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ЕР-АЗАМАТТАРДЫҢ 
ЕҢСЕСІ НЕГЕ ТҮСТІ?

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ — 
ҰРПАҚҚА ТАҒЫЛЫМ

(Соңы 3-бетте)

МӘСЕЛЕ

Мақсат ЖАҚАУОВ, Абай атындағы ҚазҰПУ, Рухани 
жаңғыру орталығының жетекшісі, аймақтанушы: 

– Шынын айтқанда, бұл науқан әрі қарай жыл санап 
бәсеңдемесе, күшеймейді. Соңғы ардагер қалғанша бұл 
құрмет тоқтай қоймас, әрине. Бірақ «80 жылдық», «90 
жылдық» деген науқан 50-60 жылдық мерейтойды той-
лағандай бола қоймайды деп ойлаймын. Екіншіден, бұл 
жерде ғалымдар, тарихшылар, зұлмат соғысқа обьек-
тивті бағасын беріп, нақты мемлекеттік идеологияға 
бағыт-бағдар көрсетулері керек. Ұлы Отан соғысы бұл 
нағыз кешегі кеңестік және қазіргі ресейшілдік идео-
логияның тарихи атауы. Егер әлемдік мәдени көшпен, 

Серікхан ӘДІЛҒАЗЫ, заңгер:
Бұл майданға Қазақстаннан әрбір төртінші адам аттан-

ды. Оның 600 мыңнан астамы туған жерге қайтып оралған 
жоқ. Айта берсең, бізге беймәлім тұстары көп. Бірақ өткен 
шақпен емес, қазіргі уақытпен көзі тірі жауынгерлерімізді ай-
тып, жастардың бойына патриоттықты сіңіру қажет. Шын-
дығында, «Көзден кетсе, көңілден де кетеді» дегендей, атаулы 
мереке қазір бұрынғы сән-салтанатынан ажырап бара жатқан 
секілді. Өйткені, соғыстың тірі куәгері болған ардагерлер саны 
азайып бара жатыр. Одан бөлек, ардагерлерімізді ұлықтаудың 
онлайн форматқа ауысуы да әсер етіп жатқан секілді. Бірақ 
заң жүзінде ардагерлерімізге әлеуметтік көмек беріліп жатыр. 
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АРДАГЕРЛЕР ЕРЛІГІН ЕЛ ЕСІНДЕ ҚАЛДЫРУДЫҢ ЖОЛЫ ҚАНДАЙ?

Мәселен, Ұлы Отан соғысының ардагерлері – көлік салығы, мүлік салығы, соттағы 
мемлекеттік баж салығы, жылжымалы мүлік кепілі, азаматтық хал актілерін тір-
кеу кезіндегі төлем,  нотариалдық әрекет жасау кезіндегі мемлекеттік баж салығы, 
зияткерлік меншік саласында заңды тұрғыда маңызды әрекеттерді жүзеге асыру 
барысында төленетін мемлекеттік баж салығы, басқа да әрекет жасау барысында 
төленетін мемлекеттік баж салықтарынан босатылған. 

Сұрапыл соғыстан зардап шеккендер 
аз болған жоқ. Бұл соғыс туған-
туыс, дос-бауырдан ажыратып 

қана қойған жоқ, олардың жүректеріне 
жазылмас жара салып, өмірлеріне терең 
ізін қалдырды.  Бүгінде санаулы ғана 
шоғыры қалған аяулы ардагерлерімізді 
қаншалықты дәріптеп, ұлықтай алып 
жүрміз? Олардың ерліктерін ел санасын-
да мәңгілікке сақтаудың жолы қандай? 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Ғалымжан БАЙДЕРБЕС, 
«Қос шынар» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы: 

СОҒЫСТЫҢ 
ШЫНДЫҒЫ 

ТОЛЫҚ 
АШЫЛҒАН 

ЖОҚ

(Соңы 5-бетте)

дамыған Еуропамен ортақ тарихи-мәдени байланыстарды күшейтеміз десек, «Ұлы 
Отан» деген атау дан гөрі «Екінші дүниежүзілік» деген терминологияға бой үйретуіміз 
керек. Бұл келешек ұрпақтың санасын ресейшілдік пен кеңесшілдік идеологиямен уламау 
үшін қажет дүние. 

