерді жауапкершілікке 
тартудың қиындығы көп. Мысалы, 
заң бойынша жеке сот орындаушыла-
рының құқық бұзушыларға хаттама 
жасауға құқығы жоқ. Мұны тек мем-
лекеттік әріптестер арқылы жасауға 
болады. Сот орындаушысы тергеуші 
сияқты борышкердің қандай деңгейде 
табыс табатынын анықтай алмайды. 
Оның жұмыс істейтін жерін тексеру 
де сот орындаушының құзыретіне 
кірмейді. Олар ресми түрдегі жалақы-
сы қандай болса, содан ғана өндіру 
жұмысын жүргізе алады.

Алимент өндіріп беруге келгенде 
құлықсыздық танытатын сот орындау-
шылары кепілдігі бар қарыз болса, тау 
қопаруға дайын дейтіндер көп. Алайда 
бұл пікірмен де сот орындаушылары 
келіспейді. 

жолданады. Сондықтан, кез келген 
жеке сот орындаушы шығарылған 
әрбір сот үкімін заң аясында то
лығымен орындайды. Сот шешімін 
уақытында орындамаған әрбір бо
рышкер заңға сәйкес әкімшілік және 
қылмыстық жауапкершілікке тар
тылады. Мәселен, жеке сот орындау
шының ұсынысы бойынша, ең алғаш 
болып Алматы облысы, Талғар ауданы 
Прокуратурасында алимент өндіру 
туралы сот бұйрығын қасақана орын
дамаған борышкерге Қылмыстық ко
декс бойынша іс қозғалып, Жұмыспен 
қамту орталығының қатысуымен 
іс сотқа жолданды. Облыс бойынша 
былтыр 205 борышкерге Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
669бабына сәйкес іс қозғалды. Оның 
ішінде 167 борышкер қамауға алынып, 
38не айыппұл өндіру туралы қаулы 
шығарылды. Сондайақ, қылмыстық 
жауапкершілікке облыс бойынша 121 
материал жіберілді, оның ішінде 23 
борышкер бір жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айырылды.  

Назгүл АМАНҚҰЛОВА, төрт ба-
ланың анасы: 

– Сот маған төрт балама али
мент өндіріп беру туралы шешім 
шығарып бергенімен, әлі күнге де
йін әкесі қашып жүр. Ал жеке сот 
орындаушыларының борышкердің 
тұратын жерін тексергеніне күмәнім 
бар. Өйткені, сот шешімін орындау 
бірінші Талғар ауданында қаралған 
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Бақыт ТҮМЕНОВА, «Аман-саулық» 
қоғамдық қорының төрайымы:

ҚОҒАМ

– Осы заңда мүгедектік «дене немесе ақыл-ой кемістігінің болуы салдарынан әлеумет-
тік көмек пен қорғауды қажет ететін жағдай» ретінде түсіндіріледі. Сондай-ақ, аталған 
заңның 1-бабында «адамның тіршілік етуінің шектеулігі – оның өзіне-өзі қызмет етуі, 
жүріп-тұруы, бағдары, қарым-қатынасы, өзінің мінез-құлқына бақылау жасауы, сондай-ақ 
еңбек қызметіне айналысу қабілеті мен мүмкіндіктерінен толық немесе ішінара айырылуы» 
делінген. Әр мемлекетте мұндай мүмкіндігі шектеулі, әлеуметтік қорғауды қажет ететін 
адамдар бар. Қазақстанда тумысынан мүгедек болған немесе түрлі жағдайларға байла-
нысты мүгедекке айналған адамдармен қоса Ұлы Отан, ауған соғысына қатысқан, полигон 

– Ал көзі көрмейтін жандарды оңалту орталықтарында 
көру функциясын қалпына келтіру, көру қабілетін алдын ала 
емдеу көзделеді. Сонымен қатар, әлеуметтік, психологиялық 
және педагогикалық оңалту жүзеге асырылады. Мысалы, осы-
дан бірнеше жыл бұрын мүгедектерді кемсіту, мойындамау, 
оқшаулау секілді іс-әрекеттер болатын. Қазір ол аяушылыққа 
және ізгі ниеттілікке ауысты. Бүгінде мүмкіндігі шектеулі 

Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

Әділғазы СЕРІКХАН, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың PhD докторы, заңгер: Кенжеғұл СЕЙІТЖАН, Super Hostel хостелінің иесі, 
кәсіпкер, I топ мүгедегі:

зардабын шеккен, тағы басқа жағдайлар әсерінен мүмкіндігі шектелген адамдар бар. Жалпы, мүгедектерді әлеумет-
тік қорғау жүйесіне – әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі, яғни мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен арнайы 
мемлекеттік жәрдемақылар жатады. Ал әлеуметтік қызмет көрсетуге протездеу және протезді-ортопедиялық, 
сурдо және тифло құралдарымен қамтамасыз ету, басқа да оңалтуға қатысты қызмет көрсету кіреді. Әлеуметтік 
көмекке кепілдіктің берілуі жүйелі түрде, кешенді әлеуметтік, медициналық кәсіби оңалтудың жүзеге асырылуын, 
мүгедектігі бойынша кемсітуге жол берілмеуін қамтамасыз етеді. Бұл ретте мүмкіндігі шектеулі жандарға жан-
жақты көмектесіп, оларды белсенді тірлікке тарту, жұмыспен қамтуға қатысты шаралар арнасын кеңейту жүзеге 
асырылуда. Қоғамдағы осы топтағы адамдардың тіршілік ету сапасын жақсарту – мемлекеттік саясаттың басым 
бағыттарының бірі. 

МҮГЕДЕКТІГІ БАР АЗАМАТТАР ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҚТАН ҚОРҒАЛҒАН БА?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

жандарға жағымды қарым-қатынас байқалады. Бірақ кейде «әттеген-ай» деген тұстар 
болады. Мәселен, мен I топ мүгедегі болғанымен, жеке кәсібімді жүргізіп отырған адам-
мын. Бала күнімде аттан құлап, көру қабілетімнен айырылған едім. Содан бері бір көзім 
6% ғана көреді. Бірақ денсаулығымның кінәратына қарамастан, еңбекке ерте бейімдел-
дім. Кәсіптің бірнеше түрімен айналыстым. Қазір хостелім бар. Бірақ мемлекет тара-
пынан кәсібіме көмек көрсетіліп жатқан жоқ. Коронавирус пандемиясының зардабын 
кәсіпкер ретінде мен де тарттым. Жалпы, шағын және орта бизнес көп зардап шекті. 
Енді көмек қажет екенін айтып жатырмын. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

– МӘМС жүйесі іске қосылғалы бері 
қоғамда біршама ашықтық, жариялылық 
орын ала бастағанын байқап отырмыз. 
Қанша ақша жиналғаны, қандай меди-
циналық қызметтер МӘМС шеңберінде 
тегін көрсетілетіні ашық айтылуда. 
Сандық жүйенің медицина саласына 
енгізілуіне орай қазір қай адамның қай 
дәрігердің қызметіне жүгінгісі келетіні, 
тіпті, сол дәрігер туралы басқа нау-
қастардың пікірімен де арнайы сайт 
арқылы танысуға болады. Сондықтан өз 
басым еліміздегі медициналық қызмет 
дамып келе жатыр деп айта аламын. 
Бүгінгі жүйенің басты артықшылығы 
– бәсекелестік. Оның басты көрсеткіші 
науқас таңдауына негізделген. Қазірдің 
өзінде xалық әлеуметтік желілер арқылы 
ақпарат алмасып, дәрігерлердің кәсіби 
дайындығын талқылап, қай мекемеде 
қандай маманның жұмыс істеп жүргенін 
анықтап, сондай білгір мамандарға көп-
теп барады. Тіпті, Алматы мен Нұр-Сұл-
тан қаласынан басқа қалалар да білікті 
мамандарды өздеріне тартуға тырыса-
тынын байқап отырмыз. Осы бетімен 
дами берсе, халық шекара асып ем іздеуін 
тоқтатады деп ойлаймын.

ИГІ ІС

КЕМТАР ЖАНДАРДЫҢ ЖҰМЫСҚА 
ОРНАЛАСУЫНА ЖАҒДАЙ ЖАСАЛУДА

Қолжетімді медициналық қызмет талай 
қазақстандықтың арманы болатын. Осы 
орайда сапалы медициналық көмек алуға 
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру жүйесі арқылы қол жетті деуге бола-
ды. Бүгінде аталмыш жүйе елімізде сәтті 
жүзеге асуда. Саланы алға сүйреумен қатар, 
қызмет көрсетудегі кемшіліктермен күресуді 
мақсат еткен жүйеден күтеріміз көп.

Мәселен, биылғы жылдың бастапқы екі 
айында Алматы тұрғындарына 6,4 мың медици-
налық қызмет түрлі кемшілікпен көрсетілген. 
Нәтижесінде қаладағы емдеу мекемелеріне 335 
млн теңге айыппұл салынған. Медициналық қы-
змет сапасын бақылау бөлімінің жетекшісі Әсем 
Манапбаеваның айтуынша, консультативтік-ди-
агностикалық көмек көрсететін клиникаларда 
кемшілікке жиі жол берілген. Осы салада 4,5 
мың қызметтің сапасына сын айтылды. Нәтиже-
сінде медициналық қызмет көрсету орталықта-
рынан 7,1 млн теңге қайтарып алынған. Сапа-
сыз көрсетілген 1,5 мың медициналық қызмет 
стационарлар мен стационарды алмастыратын 
көмек ұйымдарына тиесілі. Аталған кемшілік-
тер үшін медициналық қызмет орындары 321,8 
млн теңге айыппұл төлеген. Ал емханалар 343 
қызметті кемшілікпен көрсеткен. Мониторинг 
нәтижесінде 6 млн теңге Міндетті әлеумет-
тік сақтандыру қорына қайтарылған. Демек, 
қордағы әр тиынның сұрауы бар, талапқа сай 
емес қызмет үшін айыппұл салынып қоймай, 
науқастармен ере жүретін сақтандыру ақшасы 
қорға кері қайтады. Мұндай қадағалау емдеу 
мекемелеріндегі кемшілікті болдырмасы анық. 

Міндетті сақтандыру қоры көрсетілген қыз-
мет сапасына да тұрақты бақылау жүргізеді. 
Соңғы кезде дәрігер көмегіне жүгінбеген адам-
ды «қабылдауда болды» деп жазу мәселесі де 
жұртшылықты елең еткізген. Тіпті, бұл мәселе 
әлеуметтік желі арқылы талай жанның наразы-
лығына себеп болған еді. Биылғы қаңтар-ақпан 
айларында филиал мамандары азаматтардан 
түскен арыз-шағым нәтижесінде осындай 57 
фактіні анықтап, медицина ұйымдарына 1,4 
млн теңге айыппұл салған. Қайтарып алынған 
қаражат медициналық көмектің өзге түріне жұм-
салады деп күтілуде. Сондай-ақ бұрын ақылы 
қызметті қалтасы көтере бермейтіндіктен, 
азаматтар жекеменшік ұйымдарға көп бара бер-
мейтін болса, қазір өзімен бірге медсақтандыру 
қаржысы ере жүретіндіктен, қалаған жерінде 
емделу мүмкіндігін пайдаланып келеді. Айта-
лық, оңтүстік астанада 182 медицина ұйымы те-
гін медициналық көмек және МӘМС пакеттері 
шеңберінде қызмет көрсетеді. Олармен 2021 
жылға бекітілген келісімшарттың жалпы сомасы 
180,8 млрд теңгені құрап отыр.

Медициналық сақтандыру жүйесі елімізде 
аурудың алдын алу жұмыстарына да айрықша 
көңіл бөледі. Өйткені аурудан тез айығу оның 
қаншалықты ерте анықталғанына тікелей байла-
нысты. Сондықтан бүгінгі таңда елімізде ауруды 
ерте анықтау мүмкіндігі артып, профилакти-
калық жұмыстардың күшейіп келе жатқаны 
да қуантпай қоймайды. Мәселен, 2021 жылы 
Алматы қаласы бойынша қатерлі ісікке жаса-
латын скринингтерге 1,37 млрд теңге бөлінген. 

Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандарды 
әлеуметтік қорғау ел Конституциясы мен «Мүге-
дектерді әлеуметтік қорғау туралы» заң бойынша 
реттеледі. Кемтар жандар мемлекеттен берілетін 
жәрдемақы мен өтемақы, әкімдіктер беретін қо-
сымша төлемдер мен жұмыс ұсынушылар беретін 
қосымша әлеуметтік көмекті ала алады. 2020 жылы 
әлеуметтік төлем, оңалтуға арналған техникалық 
құралдарды алуға 448 млрд теңге бөлінген. Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
мәліметінше, бүгінде «Мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау туралы» жаңа заң жобасы әзірленуде. Онда 
ерекше қажеттілігі бар жандардың жұмысқа ор-
наласуы мен экономикалық белсенділігін арттыру 
жағдайына баса мән берілмек. 

Еліміздің Конституциясына сәйкес, Қазақстан-
ның әр азаматының еңбек етуге құқығы бар. Оның 
ішінде мүгедектер де. Кез келген топтағы мүгедек-
тер еңбек ете алатыны мәлім, бірақ бірінші және 
екінші топтағыларға медициналық комиссиядан 
рұқсат алу керек. Жұмысқа орналасқанда мүгедек-
тігі бар адам дені сау адаммен тең құқылы. Осыған 
орай, жұмысқа қабілетті мүмкіндігі шектеулі жан-

дар 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемле-
кеттік бағдарламасы аясында жұмысқа тұра алады. 
Нәтижесінде, 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша, 13 мың адам жұмыспен қамтылған. Бұ-
дан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандар «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» бағдарламасы бойынша да 
жұмысқа орналасады. 2020 жылы осындай 2,2 мың 
адам түрлі инфрақұрылымдық жобаға тартылған. 
Тағы бір қоса кететіні, өткен жылы «Әлеуметтік 
қызметтер» порталы ашылды. Ол арқылы мүгедек 
жандар оңалтуға қажет техникалық құралдар мен 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге тапсырыс бере 
алады. 

Ел бойынша мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
әлеуметтік қолдау көрсетуге кететін қаржы көлемі 
10%-ға артты. 2019 жылы бұл көрсеткіш 315 млрд 
теңге болса, былтыр 347 млрд теңгеге жеткен. Ал ТҚ 
және АӘҚ-мен қамтамасыз етуге бөлінген қаржы 
17%-ға артып, 2020 жылы 101 млрд теңгені құраған. 
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетілетін көмек 
толастаған емес. Десек те, жарымжан жандарға 
деген мейірім азаймаса екен. 

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Жасөспірімдерге темекі өнімін сатуға шек-
теу қою темекінің таралымын төмендете алған 
жоқ. Бұл «Adal nietpen» жобасының нәти-
жесін жариялау кезінде белгілі болды. Жоба 
жасөспірімдерге темекі және құрамында нико-
тині бар өнімдерді (НСП) сатудың алдын алу 
мақсатында бөлшек сауда өкілдерінің жауап-
кершілігін арттыруды көздеген еді. Қазақстан 
сауда кәсіпорындары қауымдастығының  бұл 
жобасын жүзеге асыруға «Филип Моррис Қа-
зақстан» ЖШС қаржылай қолдау көрсеткен.

Қауымдастықтың басқарма төрайымы Жі-
бек  Әжібаеваның айтуынша, олар нарыққа адал 
қатысу шылардың жария декларациясын жарыққа 
шығарып, оған барлық мүдделі тараптарды 
шақыр ған. Instagram желісінде 100 мың жа-
зылушысы бар платформаны іске қосып, онда 
бөлшек сауда өкілдері үшін маңызды жаңалықтар-
мен бөлісуде. Сондай-ақ Alvin Market агенттігімен 
бірлесіп, сатушылар арасында 21 жасқа дейінгі 
жастардың никотині бар өнімдерге қолжетімділігі-
не зерттеу жүргізді. Оның қорытындысы бойынша 
анықталған тұжырымдар мынау: Темекі қызды-
руға арналған құрылғылардың зиянын бағалау 
біршама төмендегенімен, темекі әлі де ең зиянды 
өнімдер қатарында тұр. Барлық сату шылар 21 
жасқа толмағандарға темекі өнімін сатуға тыйым 
салынғанын біледі. Көпшілігі осы тыйымды сақта-
мағаны үшін сатушының жауапқа тартылғанын 
естімеген. 36%-ы шектеу темекіге қарсы күрестің 
тиімді шарасы деп санайды. Сатушылар кәме-
летке толмағандар арасында темекі шегуге және 
никотинге тәуелділікке қарсы күрес үшін негізгі 
жауапкершілікті олардың ата-аналарына жүктеген 
жөн деген пікірде.  

Бұған дейін «Темекі түтінінен тәуелсіз Қазақтан 
үшін» ұлттық коалициясы да мектеп оқушылары-
ның ата-анасы арасында жүргізілген сауалнама 
нәтижесін жариялаған болатын. Онда ата-аналар-
дың 77,3 % темекі өнімін сауда сөресіне шығаруға 
тыйым салуды қолдаған. Алайда, заң шығару-
шылар бұл мәселеде бірауыздылық таныта алмады. 
Сондықтан көше бойындағы дүңгіршектер ден 
бастап, сауда орны мен дүкендерде де темекі өні-
мі сөре де түр-түрімен самсап тұр. Ал кино мен 
театр  сахналарында көрерменнің жас ерекшелігіне 
қара мастан, кейіпкерлер әлі күнге дейін темекісін 
құшырлана шегіп, оны есеюдің ғана емес, көңілді 
тыныштандырудың бір жолы ретінде еркін насихат-
тауда. Ересектердің өзі никотин өнімінен бас тарта 
алмағандықтан, ешқайсысы жасөспірімдерге темекі 
тартпа дей алмайды. Сөзі мен ісі сәйкес келмеген 
соң, кейбір ата-аналар сезіп, біліп жүрсе де, өзге 
тұрмақ, өз баласына қой дей алмайтын жағдайда. 
Сондықтан темекінің денсаулыққа  келтіретін зияны 
мен адам өмірін күн сайын қанша уақытқа қысқар-
тып жатқаны ғана емес, одан әр секунд сайын әлемде 
қаншама адам көз жұматынына қатысты жан түршік-
тірер статистика жасөспірімдердің құштарлығына 
тоқтау сала алмауда. Мұның басты себебі отбасы, 
мектептегі білім мен тәрбиедегі олқылықта жатқа-
нына ешкім дау айта алмайды.

Жалпы, елімізде «Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi 
мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» заң 
2003 жылғы 12 маусымда қабылданған болатын. 
Оған 2004 жылдан бері 14 рет өзгерістер мен түзе-
тулер жасалды. Алайда бұл өзгерістер темекі өнімін 
тұтынушыларды азайтуға ықпал ете ал мау да. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ТҮЙТКІЛ

ТЕМЕКІНІ АШЫҚ САУДАЛАУДЫ 
ТЫЮ КЕРЕК

Атап айтқанда, 731,5 млн теңге сүт безі обырын, 
472,8 млн теңге жатыр мойны обырын анықтай-
тын зерттеуге арналған. Ал, колоректальды 
обыр скринингіне 170,7 млн теңге жұмсалмақ. 
Скринингтік зерттеудің кей түрі бес жыл сайын, 
кейбірі екі немесе төрт жыл сайын жасалады. 
Бұл мерзім әр аурудың даму қарқынына қарай 
белгіленген.

Демек болашақта алдын алу жұмыстары-
ның күшеюіне орай ауру қарқыны азаяды деп 
күтілуде. Сондықтан халықты кезең-кезеңімен 
скрингтен өткізу жұмысы жолға қойылған. 
Мамандар осы скрининг арқасында артериалды 
гипертония, жүректің ишемиялық ауруы мен 
қант диабеті, глаукома, жатыр мойны обыры, сүт 
безі обыры, В мен С вирусты гепатиттерін ерте 
анықтау жолға қойылғанын айтып қуантуда. 

Жалпы, МӘМС жүйесі іске қосылған 2017 
жылдың 1 шілдесінен 2021 жылдың 15 науры-
зына дейінгі аралықта 562,8 млрд теңгеге жуық 
қаржы жинақталған. Алдағы уақытта қаржының 
артуына орай, еліміздегі медициналық қызмет-
тің сапасы да артады деп күтілуде.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

ҚОРДАҒЫ ӘР ТИЫННЫҢ 
СҰРАУЫ БАР
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ТОПЖАРҒАН

ҒАРЫШҚА ҒАШЫҚ АЗИЗА

Несие ел өмірінің ажырамас 
бөлшегіне айналды. Бұрын баба-
ларымыз «Қарыз алудан бұрын, 
береріңді ойла» деп берешекке 
үлкен жауаптылықпен қарай-
тын еді. Өкінішке орай, қарыз 
аларда алдыңғы буын абайлап 
қадам жасауды жөн көрсе, кейінгі 
буын үшін қарызбен өмір сүру 
қалыпты үрдіске айналған. Бүгін-
де халық жылжымайтын, жыл-
житын мүлікті былай қойғанда, 
күнделікті тұтынатын ұсақ-түйек 
заты мен тамағының өзін несиеге 
рәсімдеу ге үйренген. Қаржылық, 
құқықтық сауаты кем азаматтарды 
несие пайызының көптігі, қарыз-
ды қайтарудың жауапкершілігі ой-
ландыра бермейді. Оның үстіне, 
жарнамасын жарқылдатып, тәтті 
сөзбен өзіне тартқан банктер мен 
шағын несие беру орталықтары да 

МӘСЕЛЕ

БАНКТІК ДАУЛАР 
КӨБЕЙДІ

Назкен БАЙМАХАНОВА,
Алматы қаласы Жетісу аудандық 
сотының судьясы

Биыл адамзаттың ғарышқа 
ұшқанына 60 жыл. 1961 жылдың 
12 сәуірінде Қазақстандағы Бай-
қоңыр космодромынан тұңғыш 
ғарышкер Юрий Гагариннің басқа-
руындағы «Восток» ғарыш кемесі 
орбитаға ұшырылған болатын. 
Содан бері осынау теңдессіз оқиға 
қанша баланың жүрегіне үміт отын 
жағып, алыс армандарға жетеледі 
десеңізші! Арманын аспан әлемімен 
байланыстырып жүрген өрендердің 
бірі – Нұр-Сұлтан қаласындағы №66 
мектеп-лицейдің 8 сынып оқушысы 
Азиза Елеусін. 

Он төрт жасар өрен «Халықаралық 
ғарыш агенттігі NASA-да қызмет ететін 
алғашқы қазақ қызы болғым келеді» 
деген жүрек түкпіріндегі арманын ая-
лап қана қоймай, оған қарай батыл 
қадам жасап келе жатыр.  Өзі қатарлас 
жасөспірімдер әнші немесе блогер 
болуға ұмтылып жүргенде, қаршадай 
қазақ қызының осынау биік мақсатқа қол 
созуына не түрткі болды екен? Азизаның 
өзінен сұрап көрейік. 

«Ата-анам «Болашақ» бағдарлама-
сымен Ұлыбританияда оқығандықтан, 
інім Әлихан екеуіміз ағылшын баста-
уыш мектебінде білім алдық. Брайтон 
қаласындағы «Moulsecoomb» бастауыш 
мектебіндегі алғашқы Science сабағын-
да «Ғарыш» атты тарауды талдадық. 
Кэролайн ұстаз жұлдыз бен ай-күнді, 
алыс-жақын ғаламшарларды түсіндіріп 
әлек. Сол сәтте топ алдына шығып, 
әлемге аты танылған талай ғарышкерлер 
менің елімнің топырағынан аттанға-
нын айтқым келген. Native балалардан 
қысылдым ба, әлде сыныпқа жаңадан 
қосылғаным еске түсті ме, әйтеуір, 

– Сапар Құттыбайұлы, өзіңіз басқа-
рып отырған орталықта ішімдікке са-
лынған адамдарды емдеу қалай жүзеге 
асырылады?

– Біздің елімізде адам баласының 
жарасымды тұрмыс құрып, үйлесімді 
дамуы үшін барлық жағдай жасалған. 
Арақсыз, есірткісіз, темекісіз мазмұнды 
да мәнді өмір сүруге болады. Алдамшы 
құмарлықтан бас тартып, өзін-өзі би-
лей білу – адам бойындағы ізгі қасиет, 
үлкен парасаттылық. Біздің орталыққа 
түскен науқастардың арасында өз ер-
кімен келетіндер де бар. Дейтұрғанмен 
көп жағдайда ішімдікке салынған ер- 
азаматтарды, әйелдерді туған-туыстары 
алып келеді. Ішімдікке тәуелді адам 
бірнеше күн тоқтамастан ішіп кетеді. 
Мұндай кезде ішкі ағзалардың қызметі 
бұзылып, қан қысымы көтеріледі, жүрек 
ауруы қозады, тәбеті болмай, тамақ іше 
алмайды, ұйқысы бұзылады, әртүрлі 
нәрсе елестеуі мүмкін. Науқастарды ор-
талыққа осындай жағдайда алып келеді. 
Олар бірден диспансерлік бақылауға 
алынады, жатқызып, тиісті ем-домда-
рын жасайды. Ең алдымен, ұйқысын 
қалыпқа келтіру қажет. Содан соң түрлі 
дәрі-дәрмектерді пайдалану арқылы ішкі 
ағзаны қалыпқа келтіріп, денсаулығын 
жақсартуға тырысамыз. Сонымен қатар 
мәжбүрлеп емдеу бөлімі бар. Бұл бөлім-
де алкогольге тәуелді жандар арнайы 
сот шешімімен 6 айдан 2 жылға дейінгі 
мерзімге еркінен тыс емделеді. Орта-
лықтан шықпай, алты ай бойы сол жерде 
жатып, ем қабылдайды. 

– Қазіргі таңда психикалық са-
уықтыру орталығында қанша нау-

Байқоңыр туралы айтудың сәті түспеді. 
Алайда ғарыш әлемінің менің ажырамас 
бөлігіме айналғанын сол күні түсіндім. 
Сол сәттен бастап NASA-да қызмет 
ететін алғашқы қазақ қызы болам деп 
өзіме серт еттім», – дейді арманшыл қыз. 

Кездейсоқтық па әлде сәйкестік пе, 
әйтеуір, дәл сол уақытта Англияның 
кинотеатрларында көрсетіліп жатқан 
«Hidden figures» атты кинофильмге 
барғаны есінде. Ғарышқа ғашық қыздар-
дың мақсатқа жету жолындағы жанкеш-
тілігі Азизаны одан әрмен қанаттандыра 
түсті. Лондондағы Гринвич паркінде 
орналасқан «Нольдік меридиан» обсер-

ваториясына саяхаты да ерекше есте 
қалды. Екі жылдан кейін елге оралған-
да, қос бірдей ғарышкермен кездесіп, 
қолтаңба алудың сәті түсті. Олардың 
бірі қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар 
Әубәкіров болса, екіншісі – екі рет ға-
рышқа самғаған американдық ғарышкер 
әйел Мэри Эллен Вебер. Кездесулер мен 
ғарышкерлер әңгімесінен алған ерекше 
әсерімен бөліскен Азиза Тоқтар атасы-
ның берген батасы әлі жадында екенін 
айтады. 

2020 жылы екі мәрте ғарышқа ұшқан, 
NASA-ны 10 жыл басқарған Чарльз 
Болденнің қазақ жастарымен кезде-

сетінін естіп, хат жаздым. Ол хаттың 
оған жетпеуі мүмкін екенін білсем де, 
мені мазалаған ой, арман-мақсатымды 
тіздім. Сенесіз бе, Болден мырза эфирді 
менің хатыммен бастағанда, арманның 
орындаларына күмәнім қалмады, – дейді 
жанары жарқылдаған жасөспірім. Бүгін-
де Азиза Чарльз Болден сияқты даңқты 
досының бар екенін мақтан тұтады. 

Алыстағы айға қолын созған Азиза-
ның арманының орындалуына күмәнмен 
қарайтындар айналасында жетерлік. 
Тек әкесі Әлібек пен анасы Айнұр ғана 
тұңғыш қызының мақсатына жетуіне 
жан-жақты қолдау көрсетуде. Тіпті, 
Азизаға арнап сонау Англиядан зама-
науи жетілдірілген телескоп та алды-
рыпты. Жоғары оқу орнында қызмет  
ететін әкесінің қолы қалт еткенде қала 
шетіне шығып, телескоппен айдың бе-
дерін көзбен сүзеді, жұлдыздардың көк 
жүзінде көрінер сәтін күтіп, рахаттана 
бақылайды. Сөздің құдіретіне сенетіні 
соншалық, қоштасарда міндетті түр-
де ай-жұлдыздарға қарап: «Ғарышта 
кездескенше!» деген арманын арқалап 
қайтады екен. 

Талабы таудай қыз арманына жақын-
датар жолдың бірі шет тілін үйрену деп 
біледі. Ана тілінен бөлек орыс, ағыл-
шын, француз тілдерін жетік меңгерген 
Азиза еліміздегі Еуропалық Одақтың, 
ЮНИСЕФ Қазақстанның өкілдерімен, 
Бельгия және Швейцария елшілерімен 
еш қысылмай, өзге тілде еркін сұхбат-
тасады.