Ал енді ардагерлердің жылдан-жылға азаюы мен төмендеуі заңдылық. Насихаттай-
мыз деп қайта-қайта Кремльге қарайлайтын әдетке берілмеуіміз керек. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Екінші дүниежүзілік 
соғыстағы Ұлы Жеңіс 
бүкілхалықтық қаһар-
мандық ерлік арқылы 
келді. Ел басына 
қиын-қыстау күн 
туған шақта  Кеңес 
Одағы құрамында 
болған ұлты, тілі, діні, 
ділі бөлек халықтар 
дұшпанға қарсы күштің 
құдіреті бірлік екенді-
гін мойындатты. Сын 
сағатта адалдық пен 
достықтың шынайы 
үлгісін көрсете білген 
олар қасиетті Отан-
ды, туған жерді, елді 
жаудан қорғаудың 
өмірлік сабағын паш 
етті. Алайда, осы 76 
жылдың ішінде Отан 
үшін от кешіп, рухтың 
биік үлгісін көрсеткен 
ата-бабаларымыз та-
рихта лайықты баға-
сын алды ма? 

Әрине, бұл  соғыс-
тың тарихы мен тыл 
жұмысын зерттеу 
жұмыстары сонау 
соғыс жылдарында 
басталып, күні бүгінге 
дейін жалғасып ке-
леді. Бірқатар ғылыми 
еңбектер мен моногра-
фиялар жарық көріп,  
осы кезеңнің бірталай 
«ақтаңдақтары» ашыл-
ды.

отырғанымыз осының дәлелі. Сондықтан отбасын 
ойрандап, артында бала-шағасын тастап кетіп, 
алимент төлеп жүрген аналарды анықтап, қоғам 
алдына шығару керек.

Елімізде көбейіп кеткен ажырасу процестерінің 
өзі ер адамдардың жүйкесіне аз салмақ артпайды 
екен. «Қазақстан әйелдері қауымдастығы» қоғам-
дық бірлестігінің президенті Гүлнәр Байымбето-
ваның мәліметінше, бүгінде тиісті сот шешімінің 
болғанына қарамастан, ажырасқан ерлердің 30%-ы 
балаларымен сөйлесу мүмкіндігінен айырылған, 
сөйтіп, сотқа қайта арыздануға мәжбүр. Бұл мәсе-
леде соттар психологты тарта отырып және кәме-
летке толмаған балалардың құқығы мен бостан-
дығын ескере отырып шешім шығарғанымен, оның 
соңы дауға ұласатын кездер көп. Яғни, елімізде неке 
бұзылғаннан кейін балалардың кіммен бірге тұра-
тынын және олардың ата-ананың біреуімен қанша 
уақыт кездесе алатынын анықтау жөніндегі даулар 
көбейген. Көбіне әйелдер қауымы сот шешімін 
бұзып, баланың әкемен кездесу тәртібін өз бетімен 
белгілеп, балаға әкесімен сөйлесуге де жиі тыйым 
салып жатады екен. 

Соңғы жылдары елімізде жалғызбасты әкелердің көбейгені байқалады.  
Бала өмірінде ананың да, әкенің де өз орны, өз қызметі болғанымен, 

бүгінгі таңда жалғызбасты әке ұғымы қоғамның құлағына сіңісті бола бастады. 
Балаларын әкелеріне тастап, өзгенің етегінен ұстап кететін немесе балала-
рынан бас тартып, қызық қуып кететін аналар қатарының артуы, бала баққан 
жалғызбасты әкенің көбеюі – алаңдатарлық мәселе. Статистикалық мәлімет 
бойынша, 2010 жылы бала тәрбиелеп отырған жалғызбасты әкелердің саны 42 
мың болса, бүгінгі көрсеткіш  60 мыңға жеткен.

Балаларынан бас тартқандардың біразы ішіп 
кетсе, енді бірі өзгемен бас қосып, саналы түр-
де бірінші отбасынан жерінгендер екен. Көп 
жағдайда әйелінің тастап кеткеніне намыстанған 
ер-азаматтар балаларының анасынан алимент те 
талап етпей, қанша қиналса да, жергілікті жердегі 
басқарушы орындарға да жүгінбей, балаларын 

өздері бағып жүр. Сондықтан мамандар жалғыз-
басты әкелердің нақты статистикасын жүргізудің 
де қиын екенін айтады. Әйтсе де, қоғамымызда 
жалғызбасты әкелердің көбейіп бара жатқанын 
көре тұра, олардың құқығын қорғап, мәселесіне 
терең үңілуге ынта аз. Оларға алимент өндіріп алу 
ісінде, аналық жауапкершіліктерін арттыра алмай 