Арманын бейнелеген графикалық су-

реті Еуро Одақ жариялаған балалардың 
сурет байқауында жеңімпаз атанды. 

Сонымен қатар ол ағылшын тілінде 
шағын әңгімелер жазады. TED платфор-
масындағы өзімен жасты балалардың 
ағылшын тіліндегі бейнежазбаларының 
мазмұнын қазақ тіліне аударып, инста-
грамм желісіндегі @astro_aziza парақ-
шасына жүктейді. 

Таяуда  Қазақст анның б іл імге 
ұмтылған жастарын қолдап, оларды 
ізденіс пен дамуға ынталандыру мақса-
тында «DAULETTEN қайырымдылық 
қорының» елімізге танымал жандармен 
бірлесіп ұйымдастырған «БІЛІМНІҢ 
ЖҰЛДЫЗЫ» жобасы жеңімпаздарының 
қатарынан табылып, 100 мың теңге 
көлеміндегі шәкіртақы иегері атанды. 
Аталған жобаға қатысуға 3000-ға жуық 
өтінім түскенін ескерсек, үздік жүздіктің 
бел ортасынан ойып тұрып орын алудың 
оңайға түспегені анық.

Ғарышқа баруды армандаған Ази-
за секілді оқушылардың жолы Бай-
қоңырдан басталғаны жөн. Десек те, 
анасының айтуынша, әлемдегі жалғыз 
ғарыш айлағына саяхат жасау қомақты 
қаржыны талап етеді екен. Тіпті, бұл 
сомаға Еуропаға барып-қайтуға бола-
тынын тілге тиек еткен Айнұр мемлекет 
тарапынан талапты балалар үшін тегін 
саяхат ұйымдастырылса деген тілегін 
жасырмады.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Сурет kipyat.com сайтынан 
алынды

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

С.РАХМЕНШЕЕВ, 
Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының басшысы, РһD докторы:

«АЛКОГОЛЬ ВИРУСТАН 
ҚҰТҚАРМАЙДЫ»

гольді коронавирусқа қарсы пайдала-
нудың зияны мен зардабы қандай?

– Коронавирус кезінде қанның қо-
юлануы күшейіп кетеді. Алкогольді 
ішімдіктерді пайдалану жүрекке қо-
сымша ауыртпалық түсіріп, қанды қо-
йылтады. Бұл – адам денсаулығы үшін, 
оның ішінде жүректің тоқтап қалуына 
әкеліп соқтыратын қауіпті фактор. Со-
нымен қатар алкоголь бактериялар мен 
вирустардың таралуына қолайлы орта 
қалыптастырып, ағзаның түрлі ауруларға 
қарсыласуын азайтып, иммунитетті 
әлсіретеді. Көпшілігі «арақпен вирусты 
өлтірейік» деген мақсатта пайдаланады. 
Шын мәнісінде, біріншіден, арақ ішкенге 
вирус өлмейді, екіншіден, ағзаға тигізер 
ешқандай пайдасы жоқ, керісінше, зияны 
шаш-етектен. Сондықтан мұндай қате 
түсініктерден арылу керек. 

Арақты күнде ішу мидың қызметіне 

тұтынушы санын көбейтудің амалын жасауда. Ал несиені азаматтардың бар-
лығы бірдей уақытында қайтармайтыны белгілі. Біреулері әлеуметтік жағдай-
ының қиындағанын, екіншісі жұмыссыз қалғанын, тағы бірі денсаулығының 
сыр бергенін алға тартып берешегін созып жүріп алады. Соның салдарынан 
соңғы жылдары банктік даулар жиілеп кетті.

 Несиені жылдам ресімдеп, қолына біреу тегін ақшаны ұстата салғандай 
қуанатын азаматтар қарыздың қайтарымына аса көп мән бермейді. Тіпті, банк 
ұсынған келісімшартты мұқият оқып, талаптарына үңілетіндер де аз. Әрине, 
әркімнің жағдайы әртүрлі. Сол секілді кейбір азаматтардың шарасыздықтан 
банктің жоғары талабына бас шұлғуға мәжбүр екені де рас. Дегенмен, өзінің 
қаржылық мүмкіндігін сараптап алмай тұрып несие ресімдеген азаматтардың 
банктің алдындағы қарызын жаба алмай қиналатын кездері көп. Мұндай жан-
дар ай сайынғы төлемді кешіктіріп жауып, кейде берешекті мүлде қайтармай 
қоя салады. Ал банктер мен шағын қаржы ұйымдары тұтынушы тарапынан 
орын алатын мұндай «еркелікті» көтере бермейді. Келісімшартта көрсетілген 
тәртіпті қаперге салған олар азаматтарға алдымен ескерту жасайды. Содан 
кейін жазбаша ескерту жолдап, борышкердің жауаптылығын кезекті рет 
қаперіне салады. Одан кейінгі қадам – банк қарызды коллекторлар ұйымы-
на сатады. Коллекторлар да қарызды қайтара алмаған жағдайда банк сотқа 
жүгінеді. Қазір азаматтық істер қарайтын соттарда несие алушы азамат пен 
екінші дәрежелі банктер арасындағы даулар өте көп, әрі көбінесе талап иесі 
банк өкілдері. 

Алматы қаласы Жетісу аудандық сотына «Kaspi Bank» акционерлік қоға-
мынан М.Ж. деген азаматқа қатысты талап арыз түсті. Талапкер жауапкерден 
1 189 851,09 теңге несие берешегін қайтартуды сұраған. Іс барысында бел-
гілі болғандай, М.Ж. 2007 жылы «Kaspi Bank» АҚ-дан 1 млн 300 мың теңге 
көлеміндегі ақшаны жылдық 27 пайыз үстемемен несиеге рәсімдеген. Екі тарап 
арасында келісімшарт түзіліп, азамат банк шарттарымен келісетінін растап қол 
қойған әрі банк алдындағы жауаптылықты мойнына алған. Алайда, жауапкер 
келісімшартта жүктелген міндетті орындамай, берешекті қайтаруға әрекет жа-
самағандықтан, банк сотқа жүгінген. Өкінішке орай, алдын ала сот отырысы 
болатыны хабарланып, ескертілгенімен, жауапкер процеске қатыспады. Сот 
отырысына не үшін келе алмайтынын айтып хабарласқан да жоқ. Мұның өзі 
азаматтың қарызды қайтару ісіне ғана емес, өз мәселесі шешілетін сот процесі-
не де атүсті қарайтынын көрсетсе керек. Қолдағы материалдарды таразылап, 
жағдайды саралаған сот «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының талабын қа-
нағаттандыру туралы шешім қабылдады.  Соған орай, жауапкер 1 140 341,28 
теңге негізгі қарыз,  4 950,98 теңге үстемеақы төлеуге міндеттелді. Бұған қоса, 
35 696 теңге мемлекет баж есебінде өндіріледі.

Осындай істер азаматтардың әлі де болса құқықтық, қаржылық сауатының 
төмендігінен хабар береді. Сондықтан сауатты көтеру бағытындағы жұмыс-
тар барынша күшейтілуі керек.

қас тіркелген? Еркінен тыс ем алып 
жатқандар саны қанша? 

– Бүгінде орталықта алкоголизм дерті 
бойынша 4233 адам диспансерлік бақы-
лауда тұр. Өкініштісі, оның ішінде екеуі 
– жасөспірімдер. Ер-азаматтардың саны 
3265 болса, жынды суға құмартқан нәзік 
жандылардың саны 972-ні құрайды. Ал 
мәжбүрлеп емдеу бөлімінде 124 науқас 
ем алып жатыр. 

– Ішімдікке тәуелділіктен арылған-
дар бар ма? 

– Өткен жылы 92 адам маскүнемдік-
тен толық жазылып, диспансерлік бақы-
лаудан шығарылса, ағымдағы жылдың 
бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш 115 
адамды құрады. Яғни дертінен айығып 
шыққандар саны әлденеше есе артқан. 
Жалпы, тәуелділіктен арылу әрбір науқас-
тың өзінің ниетіне байланысты деп айтар 
едім. «Осы арақтың кесірінен өмірім быт-
шыт болды, жұмыстан шықтым, жанұям-
мен ажырастым, сондықтан оны қалай да 
тастаймын» деп алдына мақсат қойып кел-
ген адамдар көп. Бізден емделіп шығып, 
ащы суды аузына татып алмай жүргендер 
де бар. Ал тума-туыстарының мәжбүрле-
уімен келген адамдар «тастаймын» деп 
айта қоймайды. Мұндай адамдардың бұл 
зиянды әдеттен арыла қоюы қиынға соға-
ды. Ішімдік салдарынан маскүнемнің жан 
дүниесінде болған дағдарысты, өміріндегі 
сәтсіздікті көріп, түсіне, түсіндіре білетін, 
дұрыс жөн сілтейтін жанашыр адам керек. 
Шын қалаған жандар 100 пайыз нәтижеге 
қол жеткізе алады.  

– Төтенше жағдай кезінде алкоголь 
коронавирус инфекциясынан сақтай 
алады деген пікір қалыптасуда. Алко-

тікелей әсер етеді. Орталық нерв жүйесі 
барлық ағзалардың қызметін реттеп оты-
ратындықтан, ойлау, есте сақтау қабілеті 
төмендейді, ұйқы бұзылады. Осыдан 
барып сіркесі су көтермейтін ашуланшақ 
болады, әртүрлі дауыстар естіліп, көзіне 
бірдеңелер елестей бастайды. Мұн-
дай алкогольдік психоздар жиі болады. 
Екіншіден, жүрек-қан тамырларының 
қызметіне әсері салдарынан қан қысы-
мы артады.  Сонымен қатар ас қорыту 
жүйесіне, ішкі ағзалардың қызметіне де 
кері әсерін тигізеді. Кейбіреулер «мен 
қымбат арақ ішемін, арзанын аузыма да 
алмаймын» деп айтады. Алайда мұның 
ешқандай айырмашылығы жоқ, екеуінде 
де тәуелділік пайда болады. Сондықтан 
алкогольді ішімдіктерден аулақ болған 
дұрыс. Маскүнемдік денсаулықты бұзып 
қоймай, шаңырақты шайқалтады, адамды 
әл-қуатынан, ерік-қайратынан айырады, 
қылмыс жасауға итермелейді.

– Пандемия кезінде ащы суға құ-
мар жандардың қатары артты ма әлде 
кеміді ме? 

– Карантин кезінде біздің орталықтың 
сенім телефонына тыным болмады. Осы 
тұста күйеуі үйде отырып, уақыт өткізу 
үшін сырадан бастап, арақпен жалғап, 
әсері күштірек ішімдіктерге көшіп, от-
басының берекесін алып жатқандығы 
туралы қоңыраулар көп түсті. Бірақ дис-
пансерге келіп, жатып, ем алғандар саны 
айтарлықтай көп болған жоқ. 

– Уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге 
рақмет! 

Әңгімелескен Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Азизаның Еуро Одақтың Қазақстандағы елшісі марапаттап жатқан су-
реті Еуропалық сыртқы істер қызметінің 10 жылдық мерейтойына арналған 
онлайн-көрмеге енді. 
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Сондықтан еліміздің Тұңғыш Пре-
зиденті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Ғасырлар тоғысында» атты сараптама-
лық еңбегінде елдің болашағы ғылымға 
тікелей тәуелді екенін баса айтып және 
алғашқы күннен ғылым мен өндірістің 
қатар дамуына жете көңіл бөлді. Үлкен 
ғылыми жобаларды мемлекет тара-
пынан қолдаудың ауқымды бағдарла-
масын жасатып, өзі тікелей қадағалап 
отырды. Аяғынан жаңа тұрған жас 
мемлекеттің экономикалық өрлеуінің 
әр алуан сатысы осындай ғылыми жұ-
мыстардан бастау алды.

МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ – 
ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ЭКОНОМИКА НЕГІЗІ

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқа-
ев 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Жол-
дауында: «Әртараптандырылған және 
технологияға негізделген экономика 
құру – қажеттілік қана емес. Біз үшін 
бұдан басқа жол жоқ», – деп ғылым 
саласының өркендеуіне, тиісті бағдар-
ламалардың әрі қарай жалғасуына 
баса мән берді. Мемлекет басшысы 
ғылымды дамытуда тың көзқарас пен 
жаңа тәсілдер керектігін, сондай-ақ 
халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз 
қажеттігін де алға тартты. Мемлекеттік 
саясат та жаңа инновациялық экономи-
каның негізі болуға тиіс деген тұжырым 
қалыптасты. Ғылым, білімді ілгерілету 
және технологиялық жаңғыруларға ден-
деп көңіл бөлу нақты қолға алынды.

Зияткерлік әлеует, жаңа білім мен 
инновациялық ізденістер әлемдегі ұлт-
тық экономиканы дамытудың қозғаушы 
күші екені анық. «Әзірше біз шетел 
тәжірибесін қабылдап жатырмыз. Тіпті 
ең заманауи шетелдік жабдықты пайда-
лану өзіндік серпілісімізді білдірмейді. 
Біз өзімізде пайдаланып және әлемге 
ұсынуға болатын жаңа нәрселер жа-
сауға бағдар ұстануға тиіспіз», – деп 
тапсырды өз сөзінде Елбасы. Ол үшін 
ғалымдарымыздың дәуір сұранысына 
сай өз дүниетанымын, ғылыми көзқара-
сын қайта қарауы өте маңызды. Елбасы 
алдымызға қойған дамыған 30 елдің 
қатарына кіру жөніндегі сындарлы мақ-
сат мемлекет, университет пен бизнес-
тің ынтымақтастығы мен күш-жігерін 
біріктіргенде ғана жүзеге аспақ.

Әлемдік тәжірибеде ұлттық инно-
вациялық жүйенің негізгі құрылымы 
ретінде осы үш тағанның әрбір эле-
ментінің функциялары нақты айқын-
далған: университеттің рөлі – білім 
беру, кадрлар мен технологияларды 
генерациялау; мемлекеттің міндеті – 
бірлескен қызмет жағдайларын және 
нормативтік-заңнамалық жағынан 
қамтамасыз ету, ал өнеркәсіп идеялар 
мен әзірлемелерді іске асыруы тиіс. Үш 
бірлік бір мақсатқа осылай жұмылады.

ИДЕЯДАН
КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУҒА

ДЕЙІН 

Кез келген елдің ұлттық иннова-
циялық жүйесінде ғылыми ауқымды 
өндіріс үшін маңызды ресурсқа айна-
латын зерттеу университеттерінің орны 
ерекше. Барлық белгілі әлемдік жоғары 
технологиялық ареалдар зерттеу уни-
верситеттері базасында дамуда және өз 
елдерінің инновациялық даму драйвер-
леріне айналып отыр. Сонымен қатар 
университеттерде жыл сайын жаңа 
идеяларды ойлап табуға қабілетті және 
елдің болашағын анықтайтын жаңа 
буын пайда болып, қалыптасатынын 
атап өткен жөн.

Сондықтан қазіргі таңда еліміздегі 
жетекші жоғары оқу орындарының 
көпшілігі коммерциялық емес акцио-
нерлік қоғамның нарықтық мәртебесін 
алғаны қуантады. Тиімді менеджментті 
енгізу арқылы олардың рөлі мен жұмыс 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы, ректоры:

ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫ 
ҒЫЛЫМҒА ТӘУЕЛДІ

нақты секторына енгізу үшін сынақтан 
өткізілген және дайын 30 ғылыми-ин-
новациялық әзірлемелерді іске асыру 
және ілгерілету бойынша жұмыс жүр-
гізуге кірісті. Университетте идеяларды 
коммерциялық өнімдер мен қызмет-
терге трансформациялайтын білікті 
зерттеушілер үшін барлық жағдай жа-
салған. Қазіргі сәтте дайын өнімдердің 
бірі  нанобөлшектер негізінде жасалған 
қарқындылығы жоғары газ-разрядты 
шам болып табылады. Мұндай қарқын-
дылығы жоғары энергия үнемдейтін 
газ-разрядты шамдардың құны төмен, 

қолданылады. Ол келешекте дәстүрлі 
материалдарды өмірдің барлық салала-
рынан ығыстырып, өндірістік болашағы 
зор болмақ.

ЖОБАЛАР 
СҰРАНЫСҚА ИЕ

ҚХР тарапынан 100 мың доллар 
көлемінде инвестиция берілген жоба ая-
сында ҚазҰУ-дағы Дәрілік өсімдіктер 
орталығының ғалымдары әзірлеген ин-
новациялық табиғи өнімдер де кеңінен 
танымал. Тұмау мен түрлі вирустарға 
қарсы жаңа табиғи қоспалар өсімдік 
шикізатынан жаңа табиғи қосылыстар-
ды бөлу негізінде жасалған.

Жеке бизнес серіктес KazEco-
Solutions ЖШС-мен бірлесіп, «Мико- 
Ойл» қазақстандық инновациялық 
биопрепаратын өнеркәсіптік өндіріске 
енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Тиімділігі жоғары препарат мұнаймен 
ластанған топырақты және құрамында 
мұнайы бар қалдықтарды тазартуға 
арналған. Оны мұнай өндіруші және 
мұнай өңдеуші кәсіпорындарға, эколо-
гиялық қызметтерге енгізуге болады.

«Ғылым қоры» АҚ қаржылық 
қолдауымен «ВАСТЕ» ЖШС жеке 
серіктесінің өндірістік алаңы ба-
засында полиэфир шайырларының 
тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірісі 
тиімді жұмыс істеуде. Ол тек отандық 
өндірушіні құруға ғана емес, сонымен 
қатар шикізат ретінде полиэфир шай-
ырлары пайдаланылатын композиттік 
материалдар өндірушілерін де қолдау-
ға бағытталған. Бұл ретте оның бағасы 
импорттық шикізат бағасынан 15-
20%-ға төмен. Бағасы арзан, тиімділігі 
жоғары мұндай жаңалықтар қашан да 
сұранысқа ие.

Сонымен қатар «Ғылым қоры» АҚ 
жобасы аясында университет төмен 
температурамен және синтездің қысқа 
кезеңімен ерекшеленетін, сондай-ақ 
оларды пайдалануды жеңілдететін 
еріткішсіз акрилат бояуларының өз 
өндірісін іске қосуды жоспарлап отыр.

ҚазҰУ-дың инновациялық әзірле-
мелері оның зияткерлік меншігі және 
әзірлеушілер үшін де, бизнес өкілдері 
үшін де құнды актив болып табылады. 
Алайда көбінесе өнертабыс зияткерлік 
меншік саласындағы нақты қолда-
ныстағы заңнаманың болмауына және 
зияткерлік меншікті бағалау мен марке-
тинг саласында қажетті білімі бар кадр-
лардың жетіспеушілігіне байланысты 

сұранысқа толық сай болмай отыр. Бұл 
тұрғыда алдағы уақытта жүйелі ғылы-
ми ізденістер жаңа белеске шығады 
деген үміттеміз.

ӨНІМДІ НАРЫҚҚА 
ШЫҒАРУ – КҮРДЕЛІ 

ПРОЦЕСС

Жаңа өнімді нарыққа шығару да 
күрделі процесс. Себебі кәсіпорын-
дардың университеттік әзірлемелерді 
жүзеге асыруға қызығушылығының 
төмендігі, сондай-ақ шетелдік техно-
логияларды пайдалану артықшылығы 
байқалады. Қалыптасып қалған ше-
телдік технологияға деген сұраныс 
бірте-бірте біздің жас ғалымдардың 
ізденісі арқылы табыс көзіне айналуы 
үшін оқу орны жағдай жасауға әрқа-
шан дайын.

Өкінішке қарай, осы уақытқа де-
йін елімізде ғылым мен инновацияны 
басқарудың тиімді моделі жасалмаған. 
Бұдан бөлек, инновациялық процестің 
барлық қатысушыларының нақты өзара 
әрекеттестігі жоқ, венчурлық қаржы-
ландыру кемшін дамыған, жоғары тех-
нологиялық әзірлемелерді енгізу бой-
ынша жеке секторды тарту механизмі 
тиімсіз, қолданбалы ғылыми-зерттеу 
жұмыстары нарық қажеттіліктері-
не бағдарланбаған, қаржылық және 
құқықтық тұрақсыздық секілді кедергі 
жетерлік. Мұның барлығы тұтас ұлттық 
инновациялық жүйенің тиімсіздігіне 
әкеледі, онсыз білім мен озық техноло-
гияға негізделген жаңа экономика құра-
мыз деу бос сөз. Ғылыми ізденістердің 
заңдық иелікке жетуіне жағдай жасаған 
кезде ғана ол тиімді болмақ. Сондықтан 
бізге ғылым мен инновацияға жеке ка-
питал тарту үшін қолайлы жағдайлар 
мен механизмдер жасау керек. Мысалы, 
жер қойнауын пайдаланушылардың өн-
діру шығыстарының 1 пайызы көлемін-
де аударымдарын ғалымдардың қолдан-
балы және тәжірибелік-конструкторлық 
әзірлемелер жүргізуге пайдалануының 
нақты тетігін дайындау қажет.

БИЗНЕСТІ ҒЫЛЫМҒА 
ТАРТҚАН ДҰРЫС

Зияткерлік меншік саласында еліміз-
ге білімге негізделген экономиканың 
серпінді өсуіне ықпал ететін материал-
дық емес активтерден мемлекетке үлкен 
пайда алуға мүмкіндік беретін пәрменді 
заңнамалық және институционалдық 
тетіктер жасай отырып, мәселелерді 
шешуді жеделдету керек. Әрине, айтуға 
жеңіл, бірақ «көз қорқақ, қол батыр» де-
ген қағиданы да естен шығармау керек. 
Қол да, ой да батыл болса, ізденістің ізі 
ашыла береді.

Бизнесті ғылымға тарту үшін ті-
келей және жанама әдістерді қолдана 
отырып, салықтық ынталандыру ме-
ханизмдерін енгізу тиімді. Білім мен 
ғылымды қолдауға және дамытуға 
бағытталған, оның ішінде шикізат, 
технологиялық жабдықтар, жинақтау-
шы және қосалқы бөлшектер импор-
ты кезінде кедендік баждар салудан 
босатуды көздейтін өндіру секторла-
рындағы салықтық преференциялар 
мысалы бойынша жоғары оқу орын-
дарының эндаумент-қорларының шот-
тарына түсетін қаражатқа салықтық 
ынталандыруды енгізу қажет. Елде 
венчурлық қаржыландыру жүйесін 
дамыту үшін инновациялық әзірле-
мелерді инвестициялау және оларды 
коммерцияландыру үшін венчурлық 
қорларды қалыптастыруға БЖЗҚ қара-
жатын тарту ұсынылады. Осылайша, 
ғылыми ауқымды экономикасы бар 
елдер тәжірибесін негізге ала отырып, 
венчурлық капиталды пайдалану, 
тәжірибелік-конструкторлық әзірле-
мелерді іске асыру, университеттерді 
дербес зерттеу жоғары оқу орында-
рына трансформациялау механизмін 
заңнамалық деңгейде шешу арқылы 
университеттердің білімге негізделген 
инновациялық экономика субъектілері 
ретіндегі рөлін арттыру қажет.

Өзінің 90 жылдық тарихи кезеңіне 
жақындап келе жатқан ұлт білімінің 
ұстаханасы – әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ғылым мен өндірістің, ғылым 
мен жаңа ізденістердің, ғылым мен 
әлемдік озық технологиялардың жаңа 
белестерін бағындыру жолында ізденіс 
үстінде. Бұған оқу ордасының мате-
риалдық-техникалық, ғылыми өмір-
шеңдік мүмкіндігі толық сай келеді. 
Біз «ғылымда даңғыл жол жоқ» деген 
қағиданы «ғылымда даңғыл жол бар, 
ол – ізденіс пен білім жолы» деген қағи-
даға айналдыру үшін жүйелі жұмыстар 
жүргізе береміз. Уақыт бізден осыны 
талап етіп отыр.

істеу тиімділігін арттыру маңызды, 
бұл оларға нарықтық экономиканың 
нақты субъектілері болуға, өз бетінше 
әрекет етуге мүмкіндік береді. Мысалы, 
ҚазҰУ нәтижеге бағытталған проце-
стерді басқаруды енгізіп, өз позициясын 
елеулі түрде ілгері жылжытып, алдыңғы 
қатарлы әлемдік зерттеу университет-
теріне жақындай түсті. Біз әл-Фараби 
университетін алдағы уақытта осы 
бағытта жаңаша жандандыратын бо-
ламыз.

Ғылыми-инновациялық инфрақұ-
рылымы бар, республиканың басқа 
жоғары оқу орындарында баламасы 
жоқ зияткерлік корпорация болып та-
былатын және еліміздің жоғары білікті 
кадрлық әлеуетін даярлауды қамтама-
сыз ететін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
әлемнің жетекші университеттерінің 
«идеядан өнімді коммерцияландыруға 
дейін» қағидатын іске асыру үшін да-
мудың жаңа моделін пайдаланады. Уни-
верситет технологиялық шешімдерді, 
бірегей технологиялар мен өнімдерді 
әзірлеу бойынша процестік иннова-
циялар орталығын іске қосты. Жерді 
қашықтықтан зондтау деректерін алу, 
өңдеу және тарату, олардың негізінде 
халық шаруашылығының түрлі сала-
лары үшін геоөнімдер жасау және т.б. 
үшін виртуалды қабылдау стансасы бар. 
Жерді қашықтықтан зондтау орталығы 
жұмыс істейтін мұндай бірегей техно-
логияның болашағы зор.

СТУДЕНТТЕР 
ЖАҢАЛЫҚҚА ҚҰМАР

Ұлттық экономика салаларының 
бәсекеге қабілеттілігін және халықтың 
өмір сүру сапасын арттыруға бағыт-
талған механизмдерді іске асыру үшін 
ҚазҰУ заманауи IT технологияларды 
қолдана отырып, қуатты, жоғары техно-
логиялық цифрлы инфрақұрылым құру 
бойынша жұмыстар жүргізуде. Бейне-
конференция, онлайн оқытуды жүргізу 
және т.б. үшін әзірленген Jinalys Room 

МІНБЕР

бейнеконференц-байланыс сервисі 
іске қосылған. Қазақстандық пікірлер 
мониторингінің ақпараттық жүйесі – 
OMSystem сынақтан өтуде. Ол пробле-
маның ауқымын және қоғамдық пікірді 
қалыптастыратын негізгі ықпалды тұл-
ғаларды айқындай отырып, ақпараттық 
кеңістікте зерделеу (мониторинг) жүр-
гізуге мүмкіндік береді.

Университет посткеңестік кеңістік-
тегі санаулы жоғары оқу орындарының 
бірі ретінде алғашқы қазақстандық 
«Әл-Фараби-1» және «Әл-Фараби-2» 
наноспутниктерін ғарышқа ұшырды. 
Бұл бағыттың жалғасы ғарыштық тех-
ника және технологияларды әзірлеу 
бойынша ұлттық ғылыми мектеп құру 
болып табылады. Онда студенттер 
наноспутниктерді және олардың ком-
поненттерін жобалау және құрастыру 
дағдыларын алып, жаңа ізденістерге 
жол ашады. Бұл болашақта оларға 
осы салада толыққанды маман болуға 
мүмкіндік жасайды. Мұндай мамандық 
игерген жастарға қай кезде де сұраныс 
жоғары.

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы аясында ҚазҰУ экономиканың 

жарық тиімділігі жоғары және қарапай-
ым шамдармен салыстырғанда энергия-
ны тұтынуды 7 есеге дейін төмендетеді.

Электромагниттік құбылыстар-
ды зерттеуге арналған зертханалық 
қондырғы да орта және орта арнаулы 
білім беру мекемелерінде қолдануға 
әзір. Физика курсы бойынша оқу про-
цесінде ақпараттық технологияларды 
қолданатын инновациялық аппарат-
тық-бағдарламалық кешен пайдалануға 
ыңғайлылығымен әрі әмбебаптығымен 
ерекшеленеді. Ол бір мезгілде 20-дан 
астам зертханалық жұмыстарды атқара 
алады. Сырттан электр қуатын алмай-ақ 
дербес жұмыс істеуге қабілетті, акку-
муляторлық батареямен жабдықталған.