– Ғалымжан Ермағанбетұлы, 
Кеңес Одағының батыры Әлия 
Молдағұлованың есімін жас ұр-
паққа таныстыруда сіңірген ең-
бегіңіздің өте зор екенін бүгінде 
зерттеушілердің бәрі біледі. Бұл 
бағыттағы зерттеу жұмысыңыз 
қашан және қалай басталды? 
– Әлияны зерттеп жүргеніме биыл 

46 жыл болды. Мен өзі Атырау өңірінің 
тумасымын.

Ұлы Жеңіс күні 
құтты болсын!

Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері!
Құрметті әріптестер!

Судьялар одағының атынан Сіздерді келе 
жатқан Ұлы Жеңіс күнімен және Отан қорғау
шылар мерекесімен құттықтаймын!

Жеңіс күнін біз әрқашан ерекше тебі
реніспен, толқумен және ризашылықпен 
қарсы аламыз. Біз үшін бұл жай ғана мереке 
емес. Бұл көзге қуаныш жасын толтыратын 
мереке.

Атаәкелеріміздің, аналарымыздың, аға
апаларымыздың даңқты ерлігі тарих бет
терінің тереңінен орын алған. Олардың 
ерлігі халық жадында қайғықасірет пен 
мақтаныштың өшпес парағы болып қала 
береді.

Бұл кезең майдан үшін қорғасын өндірген, 
бидай өсірген, зауыттық машинамен тынбай 
жұмыс істеген адамдар үшін өте қиын болды. 
Тыл еңбеккерлері де майданда жанқиярлық 
пен табандылықтың үлгісін көрсетті. Бір 
мақсатқа жиналған халық жау армиясының 
жолында еңсерілмейтін кедергіге айналды 
және туған жерінің әр бөлігін аянбай қорғады. 
Олар жауды жеңе алды. Бірақ уақытты жеңу 
қиын.

Мәңгілік алауға келетін Ұлы Отан соғысы
на қатысушылар саны жылданжылға азайып 
келеді. Майдангер ақын Расул Гамзатов 
айтқандай, жеңімпаздардың буыны аспанға 
тырналардың сыналап ұшқанындай кетіп 
жатыр…

Біз берілмейтін, табанды, дана және 
лайықты адамдармен бірге өмір сүріп, жұ
мыс істеу мүмкіндігіне ие болдық. Олардың 
Отанға деген сүйіспеншілігі және парызға 
адалдығы мұра болып беріледі. Бүгінде сап
тағы орынды 9 мамырда Мәңгілік алауға тағ
зым етуге баратын ардагерлердің балалары 
мен немерелері алады. Бұл – сабақтастық. 
Ол Отан қорғаушылар үшін үлкен тәрбиелік 
мәнге ие. Эстафета сенімді қолда деп се
неміз.

Биылғы мамыр мерекелері мейірімділік, 
жомарттық, игі істер мен кешірім идеяларын 
жүзеге асыратын қасиетті Рамазан айымен 
тұспатұс келді. Тақуалықтың, тазалықтың 
және ізгіліктің өнегелі құндылықтары бізді 
ақылды және адамгершілікті етеді, қа
теліктерден сақтану арқылы дұрыс жолды 
таңдау ға көмектеседі.

Сіздерді, құрметті ардагерлер мен тыл 
еңбеккерлерін, олардың мұрагерлерін, әріп
тес терімізді көктем мерекесімен құт
тықтай отырып, барлықтарыңызға зор 
денсаулық, амандық, жақсылық және ортақ 
Отанымызға бейбітшілік тілеймін!

Сәкен АБДОЛЛА,
Қазақстан Республикасы Судьялар 

одағының төрағасы,
Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының судьясы

ЛЕБІЗ
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ЖҮРЕКЖАРДЫ ЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕҢЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ӨНЕГЕ

Осы кезеңдерде КСРО Мемлекеттік банктің барлық 
жергілікті бөлімшелерінде осы қорға арналған арнайы 
шоттар ашылған еді. Қорғаныс қорына КСРО азаматта-
ры ерікті түрде қаржылай немесе материалдық құнды 
заттарды беріп көмек көрсетті. Қорғаныс қорына жеке 
ақшалай жинақтар, алтын, күміс заттар, авторлық қала-
мақы, үкіметтік наградалар және мемлекеттік қарыз об-
лигациялары, қаржылық лотереялар бойынша ұтыстар, 
жексенбілікте ауылшаруашылық өнімдерін сатудан 
түскен қаражат аударылатын. Еңбекшілердің жинаған 
қаражатқа соғыс техникасын жасау аймақтарда 1941 
жылдың жазында басталып та кетті.    