ҚазҰУ ғалымдары әзірлеген ин-
новациялық өнімдердің бірі – көмір-
текті наноқұрылымдардың 100% қа-
зақстандық құрамымен температураны, 
ылғалдылықты, ауа қысымын және т.б. 
анықтауға арналған қабылдағыштар. 
Көміртекті наноматериалдар ерекше 
қасиеттеріне, мөлшеріне және төмен 
құнына байланысты әртүрлі салаларда, 
мысалы, бояулар мен лактарға, армату-
ралық материалдарға қоспалар ретінде 

Елде венчурлық қаржыландыру жүйесін дамыту үшін 

инновациялық әзірлемелерді инвестициялау және оларды 

коммерцияландыру үшін венчурлық қорларды қалыпта-

стыруға БЖЗҚ қаражатын тарту ұсынылады. Осылай-

ша, ғылыми ауқымды экономикасы бар елдер тәжірибесін 

негізге ала отырып, венчурлық капиталды пайдалану, 

тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді іске асыру, 

университеттерді дербес зерттеу жоғары оқу орындары-

на трансформациялау механизмін заңнамалық деңгейде 

шешу арқылы университеттердің білімге негізделген 

инновациялық экономика субъектілері ретіндегі рөлін 

арттыру қажет.
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Әнекеңнің Маңғыстауға алғаш аяқ 
басуы 1973-тің жазы! Еңбек жолын 
Жымпиты аудандық «Қызыл ту» га-
зетінде әдеби қызметкерліктен бастаған 
Әнуар Қайырғалиұлының 1976 жылға 
дейінгі қызметі Маңғыстау облыстық 
қоғамдық-саяси басылым «Коммунис-
тік жолда», одан кейінгі 18 жыл өмірі 
облыстық теле-радио мекемесінде өтті. 
Мұнда бас редакторлық лауазымға 
дейін өскен Әнекең әдеби-сазды «Сыр 
сандық» авторлық бағдарламасын жүр-
гізді. Маңғыстаудың әнші, күйшілерінің 
өнерін өзге аймақтарға кеңінен насихат-
тауға бұл хабардың үлесі мол болды. 

1994 жылдың қыркүйек айында 
облыстық сотқа бас кеңесші және 
баспасөз хатшысы деген қос бірдей 
міндетті арқалап қызмет ауыстырған 
Әнекеңнің сол тұста журналистік жұл-
дызы жарқырап жанды. Сотқа қызметке 
келген соң, ол қылмыстық тақырып-
тағы деректі прозаға ден қойды. Оның 
«Сот хикаялары» деген атаумен жарық 
көрген әңгімелері оқырманның жақсы 
бағасын алды. Осы жылдары Әнуар 
Қайырғалиұлы бірнеше сот төраға-
сымен қызметтес болды. Табиғатында 
шыншыл Әнекеңнің бос мақтан, бөспе 
сөзге әуестігі жоқ. Сұсты мекеме сотта 
істегенмен, ешуақытта кәсібінен қол 
үзіп көрген емес. Өйткені ол жердегі 
негізгі қызметі де ақпарат даярлау, қа-
тынас хат жазу, аударма жасау секілді 
жазба жұмыстардан тұратын. 

Журналист мамандығы туралы 
Әнекең ақсақалдың өз пікіріне құлақ 
салсақ: «Журналистік – өнер емес, 
кәсіп. Қазір талантты журналистер аз. 
Баспасөзде – қаптаған ақпаратшылар. 
Содан да газеттер оқылмайды. Кеңестік 
кезде газеттің рөлі үлкен еді. Қала-
мақысы болды. Жазылған сын аяқсыз 
қалмайтын. Қазір мұның бірі жоқ. Сон-
дықтан газеттен бедел кете бастады». 
Ащы да болса, шындық осы. Сонымен 
бірге, өз кітапханасында әлемдік әде-
биеттің озық өкілдерінің шығарма-
сын жинап, онымен өмір бойы сусын-
дап келе жатқан Әнекең кітаптың да 
қадір-қасиеті кеткенін, екінің бірі кітап 
шығарып, қойшының да, қоймашының 
да қолынан шыққан шала-шарпы дүни-
енің рухани байлық болудан қалғанын 
қынжыла жеткізді.

Адамның мінезі тек қуалайды. Әне-
кеңнің де шыншылдығы бала жастан 
байқалған туабітті мінез. Сол мінезі 
үшін тек беспен оқыса да, қызыл ат-
тестаттан құр қалды. Бірақ оған мо-
йымады, ол кезде көптің қолы жете бер-
мейтін Алматыдағы қазақтың жалғыз 
университетінің журналистика бөлімін 
үздік бітіріп шықты. 

Күнделік – мемуарлық жанр. Жазба-
ларында өзін жалқаулығы үшін жазғыра 
беретін Әнекең 15 жасынан бастап 
күнделік жазып, осы уақытқа дейін 70 
блокнот, 120 қалың дәптерді сақтап 
келіпті. Бұл үлкен 10 томдыққа мол 

Меншікке қарсы қылмыстар деп 
иелік ету құқығын бұзу, меншік иесіне 
басқа да тәсілдермен мүліктік зиян 
келтіру немесе осындай зиян тигізуге 
қауіп-қатер жасаумен байланысты әре-
кетті айтады. Қолданыстағы заңдарда 
қарастырылған меншікке қарсы қыл-
мыс түрлері әрекетті жасау ниеті мен 
тәсілі арқылы ерекшеленеді. 

Қолданыстағы Қылмыстық ко-
декстің 6-тарауында меншікке қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар 
көрсетілген. «Меншікке қарсы қыл-
мыс» тек Қазақстанда емес, сондай-ақ 
бүкіл әлемде кең тараған. Әсіресе, 
ХХІ ғасырда ақпарат, технология және 
адамның ой-санасы дамыған кезде бұл 
қылмыстың көптеген түрі пайда бола 
бастады. Оған қоса әлемдік дағдарыс 
қылмыскерлердің көбеюіне ықпал етіп 
отыр. Меншiкке қарсы қылмыс, оның 
iшiнде тонауды басқа қылмыстардан 
ажыратып дәрежелеу – құқық қорғау 
қызметкерлерiнiң басты мiндетi.

Қазіргі кезде жұмыс істеудің орны-
на, ұрлықпен нәпақа тапқысы келе тін 
азаматтар көбейді. Мұны жұмыссыз-
дықпен байланыстыру орынсыз. Се-
бебі талай азамат өз күшімен кіші 
және орта деңгейдегі кәсіпкерлікті 
жан дандырып, қаншама адамға жұмыс 
тауып беруде. Жергілікті әкімшілік 
тарапынан да «Жол картасы» секілді 
шаралар арқылы жұмыспен қамтудың 
амалы жасалуда. Бірақ, оңай олжа 
тапқысы келетіндер айлап еңбек етіп 
ақша тапқысы келмейді. Бір сәтте 
байып кетем деп ұрлыққа баратын-
дар қолына кісен салынғанда ғана 
қателес кенін түсінеді. 

Сот тәжірибесі көрсеткендей, мен-
шікке қарсы қылмыстар Түркістан 
облысында тіркелген қылмыстың 

басым бөлігін құрайды. Жалпы, Қыл-
мыстық кодекс нормасы халықара-
лық стандартқа сай болғанмен, ел-
дегі негізгі проблеманың бірі құқық 
бұзушылықпен айналысатын маман-
дардың дайын еместігімен байланыс-
ты. Біріншіден, қылмыстың жасалу 
жолы олармен күрес тәсіліне қараған-
да өте жақсы дамуда. Екіншіден, заң 
нормасы жақсы жазылғанмен, оларға 
қатаңдық жетіспейді. Жаза қатаң бол-
са, басқаларға сабақ болар еді. Үшін-
шіден, заңды бұзудың залалы мектеп 
қабырғасынан түсіндірілсе, қылмысқа 
айтарлықтай тоқтам болары даусыз. 

Сондай-ақ, Қылмыстық кодекстің 
190-бабы бойынша істер, яғни алаяқ-
тық жиі кездеседі. Айталық, К.О. 
де ген азамат Түркістан қаласында 
«Әмір» сауда үйінде алтын бұйым са-
тумен айналысқан. Кейіннен ол өзімен 
бірге алтын сатумен айналысатын 
Ж.А.-дан біраз бұйымды ақшасын 
кейінірек беремін деп алады. Таныс 
адам алдамайды деп ойлаған жәбір-
ленуші жалпы құны 1 988 800 теңге 
болатын алтын бұйымдарын К.О-ға 
береді. Бірақ, не қымбат әшекейлерді, 
не оның ақшасын қайтармай жүріп 
алған азаматты ақыры жәбірленуші 
сотқа берді. Сот үкімімен К.О. кінәлі 
деп танылып, оған үш жыл бас бос-
тандығынан айыру жазасы тағайын-
далып, жазаны түзеу колониясының 
жалпы режимінде өтеу белгіленген. 
Қылмыстың өтеуі қашан да – жаза. 
Біреудің меншігін иеленіп, залал кел-
тірмес бұрын азаматтар оның немен 
бітерін де бір сәт ойласа дейсің. 

Т. ОҢҒАРБАЕВ,
Түркістан облыстық сотының 

судьясы 
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ТІЛГЕ ДЕГЕН ҚАМҚОРЛЫҚ 
АЗАЙМАЙДЫ

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев: «Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретінде рөлі күшейіп, ұлтаралық 
қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді» – деп, алдағы 
уақытта қазақ тілінің мәртебесі артатынын айтты. 
Мемлекеттік тілдің мерейін өсіруге бағытталған іс-
шаралар аз емес. ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілген 
Тіл саясатын іске асырудың 2020–2025 жылдарға арнал-
ған мемлекеттік бағдарламасы – соның бірі. 

Бағдарлама қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 
толыққанды қызметін қамтамасыз ете отырып, латын 
графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғыртуды, тіл 
мәдениетін одан әрі арттыруды және тілдік капиталды 
дамытуға бағыталған үйлесімді тіл саясатын жүргізуді 
көздейді. 

Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында, 
қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолда-
нылады. Сондықтан, елімізде жүргізілетін барлық іс 
қағаздары мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы 
тиіс. Тіл тағдыры – ел тағдыры екенін еш уақытта 
ұмытпайық. Қазір күнделікті жүргізіліп жатқан іс-
қағаздар, өткізіліп жатқан семинар-кеңестер қазақ 
тілінде жүзеге асырылуда. Міне, осының өзі мемлекеттік 
тілге деген құрмет, оны әрі қарай дамытуға қосып 
жатқан үлес деп білемін. Әрі бұл мемлекеттік тілге 
деген қамқорлықтың, оны дамытудың белгісі деп 
ойлаймын. 

Арман ЖАКУПОВ,
Көкшетау қаласының мамандандырылған

тергеу сотының судьясы

Маңғыстау топырағының адамды оңайлықпен құшағынан 
босатпайтын қасиеті бар. 360 әулиенің табаны тиген 

кие лі топырақ болған соң, солай шығар?! Жымпитыдан 48 
жыл бұрын келіп, біржола тұрақтап қалған Әнуар Жәнібекті 
де маңғыстаулық демей көріңіз!

жететін еңбек! Сонда Әнекең қалай 
жалқау болады? Меніңше, Әнекең 
жалқау емес, әр күннің жаңалығын жаз-
бай-жаңылмай, мұқият қағазға түсіріп 
отыратын жылнамашы. Ол аз десеңіз, 
жанкешті жазушы. Ол күнделіктерде 
өткен күннің нақты оқиғасы, тарихи 
ақпары ғана емес, заманның тынысы, 
қоғамның жүрек соғысы бар. Өзін жа-
ралы жолбарысқа теңейтін Әнекеңнің 
күнделіктеріне көз жүгірткен адам 
өмірінің әділет үшін арпалыспен ақ 
жолынан айнымай өтіп келе жатқанына 
куә болар еді.

Әріптесіміз 2007 жылы Маңғыстау 
облыстық сотынан 65 жасында басқар-
ма бастығы лауазымынан зейнетке 
шықты. Жай шыққан жоқ, республика-
да бірінші болып, құқық қорғау сала-
сындағы жемісті қызметі үшін «ҚР Сот 
жүйесінің Құрметті қызметкері» атағын 
алды. Бұрынырақта Әнекеңе «Маңғыс-
таудың Кемел Тоқаевы» деп едім. 75-ке 
келгенше еш өзгермеген Әнекең енді 
қалған ғұмырында, сірә, өзгермес. Сол 
сөзім сөз!

Үміт ЖӘЛЕКЕ, 
ҚР Жазушылар одағының мүшесі

СОТ СӨЙЛЕСІН

ҚЫЛМЫСТЫҢ 
ӨТЕУІ – ЖАЗА 

ПІКІР

АШЫҚТЫҚ СЕНІМДІ АРТТЫРАДЫ
Тәуелсіздіктің отыз жылында қа-

зақстандық сотта үлкен өзгерістер 
орын алды. Әрине, Кеңес Одағының 
шекпенінен шыққан құрылымды жаңа 
сүрлеуге салып, өзіндік бет-бейнесін 
қалыптастыру үшін ауқымды жұмыс 
жасалды. Сол іргелі бастамалардың 
басында Елбасы тұрды. Жыл сайынғы 
Президент Жолдауларында үшінші билік-
тің беделін арттырып, биікке жетелеудің 
жолдары көрсетіліп, бағдары белгіленді. 
Мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде 
елдегі құқықтық қарым-қатынасты заң-
дық тұрғыдан реттеудің тетігі жасалды. 
Бұған қоса, сот жұмысының сапасын 
көтеруді көздейтін реформалар қолға 
алынды. 
Жаңашылдық туралы сөз еткенде, ауыз 

толтырып айтатын оң істер баршылық. Соның 
ішінде алқабилер сотының тәжірибеге енгізіліп, 
медиация институтының жүзеге асуы отан-
дық сотты халықаралық талаптарға бір табан 
жақындатты. Халық өкілдері алқа би болып 
төрелік алаңына қатысу арқылы қылмыстық 
істі таразылаудың, адам тағдырына үкім ету-
дің қаншалықты жауапты екенін түсінді. Сол 
арқылы судьялар қызметіне деген құрмет өсті, 
сенім нығайды. 

Бұған қоса, сот жұмысын жетілдіруде ма-
мандандырылған соттардың маңызы зор бол-
ды. Мамандандырылған соттар – өркениетті 
елдер сотында бұрыннан бар, өзін-өзі толық 
ақтаған  бастама. Мұндай соттардың енгізілуі 
судьяларды бір салаға бейімдеп, бір бағытқа 
мамандануға, өзіне жүктелген істерді терең 
зерделеуге көмектескені талассыз. Бүгінде 
мамандандырылған соттарды қолданысқа ен-
гізудің дұрыстығын өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

Мамандандырылған соттарда жұмыс істейтін 
судьялардың іске қатысты заңнамаларды бү-
ге-шігесіне дейін түйсініп, аз уақыттың ішінде 
өз саласының білгіріне айналатынына көз жет-
кізіп келеміз. Сонымен бірге, мұндай соттар 
бай тәжірибе жинақтап, қазылардың қателесуі-
не де жол бермейді.

Медиация институтының да сот саласына 
берері аз болмады. Бастапқы кездері медиаци-
яға тосырқай қарағанмен, бүгінде жұртшылық 
татуластыру рәсімдерінің тиімділігін түсіне 
бастады. Содан болар, медиаторларға сенім 
артып, дауды бітімгершілікпен шешуге ынта-
лылар қатары көбейіп келеді.