1944 жылы Сталин халыққа: «...Бірнеше күн бұрын 
әскер мен халыққа жараланған неміс аңдарының ізіне 
түсіп, жауды ұясына дейін қуып, біржола талқандауды 
тапсырамын» деп үндеу тастады. Және бұл ұран қолдау 
да тапты.  

Сол жылы «Күйік» (Куюк) қой совхозының ферма 
меңгерушісі Қ.Мамбетов асқан белсенділікпен,  па-
триоттық танытып, 500 мың рубльге облигациялар 
сатып алып, оны Қорғаныс қорына аударған. Және 
ол адал еңбегімен тапқан қаражатына жасалған жаңа 
танк пен ұшағы жеңісті жақындатуға көмектеседі деп 
білген. Қыдыр Мамбетовтің фермасында 9 мың қой 
болған, ол осы совхозда 13 жыл үздіксіз жұмыс істеп, 
стахановшылдық жарыстардағы жемісті еңбегі үшін 
15 рет қаржылай-заттай (мал басы арқылы) сыйақы 
алған. 

Отанға деген сүйіспеншілігін Қ.Мәмбетов: «Жаңа 
әскери қарыздың (заемдар) шығуы туралы хабарды 
естіген сәтте, мен мемлекетке өзімнің еңбекақымнан 
жинаған ақшамның барлығын аударуды шештім», деп 
жазған.  Оған дәлел сол жылы И.Сталин өз атынан 
Қ.Мамбетовке ризашылығын білдіріп, жауап ретінде 
жолданған  телеграммада: «Кеңес Одағын қорғау ісінде 
қамқорлық танытқаны үшін, жолдас Мамбетов менің 
сәлемім мен Қызыл әскердің ризашылығын қабыл 
алыңыз», – деген жолдарды 1944 жылдың 6 маусымын-
да «Оңтүстік Қазақстан» газеті жариялаған.

Елдің алғысына ие болған Қ.Мамбетов осылайша 
өзінің шынайы  патриоттығын көрсеткен. Қазіргі күні 
оның шөберелері Берік Кәрім Шымкент гарнизонының 
әскери сотының төрағасы, Серік Кәрім  Шымкент қала-
сының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының судьясы. Олар сот саласында абыроймен қы-
змет атқарып жүр. 

Махаббат АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ,
Шымкент қаласының мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының судьясы 

ТЫЛДАҒЫ ЕҢБЕК  
ЕСКЕРУСІЗ 
ҚАЛМАДЫ
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1995 жылы Ұлы Жеңістің 50 жыл-
дығына орай Семей облысы бойынша 
жарыққа шыққан «Боздақтар» атты 
ескерткіш-кітапта Шөжен, Тілеген Қи-
наубаевтардың фотосуреттері жарияла-
нып, жерленген жерлері көрсетілген. 

Шөжен, Тілеген аталарымыздың 
жерленген жерлерін анықтауда көп күш 

салып, іздеу жұмыстарын жүргізген 
нағашы апам Сайраш Әбішқызының 
тынымсыз ізденісінің нәтижесінде  ха-
барсыз кеткен аталарымыз туралы кей-
іннен бірталай маңызды мағлұматтар 
табылды.   

Шөжен Қинаубаевты іздеу барысын-
да оның 1944 жылы 24 ақпанда болған 

Екінші дүниежүзілік соғыс бізге аз қасірет әкелмеді. Бүгінде қатары си-
реп бара жатқан ардагер ата-бабаларымызға біз әркез қарыздар-

мыз, бас иіп, тағзым етеміз. Мұндай ардақты есімдер біздің отбасымызда 
да бар. Нағашы аталарым бұрынғы Семей облысы, Ақсуат ауданының 
тумалары – ағайынды Әбіш, Шөжен (құжат бойынша есімі Әбжан), Тілеген 
Қинаубаевтар соғыс зардабын бір кісідей тартқан жандар. Ағайынды 
үшеу жұбын жазбастан  майданға аттанды. Алайда,  Әбіш ата соғыстан 
жараланып, мүгедек болып оралса, қалған екі бауыры Шөжен мен Тілеген 
соғыста хабарсыз кетті.

Соғыс басталған уақытта Қыдыр 
Мамбетовтың жасы 40-тан асқан 

еді. Жасының үлкендігіне қарап жер-
гілікті билік оны  майданға алған жоқ. 
Бұл шешім бірақ Қыдырды жасытпады. 
Ол енді  1941 жылдың шілде айында же-
дел түрде құрылған Қорғаныс қорының 
жұмысына белсене араласып кетті. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ — 
ҰРПАҚҚА ТАҒЫЛЫМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қан майданда қаза тапқан қазақстандық 
боз дақтардың есімдерін тарих беттерінде 
сақтау мақсатында бірнеше кітап пен жинақ 
жарық көрді. Дейтұрғанмен соғыстың айтыл-
маған ақиқатын, батырларымыздың ерлігін 
тарихи деректерге сүйене отырып, мұрағат 
құжаттары негізінде зерттеу қазіргі таңда да 
өзекті мәселе болып отыр. Осы бағытта тынбай 
ізденіп, тарих қалтарысында қалған деректерді 
жарыққа шығарып жүрген БҚО тарихи-өл-
кетану музейіне қарасты Мәншүк Мәметова 
мемориалдық музейінің меңгерушісі, «Үздік 
өлкетанушы» төсбелгісінің иегері, ҚР Журна-
листер одағының мүшесі, тарихшы Ахмедияр 
Батырхановтың еңбегі ерен.  

Сұм соғыстағы ең ірі шайқастың бірі болған 
Сталинград майданының ең жақын тылы деп 
есептелген Батыс Қазақстан облысындағы 
Жәнібек пен Бөкей ордасы аудандарын да 
соғыс оты шарпып өткенін екінің бірі біле бер-
мейді. Осы орайда Жәнібек ауданында туып-
өскен Ахмедияр Қуанұлының соғыс тарихын 
зерттеуге құмар болуы заңды да.   

Бала кезімнен соғыстағы жауынгерлер-
ден келген хаттар, елде қалған үлкен-кішінің 
уақытпен санаспай атқарған ерен еңбегі ту-
ралы марқұм Әсипа әжемнің әңгімелерінен 
естіп-білдім. Ал нақты соғыс тақырыбына де-
ген қызығушылығым нағашыларымды іздеуден 
басталды. Анам Менжанова Рахиманың әкесі 
Азаматов Менжан мен оның Нұрым, Сабыр, 
Тұтық, Шерім, Әли және Сралиев Ілияс деген 
бауырлары, яғни бір әулеттен аттанған 7 адам, 
соғыстан оралмаған. Тиісті орындарға хат 
жолдай жүріп, нағашыларымның деректерін 
білдім. Кейін бір әріптесімнің өтініші бойынша 
тағы бір боздақты тауып бердім. Сөйтіп, соғыс 
тақырыбы мені өзіне тарта түсті.  

Басым күшін Сталинград пен Саратов-
ты алуға жұмсаған жау әскері 1942 жыл-
дың жазында-ақ теміржол желісін бомбалап, 
тас-талқанын шығарған. Міне, осы кезде 
Сталинград майданына теміржол арқылы жет-
кізілетін жүктің барлығы Жәнібек бекетіне 
тасыла бастайды. Астрахань-Урбах теміржол 
магистралін, Сайқын, Шоңғай, Жәнібек ауыл-
дарын нысанаға алған неміс ұшақтары көкті 
торлап, жиі-жиі бомба тастағандықтан, жер-
гілікті бейбіт тұрғындардың соғыс лебін айқын 
сезінгені де осы тұс. Теміржол бойындағы 
ауылдарға әуеден шабуыл 1942 жылдың 8 
қыркүйегінде басталып, 1943 жылдың қаңтар 
айының басына дейін жалғасқан. Құжаттарға 
сүйенсек, осы уақыт аралығында Жәнібек, 
Сайқын, Шоңай стансаларына 538 бомба 
тасталған. Бомбалау дың нәтижесінде  Жәні-
бекте 200-дей тұрғын үй, теміржол вокзалы, 
байланыс торабы, су мұнарасы, диірмен, 
бидай сақтаған қойма, қазақ және орыс мек-
тептері, қару-жарақ қоймасы, аудандық жер 