Үшінші билік пен халық арасындағы бай-
ланысты нығайту, ашық диалог орнату – сот 
жұмысының басты қағидасы. Ал сот қызметін 
халыққа жақындатуда, ашықтығын арттыруда 
заманауи технологияның ықпалы аз емес. Элек-
трондық қызметтің көмегімен арыз-шағымдар-
ды онлайн қабылдау, сот отырыстарын ды-
быс-бейне жазу құрылғылары арқылы таспалау 
жаңашылдықтың алғашқы қадамы болатын. 

Бүгінде «Сот кабинеті» тек азаматтардың 
арыз-шағымын қабылдаумен шектелмейді. 
Сервистің халық сұранысына жедел жауап бе-
ретін қызмет ауқымы күн өткен сайын кеңейіп 
жатыр. Сонымен бірге, іс материалдарының 
судьяларға компьютер көмегімен бөлінуі, сот 
отырысына куәларды қашықтан қатыстыру 
мүмкіндігі, бейнеконференц байланыстың 
тиімділігі азаматтардың сот саласына деген 
сенімін еселей түскені күмәнсіз.

Саида БОЛАТ,
Алматы қаласы мамандандырылған 

ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы

СОТ ДАМУЫ ӘЛЕМДІК 
ТАЛАПТАРҒА САЙ

Еліміз егемендігін жариялаған 
30 жылдың ішінде сот саласын ма-
териалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз ету, судьялар мен сот 
қызметкерлерінің тәуелсіздігін 
нығайтып, сот реформаларын 
іскерлікпен жүзеге асыру бағы-
тында ұлан-ғайыр жұмыс тынды-
рылды. Тәуелсіз ел ретінде өз Ата 
Заңымыз, Елтаңба, мемлекеттік 
Әнұран мен Ту және ұлттық тең-
геміз қолданысқа енгізілді. Араға 
3 жыл салып, әлемдік стандарт-
тарға сай Конституция жаңар-
тылып, Бас құжат республикалық 
референдумда бүкілхалықтық 
қолдауға ие болды. Қылмыстық, 
Қылмыстық-процестік, Азамат-
тық, Азаматтық-процестік, Еңбек 
және басқа да қоғамдық қаты-
настарды реттейтін кодекстер 
қабылданды.

Сот құзыреті заңмен кеңей-
тіліп,  әлеуметтік  мәртебе сі 
нақтыланды. Заман талабына сай 

жаңғыр тылған билер институ-
ты мен пилоттық жобалардың 
сот жүйесіне батыл енгізілуі 
ашықтықтық пен жариялылыққа 
кең жол ашып, сот тәуелсізді-
гін нығайтуға септігін тигізу-
де. Карантиндік шектеу кезінде 
озық технологиялар жетістігі сот 
төрелігін қашықтан атқаруға мүм-
кіндік беріп, тараптармен кері бай-
ланыс орнатуға, сол арқылы уақыт 
пен қаражатты үнемдеуге жол 
ашты. Сот жұмысын цифрланды-

руды одан әрі жетілдіру мақсатын-
да «Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне 
соттар жұмысының заманауи фор-
маттарын ендіру, артық сот рәсім-
дері мен шығындарын қысқарту 
мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңы қабылданды. Нәтижесінде 
судьяға қосымша өкілеттіліктер 
беріліп, сол арқылы сотқа деген 
сенім нығая түсті. 

Құқықтық саясат тұжырым-
дамасында азаматтық және қыл-
мыстық сот өндірісін жүргізу 
барысында процеске қатысушы 
тараптардың жарыспалылығы мен 
тең құқықтылығын қамтамасыз 
етуге айрықша назар аударылып 
отыр. Соған сәйкес, істі қарау-
шы судья тек заңды басшылыққа 
алып, әділ шешім шығаруы тиіс. 
Оған сырттан ешқандай күш – сот 
басшылығы, өзге де құзырлы ор-
гандар ықпал етіп, қысым жаса-

мауы керек. Азаматтық-процестік 
кодекстің 16-бабында «Судья істе 
бар дәлелдемелерді жиынтығын-
да бейтарап, жан-жақты және 
толық қарауға негізделген өзінің 
ішкі сезімі бойынша бағалайды, 
бұл ретте ол заң мен ар-ұятты 
басшылыққа алады» деп атап 
көрсетілген. Төле бидің «Біліп 
айтқан сөзге құн жетпейді, тауып 
айтқан сөзге шын жетпейді» деген 
ұлағатты сөзін шешім шығаратын 
кезде әрдайым басшылыққа ал-
сақ, ешқашан қателеспейтініміз 
ақиқат. 

Сот барысында судья объек-
тивтілікті және бейтараптылықты 
сақтай отырып, процеске бас-
шылықты жүзеге асырады. Та-
раптардың істің мән-жайын то-
лық және объективті зерттеуге 
арналған процестік құқығын іске 
асыруы үшін қажетті жағдай 
жасайды. Судья ең бірінші ке-
зекте іске қатысатын адамдарға 
олардың құқығы мен міндетін 
түсіндіріп, процестік әрекеттерді 
жасаудың немесе жасамаудың 
салдары туралы ескертеді. Олар-
дың құқықтық позициясы мен 
дәлелдемесін нақтылайды, істің 
мән-жайын талқылайды және 
кодексте көзделген жағдайларда 
оларға өз құқығын жүзеге асы-
руға жәрдемдеседі. Тараптар-
дың жарыспалылығы мен тең 
құқықтылығы қағидасын ұстану 
азаматтар құқығының толық іске 
асуына мүмкіндік береді.

Алтынай СЕРИКОВА,
Атырау қалалық сотының 

судьясы
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
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zangazet@mail.ru

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, 
Павлодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева»,  Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ӘРТҮРЛІ ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөліміне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 747 200 22 58, 
87474282610 Райымбек.

«GoldKapіtal» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 78, 105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖК «TRade and servіce», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capіtal»  Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай кө-
шесі 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, Пе-
тропавл 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.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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 көше сі 
31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 
және Ақтау қаласы.

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы 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.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 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, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: 
(87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servіse», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 
578414, ұялы тел.: 87772256506.

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

3. 15.12.2020 жылы қайтыс болған Орынбек Тұрсыбайдың артынан мұра 
ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, Еңбек-
шіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Б.Момышұлы көшесі, 81А мекенжайы бо-
йынша нотариус Н.Ж. Кайнарбековаға келулері қажет, тел.: 87277624064.

«Бірде Ләйлім Рысқали деген оқушы 
қыздың Абай өлеңін жаттап, эстафетаны 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқа-
евқа жолдағанын Байжігіт көріп қалады. 
«Бұл қалай?» деді маған ойлы кейіпте. 
Түсіндіріп бердім. Тыңдап алды да «Мен де 
эстафета жолдаймын. Абай атамның өлеңін 
жаттаймын» деді. «Кімге жолдайсың?» деп 
сұрағанымда, сәл-пәл ойланып «Түркия Пре-
зидентіне» деп жауап қатты. Оның бұл ба-
тылдығына риза болып, қолдау таныттым», 
– дейді баланың әкесі Дулат Байкубенов.

Сөйтіп, хакімнің өлеңі жатталды, видео 
түсірілді, желіге жүктелді. Ауыл тұрғында-
ры әкелі-балалы екеуінің бұл ісіне күлді де 
қойды. Ешкім де Байжігіттің сәлемі Түркия 
басшысына жетеді деп ойламаған-тұғын. 
Бірақ тағдырдың жазып қойған сыйы бар 
екен. 

«Арада 1 жарым жылдай уақыт өтті. 
Сенімге селкеу түссе де, үміт үзілмеген. 
Кенет Анадолы еліндегі TRT AVAZ теле-
арнасында біз жайлы сюжет көрсетілгенін 
естідік. Басында сенбей, әзіл шығар дедік те 
қойдық. Сөйтсек, рас боп шықты. Осыдан 
кейін жан-жақтан ұсыныстар түсе баста-
ды. Наурыз айының ортасында Түркияның 
Қазақстандағы елшілігі хабарласып, ұлым 
екеу мізді Нұр-Сұлтан қаласына шақырды. 
Келесі күні ұшаққа отырдық та, елордаға 

тартып кеттік. Жол шығынын елшілік-
тің өзі көтерді», – деді Дулат Байкубе-
нов.

Аттанар алдында олар Тұғыл 
ауылындағы тігінші Әлия Нұрахмето-
ваға барып Байжігітке арнайы киім тік-
тірген екен. Жоспар бойынша елшілік-
те Байжігіт Режеп Тайып Ердоғанмен Zoom 
арқылы тікелей байланысқа шығуы керек 
еді. Алайда Президенттің шұғыл жұмыстары 
шығып, бұл ойлары іске аспай қалыпты. 

«Бізді Түркияның Қазақстандағы елшісі 
Уфук Экинджи мырза қабылдады. Ерекше 
ықылас танытып, шынайы ризашылықта-
рын жеткізді. Түркия Республикасы Пре-
зидентінің бас кеңесшісі Ялчын Топчудың 
арнайы хаты, ipad mp3 player және Түркия 
туы бедерленіп, «Байжігіт» деген жазуы бар 
алтын білезікті сыйға тартты. Бұдан бөлек, 
Тарбағатай ауданының әкімдігіне Түркия 
туралы кітапты, Ақжар ауылындағы Байжі-
гіт баба мешітіне Құран Кәрім кітабын бізге 
аманат етіп тапсырды. Ұлым мектеп бітірген 
соң Түркиядағы кез келген университетке 
грантқа оқуға түсе алатынын, мамандықты 
өзі таңдайтынын жеткізді. Түрік тілін мең-
герсе, сол елде жұмысқа орналасуға көмек-
тесетіндерін айтты. Қуанышымызда шек 
болмады!» – деді Дулат.  

Байжігіт өскенде кәсіпкер болғысы ке-

АЛТЫН КӨПІР

ТАРБАҒАТАЙ МЕН ТҮРКИЯНЫ 
БАЙЛАНЫСТЫРҒАН БАЛА
Саналы ұрпақ – жарқын болашақ кепілі. Тұғылда 1 сынып-

та оқитын Байжігіт есімді балақай Түркия Президентінің 
назарына ілігіп, арнайы сыйлығын алды. Бұған оның Режеп 
Тайып Ердоғанға Абай өлеңін оқу эстафетасын жолдағаны 
себеп болған. 

7. «Микроқаржы ұйымы «i-credit.kz» ЖШС мекенжайы өзгергені туралы 
барлық мүдделі тұлғаларға хабарлайды: Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле 
би көшесі, 101, «Төле би» бизнес орталығы, 3 қабат, D блогы.

Ақмола облыстық сотының басшылығы мен Ақмола облысының  
судьялар корпусы Ақмола облыстық сотының судьясы Дана Аусақ-
қызы Мұқашеваға  анасы 

МҰҚАШЕВА Алтын Рахымжанқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

5. Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының «Сарыағаш ау-
данының адами әлеуетті дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің /орналасқан жері: 
Сарыағаш қаласы, Уманова көшесі, 10 үй/ арызы бойынша 1979 жылы 5 желтоқсанда 
Өзбекстан Республикасыңда туған Фарида Италгаевна Исмоилованы хабарсыз кетті 
деп тану туралы азаматтық іс қаралуда. 1979 жылы 5 желтоқсанда туған Фарида Итал-
гаевна Исмоилованың қай жерде жүргені, қайда тұратыны жөнінде мәліметті білетін 
барлық адамдардың жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде Сарыағаш 
аудандық сотына хабарласуын сұрайды. Мекенжайы: Сарыағаш каласы, Майлықожа 
көшесі, тел: 87253722998.

6. Атырау қалалық сотының өндірісінде арыз беруші Атырау қаласы, Сороченко өткелі, 28 үйдің 
тұрғыны Дюсалиева Айгуль Бакимановнаның соңғы мәлім болған тұрғылықты жері Атырау қаласы, 
Сороченко өткелі, 28 үй тұрғыны 5 маусым 1955 жылы туған Досанов Калимгалийды қайтыс болды 
деп жариялау туралы арызы бойынша азаматтық іс қаралуда. 5 маусым 1955 жылы туған Атырау 
облысының тумасы Досанов Калымгалийдың тұрғылықты жері туралы мәліметтері бар тұлғалар-
дың Атырау қаласы, Сәтпаев даңғылы, 3 мекенжайы бойынша орналасқан Атырау қалалық сотына 
жарияланым шығарылған күннен бастап үш ай мерзім ішінде көрсетілген телефон нөмірі арқылы 
8-7122-215793 хабарласуларын сұрайды.

2.                                                                                   Есептеме ШОБ кәсіпорындарына арналған ХҚЕС 
ақпараттың мазмұны мен ашылуына қоятын 

талаптарына сәйкес дайындалды
Атауы «Shakhmardan Yessenov Foundation ғылыми-білім беру қоры» жеке қоры
Қызметкерлердің орташа жылдық саны 12

Заңды мекенжайы, Бизнес сәйкестендіру нөмірі, 
Жеке сәйкестендіру нөмірі

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби 
даңғылы, № 5 үй, н.п.6, 130240017820

Бухгалтерлік баланс
31 желтоқсан 2020 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

Активтер
Есепті 

кезеңнің 
соңына

Есепті 
кезеңнің 
басына

I. Қысқа мерзімді активтер 792 340 1 156 754
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 291 815 612 161
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары 186 047 190 473
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 229 621 322 828
Қорлар 6 958 22 525
Ағымдағы салықтық активтер 11 27
Өзге қысқа мерзімді активтер 77 888 8 741
II. Ұзақ мерзімді активтер 107 583 114 730
Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары 1 1
Ассоциацияланған кәсіпорындарға инвестициялар 77 930 77 930
Негізгі құралдар 3 609 10 756
Материалдық емес активтер 26 043 26 043
БАЛАНС (01 бет + 09 бет) 899 923 1 271 484
Міндеттеме мен капитал 523 2 738
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 523 2 738
Салықтар бойынша міндеттемелер 21 1 157
Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер 9 -
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 380 1 581
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 113  
V. Капитал 899 400 1 268 746
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 899 400 1 268 746
БАЛАНС (22 бет + 36 бет) 899 923 1 271 484

8. 2021 жылдың 1 наурызына
Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы 

2021 жылдың 1 сәуіріне облыс бюджетінің кірістері республикалық бюджеттен 
түскен трансферттерді қоса алғанда 122,3 пайызға орындалды, жоспар 56 554 682,7 
мың теңге кезінде кассалық орындалуы 69 185 549,9 мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 99,6 пайызға орындалды, 
жоспар 60 482 330,2 мың теңге кезінде 60 246 101,5 мың теңгеге игерілді.
Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:

  (мың теңге)

Атауы
2021 ж. 1 сәуіріне Орын-

далуы %Жоспар Кассалық 
орындалу

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 1 979 584,4 1 975 754,9 99,8
Қорғаныс 114 506,9 113 864,6 99,4
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 
сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 302 217,9 1 302 216,9 100,0

Бiлiм беру 31 771 227,0 31 610 159,9 99,5
Денсаулық сақтау 654 401,0 654 387,8 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 2 152 773,6 2 148 887,3 99,8

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 577 700,9 1 519 522,4 96,3
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 2 070 688,8 2 069 210,0 99,9

Отын-энергетика кешенi және жер 
қойнауын пайдалану 150 656,0 150 656,0 100,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 358 381,1 5 354 583,9 99,9

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 128 667,4 128 483,6 99,9

Көлiк және коммуникация 905 863,6 903 145,2 99,7
Басқалар 4 975 041,6 4 974 618,5 100,0
Борышқа қызмет көрсету 8 560,0 8 554,1 0,0
Трансферттер 1 195 342,1 1 195 342,1 100,0
Қарыздарды өтеу 6 136 717,9 6 136 714,3 100,0
Жиынтығы 60 482 330,2 60 246 101,5 99,6

2020 жылға алынған қаражаттың мақсатты пайдалануы туралы есеп

Ұйым «Shakhmardan Yessenov Foundation ғылыми білім беру 
қоры» Жеке Қоры

Қызмет түрі коммерциялық емес
Ұйымдық-құқықтық нысаны/ меншік нысаны Жеке қор

Заңды мекен-жайы: 
050000, Казахстан Республикасы, Алматы қаласы, 

Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 5 үй, н.п. 6, 
130240017820

    мың. теңге
        Көрсеткіш атауы сомасы

Есепті жылдың басына қаражат қалдығы 612 161
Келіп түскен қаражат  
Қайырымдылық көмек 209 522
Ұйымның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар 34 177
Түскен қаражаттардың барлығы 243 699
Пайдаланылған қаражат  
Мақсатты іс-шараларға жұмсалған шығыстар, оның ішінде 379 536

Білім алуға Конкурстық гранттар 7 298
Ғылыми және IT тағылымдамалар бағдарламалары 2 520
Есеновтік қулар және өңірлік бағдарламалар 40 761
Yessenov Data lab 3 606
Ғылымды дәріптеу 3 844
Қайырымдылық көмек 21 747

Салауатты өмір салтын насихаттау және бұқаралық спортты дамыту 283 950
Ш.Есенов атындағы  шәкіртақы 8 348
Ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру 1 252
Өзге де іс-шаралар 6 210
Күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар 184 509
Барлығы пайдаланылған қаражат 564 045
Есепті жылдың соңына қаражат қалдығы 291 815

леді екен. Не үшін деп сұрағанда, «Көп ақша 
тауып, жағдайы жоқтарға көмектесемін. 
Балалардың бәріне телефон алып беремін», 
– депті. Осыдан-ақ оның көлдей көңілін, өз-
геге деген жанашырлығын аңғардық. 

«Жұбайым Гүлайым екеуміз 4 бала тәр-
биелеп отырмыз. Байжігіт – тұңғышымыз. 
Ержігіт, Жанжігіт есімді екі інісі мен Кербез 
атты қарындасы бар. Ауылымызға оралған-
нан кейін жергілікті әкім мен білім бөлімінің 
басшысы келіп құттықтады. Мектепте кезде-
су ұйымдастырылды. Тағы бір айта кетерлі-
гі, Анадолы жеріндегі белді компаниялардың 
бірі Тарбағатайға қайтарымсыз инвестиция 
бөліп, сүт өңдеу цехын салмақ. Бір шартта-
ры дайын өнімнің атауы «Байжігіт» болуы 
керек. Бұл да туған жеріміздің дамуына 
қосылған титтей де болса үлес», – деді Бай-
жігіттің әкесі.  

Талғатжан МҰХАМАДИЕВ,
«Заң газеті»

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ПАЙЫМ

ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУ 

ТЕТІГІ
Сот жүйесіндегі реформа аясында әкімшілік 

әділет құрылымын енгізу процесі қолға 
алынды. Оның негізі Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексін қабылдаудан басталды. Соған орай қазір 
судьяларды жаңа сотқа бейімдеу,  теориялық, прак-
тикалық дағдысын жетілдіру бойынша дайындық 
жұмыстары жүргізілуде. 

Азаматтар тарапынан Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
декстің маңызына, артықшылығына қатысты сұрақ жиі қой-
ылады. Біріншіден, бұл құжат «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру мақсатында – «адам 
– мемлекет, лауазымды тұлға» арасындағы дауларды құқықтық 
жолмен шешуді реттейтін кодификацияланған акт. Сонымен 
қатар, «бизнес, үкіметтік емес ұйымдар секторларының мемле-
кетпен арадағы қатынастарын жаңарту инструменті», «мемлекет 
пен азаматтардың арасындағы жариялық-құқықтық қатына-
стардан туындайтын дауларды реттеу» тетігі. Екіншіден, кодекс 
азаматтар арызын қарау тәртібін, мерзімін оңтайландыруға 
бағытталған. Сондай-ақ, әкімшілік рәсімдік-процестік тәртіптің 
қандай сатылардан тұратыны реттелген. Құжат мемлекеттік ор-
гандардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік рәсімдерді жү-
зеге асыруға байланысты қатынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот 
ісін жүргізу тәртібін дәйектейді. Үшіншіден, жария-құқықтық 
дауға қатысушылар арасындағы қатынасты реттеуге бағыт-
талған. 

Жаңа кодекс мемлекет үшін, жалпы қоғам үшін өте қажет заң 
жинағы және әлем қауымдастығына кірудің алғы шарты болып 
табылады.  

Марат СИСЕНҒАЛИ,
Орал қаласының мамандандырылған 

әкімшілік сотының судьясы
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Биылғы қыс қаһарына ерте мінді. 
Және өзі жылдағыдан өзгешелеу ме, 
қалай?! 

«Барыс жылы барың шаш, таба ал-
масаң тарыңды шаш» деген бабалары-
мыздың сөзін биыл оқуға түсіп, алғаш 
студент атанғанда басқаша сезінген 
секілді едік?!

Желді тоқсанның үскірігіне үстімдегі 
былғары күртеше шыдас берер емес. 
Ішінен қанша қалың кисем де, бүрсең-
детіп барады. Қалыңырақ бірдеңе алуға 
қалта жұқа. Ол кезде ауылға салмақ 
салу – ардың ісі. Менсіз де үйде шиет-
тей бала-шаға. Жалақы алатын жалғыз 
әкем ғана. Шешейдің денсаулығы жоқ. 
Үйде үлкен әжем бар. Бір қызығы, әжем 
зейнетақы алмайды. Өзінің ұлы, яғни 
менің әкем Керей мен бауырына басқан 
жетім қайнысы Сәдуақас әжеміздің жасы 
келгенде зейнетақы тағайындатпапты. 
Екі бірдей қызметкер ұлы бар кемпірге 
үкіметтен ақша алып отыр деген «масқа-
ра атаққа» қалуға арланған. Әйтпесе, 
«Ойылдың Отамалысы» деген оймақтай 
ғана ой түйген мақаламның басты кей-
іпкері Құжаты марқұм (менің атам) – 
ұжымшар малын ақ бораннан аман алып 
қаламын деп арпалысып жан берген 
Азамат! Ойылдың Ақшатауында қабірі 
қалған атамның есімі ескерткіш-тақтаға 
да жазылған. 

«Қырық жыл қырғын болса да, ажал-
ды өледі» демекші, екінші дүниежүзілік 
соғыстан оқ жұлып кеткен кеңірдегін 
мыспен ауыстырып тірі келген атам 
ұжымшар малы мен қасындағы көмекші 
шопан, жас баланы аман алып қаламын 
деп жан берген. Міне, осы шалдан 
қалған жалғыз тұяқ – менің әкем. Менен 
кейінгі қызды босанғанда жапсырған 
аурудан соң жиырма жыл ауруханадан 
шықпаған анамызға дейін бағып-қағып, 
ақсақ, бүкір анасы екеуі жеті «жетімді» 
жеткізді. Өз қолым өз аузыма жетіп, 
енді көмектесер сәтте әкемнің айтқаны: 
«Ештеңеге алаңдама, балам, тек оқы!».

Сонымен, Алматыға жол тарттым. 
Жолым болды. С.М. Киров атындағы 
ҚазМУ-ға оқуға түстім. Енді кері қай-
туға болмайды!

«САЯХАТ» АВТОБЕКЕТІ
Кешқұрым. ГРЭС-ке қатынай-

тын №300 автобусты күтіп бүрсеңдеп 
тұрмын. Автобусқа міне сала артына 
қарай жүгіремін. Львовтың дарыл-
дақ автобустарының моторы артында 
болғандықтан, артқы орындықтар ыссы, 
рахат. Аралық біраз жер болса да, тез 
жеттік. Осында күзет бөлімінде қызмет 
ететін үлкен ағам Ержан жатақханада 
тұрады. «Пятактан» ары қарай да тағы 
біраз жер жаяулатып келіп, есік қақтым. 
Есік ашқан әдеміше келген ұйғыр қызы 
менімен орысша амандасып, ішке өт-
кізіп: «Ержан жұмыста, қазір келіп қала-
ды», – деп бәйек болып жатыр.

Мен бұйығып жатып, ұйықтап кетіп-
пін. Олар тамаққа бір-ақ оятты. Ет асып-
ты. Тамақ үстінде үшеуміз әңгімелесіп 
ұзақ отырып қалыппыз. 

– Таңертең 6-да тұрып кетуің керек, 
әйтпесе, сабаққа кешігесің. Жатып дем 
ал, – деп жеңешем өздерінің кереуеттері-
не маған төсек салып берді.

Ұйғыр жеңешем таң атпай тұрып, 
шайымды қойып, әлек боп жүр. Шай 
үстінде ағам: «Үстің жұқа ғой», – деді. 
Мен бірдеңе деп міңгірледім. Кетуге 
жиналған кезімде әскери бушлатын алды 
да, маған өзінің биыл ғана сатып алған 
қымбат шубасын кигізіп, жеңгем екеуі 
автобусқа дейін шығарып салды. Ав-
тобус күтіп әңгімелесіп тұрмыз. Тоңып 
тұрғаным жоқ. Үстімде қалың шуба. Тек 
қазір қайтадан шешетінім есіме түссе, 
жаурағандай боламын. Сол сәтте автобус 
та келе қалды. Ағам қалтасынан 10 сом 
алып маған ұсынды. Болмашы ғана қар-
сылық танытқандай болғаныммен, лып 
еткізіп қалтаға салып алдым.

– Болды, отыр автобусыңа! – де-
генде шубаны шеше беріп едім, ағам: 
«Шешпе, оны сен кие бер, менің буш-

латым бар ғой, сосын тағы көрерміз», 
– деді. Көзімнен ыршып кеткен жасты 
көрсетпес үшін автобустың артына 
қарай тұра жүгірдім. Кеудемді біртүрлі 
қуаныш билеп барады. Үстімде қымбат 
шуба. Қалтамда қызыл ондық. Түсім 
болмаса екен деп қоямын өзіме-өзім. 
Әншейінде отыра сала ұйықтап кететін 
ыстық орында бұл жолы көз ілмедім. Ол 
кезде қазіргідей кептеліс жоқ, лезде-ақ 
«Саяхат» автобекетіне келіп жеттік. 

«Саяхаттан» ҚазМУ қалашығына 
апаратын №32 автобусқа ауысып отыр-
дым.

Көңілім алып-ұшып келеді. Бойымды 
мақтаныш сезімі билегендей ме, қалай? 
Өз-өзіме бажайлап қарай бастағаным 
сол еді, енді байқадым, шубамның екі 
жеңі сәл қысқалау екен. Не болса да 
екі қолымды қалтамнан көп шығарма-
уға бекіндім де, папкамды қолтыққа 
қысқан күйде аудиторияға кіріп келдім. 
Байқаймын, бәрінің көзі менде сияқты. 
Аудиториядағы самаладай жарыққа 
шағылысқан менің жаңа шубам құндыз 
шубадай мың құбылып көздің жауын 
алғандай. Білдірмей ғана шубамды 
шешіп жатып, курстас қыз Ұлбаланың 
сөмкесіне көзім түсе кетпесі бар ма?! 
Тура менің шубамның түсі. Болды. 
Мәселе шешілді!

Жатақханаға дейін қолымды қалтам-
нан шығармай бардым да, Ұлекеңнің 
сөмкесін жарып жіберіп, қоңыр былға-
рыдан жең жалғап ала қойдық. Тура 
«үкіметский» болып шыға келсін... Енді 
екі қолды қалтаға тыға бермесе де бола-
ды. Уақыт осылай өтіп жатты. 

Студенттік өмірдің қызығы басталып 
та кеткен. Қатал қыстың да мәселесін 
шешіп қойғандай болатынбыз. Тек, сол 
кезде алдымызда атышулы 16 желтоқ-
сан күтіп тұрғанын ешкім ойлаған да 
жоқ-тын...

«САЯХАТ» САҒАТЫ 
16 желтоқсан. Күн сейсенбі. 
Сенбі күні Ақшиге үйіме барғаннан 

сырқаттанып, дүйсенбіде сабаққа келе 
алмадым да, келесі күні таңғы автобус-
пен бірінші лекцияға кешікпес үшін 
ертелетіп жолға шыққанмын. Ол кезде 
«Саяхат» автобекеті жанында орна-
ласқан мұнаралы сағат бар еді. Таңертең 
дәл осы сағаттың астында достарыммен 
асығыс қоштасып, №32 автобусқа қарай 
жүгіре жөнелдім. Бұл сағат ол кезде 
біздер үшін Кремль куранттарынан да 
қымбат болатын. Өйткені біз «Кезде-
сетін орнымызды ешқашан өзгертуге 
болмайтынын» білетінбіз. Сол сағаттың 
түбінде талай табысып, талай қимай 
ажырасатынбыз. Бірақ сол жерде тағы 
бір кездесетінімізге еш шүбә келтірмей-
тінбіз... 

ҚазМУ ҚАЛАШЫҒЫ
Байқаймын, автобуста да күбір-күбір 

әңгіме. «Жексенбілердің» жеккөрінішті 
назарын желкеммен сезіп келемін. Жол-
шыбай ҚазМУ-дің жанындағы дүңгір-
шектен 1-2 газетті ала сала аудиторияға 
келіп кірдім. Гу-гу әңгіме өрби бастады. 
Басты тақырып: «Қонаевты орнынан 
алған он тоғыз минуттық Пленум».

Бәрі жасырын, бәрі құпия заманда 
Шәкәрім, Мағжан, Ахмет, т.б. ата-ағала-
рымыз туралы, саясат туралы даурығып 
дискуссия құру журфактықтар үшін 
үйреншікті дүние секілді көрінетін. Ал 
мына тақырыптың аясы үлкейіп бара 
жатты. Газет бетіндегі Колбин суретінің 
көзін ойып, маңдайына: «Кет!» деген 
жазуды ешкімнің ықтиярынсыз-ақ ауди-
ториядағы студенттердің өзі жаза баста-
ды. Міне, осы кезде «Жаңа алаңға халық 
жиналып жатыр екен» деген хабар да 
жетті. Жалындаған жастар өре түрегелді. 
Бәрі емес, әрине.

Қамқорлықпен курс кураторының: 
«Айналайындар-ау, арандап қаласыңдар 
ғой, ол жерде ешкімді де аямайды, 
тыңдасаңдаршы», – деген жалынышты 
үнінің өзіне қарсы дау айтып, тыңда-
май кетсек те, бізді сатпаған ағайымыз 
да болды. Кейіннен біздің ит терімізді 
басымызға қаптаған, кеңесті жақтаған 

АЙНА
ОЙТОЛҒАУ

ағайсымақтар да болды. Ұстап берген-
дер, сатып кеткендер... Бәрі болды!..

Әп-сәтте әлемтапырық болып, дүние 
өзгеріп шыға келді... Міне, дүниені дүр 
сілкіндірген үш күндік Желтоқсан кө-
терілісі осылай басталған болатын. Біз 
сол көтерілістің бастан-аяқ жуан орта-
сынан табылдық.

НАМЫС
Ер сыналар күн туды. Үлкен лекция 

залы. Үлкен комсомол жиналысы. 
Әншейінде самаладай жарқырап 

тұратын фойенің шамдары да бүгін білте 
шамның түбіне түспейтін жарығындай 
өлеусірей қалған. Әлде әдейі жартысын 
жақпай қойды ма екен, кім білсін?! Біз 
кезегімізді күтіп таңертеңнен бері сырт-
та тұрмыз. Іштен естілген айқай және 
жазаланғандар мен оқудан шығарылған-
дардың жан даусы, жылағаны үрей бұл-
тын қоюлата түсуде. Байқаймыз, ешкімді 
ешкім аяп жатқан жоқ.

Курстас қыз Тұрсынова Гүлжан мен 
Ұлбала жатақханаға жүгіріп кетті де, 
талғажау етерлік бірдеңелермен қоса 
менің іште ұмыт қалған тұмарымды 
алып келіп: «Тағып ала қойшы», – 
деп қиылды. Сол жерде тұрып қарбы-
тып-қарбытып бірдеңелерді жегендей 
болғаным есімде. Бірақ не жегенімді 
білмеймін... 

Кешке таман кезек біздің курсқа 
келді. Ішке кірдік. Қысылып, талып 
қалып жатқан қыздар да бар. Комсо-
молдан шығарамыз деп қорқытуда. Ол 
кезде комсомолдан шығу – бәрі бітті 
деген сөз! Осының алдында ғана: «Егер 
де біреумізді комсомолдан шығаратын 
болсаңыз, онда бәрімізді түгел шыға-
рыңыз», – деп 50 шақты комсомол 
билетін жинап апарып үстеліне қойып, 
қыр көрсетіп жүрген қызбалардың басы 
салбырап кеткен. Мұны бастаған өзім 
едім. Бірақ бәрі дерлік қостаған!

– Кім бастағанын көрсетсеңдер, соны 
ғана жазалаймыз! Болмаса екі курстың 
комсоргі мен старостасы, бәрі кетеді! 
– деді «большой комсомол» үстелді жұ-
дырықтап.

Бірақ, бұл жерде ешкім ешкімді сат-
пады! Керісінше, Құстүтінова Гауһар 
деген қызымыз:

– Ағай, біз бала емеспіз ғой біреу 
жетектеп апаратын, әркім өз еркімен, 
өз аяғымен барған шығар, – деп жылап 
жіберді. Тұс-тұстан қолдаушылар да 
табылып жатыр...

Төмен қарап тұқырып отырған 50 
студенттің ортасынан 18-ге әлі толмаған 
Ормаш (марқұм) орнынан тұрып: «Мен 
бастадым, мені жазалаңыз!» – десін.

Одан ары шыдап отыру мүмкін емес 
болатын.

– Ол емес, бәрін мен бастап апардым, 
– деп орнымнан тұрдым...

Сол кездегі Үлкен комсомолдың төр-
ағасы Баяндаров маған қарай саусағын 
шошайтып: 

– Мынадан шығады, мен білемін! – 
деді.

Оның олай айтатын жөні бар. Екеуміз 
ескі таныспыз. Дайындық курсынан кел-
ген мені ол өткен жаздан бері қалалық 
студенттік отрядтан жақсы танитын. 
Екеуміз бірнеше мәрте сөзге де келген 
болатынбыз. Бір қызығы, сол кезеңде 
командааралық үш мәрте сайыс болды. 
Бірі – «Политплакат» («Саяси плакат») 
деген сурет салудан, екіншісі – «Кірпіш 
қалаудан» (студенттердің құрылыс от-
ряды болғандықтан) және көркемөнер-
паздар жарысы. Осы үшеуінде де еріксіз 
қолымды қысып тұрып, 1-орынды маған 
өзі тапсырған-тын. Бірақ, көпшіліктің 
көзінше тілін алмай, талай жерге қара-
тып едім (комсомол ғой), ұмытпапты. 
Оның үстіне алдында ғана комсомол 
билетін алдына апарып: «Егер біреумізді 
комсомолдан шығаратын болсаңыз, онда 
бәрімізді шығарыңыз», – деп қыр көр-
сетіп кеткенім бар. Сонымен, өз кінәмді 
мойындағаным үшін комсомолдық есеп 
кәртішкеме қатаң ескерту жаздырып, 
әзірге аман шықтық. 

Курс мәз. Жатақханада жайылған 
дастарқанның басында даурығып жа-
тырмыз. Жаңа ғана неше мәрте өзі 
ескерту алса да, жиналыста шыр-пыры 
шығып бізді қорғаған факультет ком-
сомол ұйымының жетекшісі Қосанов 
Әміржан келіп бізбен бірге отырып: 
«Жарайсыңдар! Бір-біріңді солай қорғай 
алсаңдар, сендерді ешкім жеңе алмай-
ды», – деп ағалық ақылын айтып, тағы 
бір марқайтып тастады. 

Біз бұл кезде алдымызда абақты 
күтіп тұрғанын сезген жоқпыз... Иә, 
«Біздің тарих, бұл да бір қалың тарих, 
Оқулығы жұп-жұқа, бірақ-тағы!» – деп 
Қадыр ағамыз жырлағандай, бұл да бір 
қалың тарих, тек...

Олай болса, өткен-кеткеннің бәрін 
жіпке тізгендей теріп отырмайын. Бұл 
туралы әлі толық жазыла жатар. Тек, сол 
Азамат сыналар тар кезеңде Арымды 
сақтап қалғаныма қуанамын. Керісін-
ше, талайларға қамқор бола алдым деп 
ойлаймын. Араша түстім. «Менмін!» 
дей алдым! Қамалсам да, таяқ жесем де, 
ешкімді сатпадым.

Сол кездегі журналистика факуль-
теті деканының орынбасары Ыдырысов 
Әбілфайыз ағаның (абақтыда отырып 
келгеннен кейін, мені оқудан шығармақ 
болған кезде Әбекеңнің әкелік мейірім-
мен арқамнан сипап тұрып: «Мен тірі 
тұрғанда сені ешкім де оқудан шығар-
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майды» дегенін ешқашан ұмытпаймын), 
журналистика факультетінің комсомол 
хатшысы Қосанов Әміржанның және 
көбісі 18-ге енді ғана толған өрімдей 
курстас достарым алдында бас иемін!

ШУБА
Сонымен, басы 15, аяғы 7 күнді 

арқалап, абақтыға кете бардық: Мен, 
Ұлықбеков Сейсен, Тастаев Ғазиз және 
марқұм Мырзағалиев Ормаш пен ор-
тамызда он сегізге енді толған жалғыз 
гүліміз Гүлмира Сұлтанәлиева. Абақты-
ның аузынан жасы 18-ге толмаған деп 
кері қайтарылған Ормашымыз жігіт-
терден мені бөлмеңіз деп, конвоирға 
жалынып жүр. 

– Мен бәрібір кері кетпеймін, – деп 
қояды жарықтық!

Сонымен, 10–12 адамға арналған тар 
қапаста 40 шақты «декабрист» отырдық. 
Камера іші тар. Барлық камерадағы 
жағдай осындай. Абақты аузы-мұр-
нынан шыға лық толды. Сасық. Түн-
ге қарай конвойдағы қазақ жігіттерге 
жалынып, камераның есігін аштырып 
қоямыз. Түнде жатарда абақтыны ба-
сымызға көтеріп, қазіргі Гимнді шыр-
қаймыз. Есімде қалғаны: бәріміз осы 
әнді шырқағанда, ескі абақтының есігі 
емес, керегесі дірілдейтін. Кейде кезек-
ші жігіттер жүгіріп келіп: «Қазір іште 
комиссия жүр, ең болмаса, солар кет-
кенше айтпай қоя тұрыңдаршы», – деп 
те жалынатын. Күндіз әдейі конвоймен 
біраз жер жаяу айдап, поршень зауытына 
апарып жұмысқа салатын. Ол зауытта 
да бірі жасырын, бірі ашық көмектескен 
азаматтар көп болды. Сырттай болса да, 
жанашырлық танытқан қаракөздерге де 
ықыласымыз ерекше.

Сол абақтыда ағаш нардың үстінде 
астыма төсеуге қанша аясам да, амал 
жоқ, жамбасыма жаман тақтай батқасын 
еріксіз төсей салғаннан мыж-мыжы 
шыққан шубамды абақтыдан соң құр-
бым Ұлбала қарға көміп, қағып-сілкіп 
қайта кигізгенде, баяғыдай жылтырап 
тұрмаса да, жылуы бойында екенін 
сезінгем. Содан бері арада қанша уақыт 
өтті. Одан кейін де қанша шуба көрдім, 
тіпті құндыз ішікті де. Бірақ мен ондай 
шубаны енді кезіктірмесімді ұқтым... 

ЖАН ҚҰРБЫ
Жас жиырмаға келгенше, жігіт болға-

сын бірді-екілі камераның «дәмін татып» 
көргендіктен, бұл абақтыдағы ахуалдың 
өзгешелігін өзгелерден бұрынырақ ұққа-
ным рас. Бұл жерде де өмір бар... Қарын 
қатты аша қойған жоқ...Оның үстіне 
сөмкесінен жең жасап беретін Жан құр-
бым қысқы демалысқа кетпей қалып, жа-
тақханада жалғыздан-жалғыз жатып, өзі 
ішерге тамағы жоқ болса да, тиын жи-
нап, бізге неше күн тамақ тасумен бол-
ды. Қазір де жанымда қалғаны – жалғыз 
сол Жан құрбым. Қалғаны жадымда! 
Және де мен ешкімді ұмытпаймын! 
Әсіресе, гүлі мен шампанын құшақтап, 
қос таксимен шуылдап абақтыдан шыға-
рып алуға келген курстас құрбыларым-
ның шовинист менттердің ашу-ызасын 
туғыз ғаны өз алдына бөлек әңгіме. 
Осындай қиын-қыстау сәттерде бір-бірі-
не пана болған, бірін-бірі қорғай алған, 
азаматтық ар-намысын сақтай білген 
барлық адамға және ҚазМУ-дың журна-
листика факультетінің 101–102 группа-
сының қаһарман студенттерінің алдында 
басымды иемін! Ел аман болсын, достар! 
Бәріміз де аман болайық!

Р.S. Осы бір кішкентай ғана 
жан жылытып, жан жылатар әң-
гімемде Атамның, Әкемнің, Ағам-
ның және өз арамыздағы ұрпақтар 
үндестігін үзіп алғым келмеген-
діктен, үлкен әңгімеден үзіп-үзіп 
қана келтіріп отырмын. «Саяхат» 
сағаты да, жан достар да, сол 
кездегі қарапайым адами қатына-
стар да – үлкен дәуірдің үзік сыры 
ғана... Шуба да солай, қайдағы 
бір қу дүниеге бола қайғыру емес, 
«Аштықта жеген құйқаның дәмі» 
ғой ауыздағы. Арада отыз бес жыл 
уақыт сырғып өте шығыпты. 
Яғни, отыз бес Желтоқсан! Аяз 
бидің ала шапанындай босағаға іліп 
қоймасам да, ағам берген сол шуба 
әлі күнге менің жанымды жылы-
тып келеді!..

Жарлы БАЙҒАНИН

35 ЖЫЛ КЕШІККЕН МАРАПАТ
Желтоқсан мен Тәуелсіздік – егіз ұғым. Екеуін бір-бірінен ажыратып 

қарауға болмайды. Биыл отыз жылдығын атап өткелі отырған тұғыр-
лы Тәуелсіздігіміздің 1986 жылдың желтоқсанындағы қазақ жастарының 
ақ қар, көк мұзда жазықсыз төгілген қанымен келгеніне тарих куә. 

Желтоқсан көтерілісі кезінде алаңда қаһармандық көрсетіп, абақтыға 
жабылған, түрлі қудалауға ұшыраған жігіттер мен қыздардың көпшілі-
гінің сол бір ызғарлы күндерде көрсеткен ерліктері елеусіз қалып қойға-
ны жасырын емес. 

Міне, әділдік салтанат құрып, 35 жыл бойы кешіккен марапат иелерін 
тапты. «Желтоқсан қаһарманы» медалі «Жас алаш» газетіндегі әріптес-
теріміз Нұрымжан Мауытов пен Сейсен Ұлықбековтің өңірінде жарқы-
рады. Жақсылық жалқы болмай, Алматыға арнайы келген ҚР Ақпарат 
және қоғамдық келісім министрі Аида Балаева қос қаһарманға «Ақпарат 
саласының үздігі» медалін де салтанатты түрде табыс етті. 

ҚР Журналистер одағының мүшесі, қалам ұстағандар арасында Жар-
лы Байғанин деген лақап атпен танымал белгілі журналист Мауытов 
Нұржан Керейұлының сексен алтының ызғарлы қысындағы сүреңсіз 
күндер туралы жазылған туындысын оқырман назарына ұсынамыз.