бөлімі, кәсіподақ ұйымының, НКВД-ның 
ғимараттары – барлығы 40 шақты нысан қи-
рап қалған. Жанармайы бар цистерналар мен 
бекет басында тұрған бос вагондар жанып 
кеткен. Адам шығыны да аз болмаған. 1942-43 
жылдары Жәнібек ауданының орталығында 
орналасқан №1584 эвакогоспитальда 750 адам 
емделіп шығып, 211 жауынгер қайтыс болған. 
Орда ауданына эвакуацияланған госпитальда 
300-ге жуық жауынгер ауыр жарақаттан көз 
жұмған. Олардың сүйегі бауырластар зиратына 
жерленген. Сондай-ақ, архив құжаттарының 
деректеріне үңілсек, 1942 жылдың басында 
Қалмақ АССР, Ростов облысы, Сталинград 
облысынан БҚО-ға эвакуациямен 400-ге тарта 
мал көшірілген, – деп әңгімелейді сол сұрапыл 
жылдардың жаңғырығы туралы Ахмедияр Ба-
тырханов.

Оралдық өлкетанушының ізденіс жұмыс-
тары мұнымен шектелмек емес. Майдан жо-
рықтарының ізі әлі басылмаған көршілес Ресей 
еліндегі мүдделес жандармен тығыз қарым-қа-
тынаста. «Жауынгер тағдыры» бүкілресейлік 
қоғамдық іздеу қозғалысының мүшесі болып 
табылатын Ахмедияр Қуанұлы 2018 жылдың 
қараша айында Мәскеуде өткен «Жауынгер 
тағдыры» халықаралық конференциясына қа-
тысып, Жәнібек ауданында жерленген жауын-
герлер туралы баяндама оқыды. 2018 жылдың 
наурыз айында Орынборда өткен іздеу топта-
рының халықаралық форумына қатысып қайт-
ты. А.Қуанұлы Жәнібекке келген қазақстандық 
зерттеушілер мен ресейлік із кесушілерге жол 
көрсетіп, қолында бар деректерімен бөліседі. 
Жау шабуылынан кейін істен шыққан вагон-
дардың қаңқалары соғыс аяқталған соң да 
Жәнібектің төңірегінде біраз жылдарға дейін 
шашылып жатыпты. Із кесушілер қазба жұ-
мыстарын жүргізіп, әртүрлі қару-жарақ, сна-
рядтар, бомбалардың жарқыншақтарын тауып 
алып жүретін. Кейінгі кезде олардың қатарына 
ұшақ қалдықтары да қосылыпты. 

2020 жылы БҚО тарихи-өлкетану музейінің 
директоры Мирболат Ерсаев, жүргізуші Серік 
Темірболатұлы үшеуі Псков облысының Не-
вель қаласына барған сапарында жерлесіміз, 
Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова-
ның зиратына тәу етті. Жолшыбай Ржев қала-
сындағы әскери музейді аралап, Волоколамск 
тасжолының бойындағы соғыс жалыны шар-
пыған елді мекендерде болып қайтты. «Ресейде 
із кесушілерге арнайы грант бөлініп, қаржылай 
қолдау көрсетіледі. Ал бізде мұндай шаралар 
тек демеушілердің көмегімен ғана жүзеге 
асырылады», – дейді сапардан түйген ойымен 
бөліскен тарихшы. 

Өткен жылы соғыс тақырыбындағы 40-тан 
астам деректі фильмдердің режиссері Елена 
Ковардакова бастаған түсірілім тобы «Послед-
ний рубеж» деген деректі фильмнің эпизод-
тарын түсіру үшін Жәнібек ауданына келді. 
Соғыс демі сезілген өңірлерге бастап апарып, 

шайқаста ерлікпен қаза тауып, Минск 
облысы Узда ауданының Румок ауылын-
да жерленгені туралы ресми ақпарат 
алынды.  

Әбіш Қинаубаев 1942 жылдың ма-
мыр айында соғысқа аттанып, Ста-
линград шайқасында жараланды. Ол 
емделіп шыққаннан кейін қайтадан май-
данға аттанып, 1942 жылдың желтоқсан 
айында қайта жараланып 1943 жылы 
сәуір айында бірінші топтағы мүгедек 
атанып, елге оралды.  

Үшінші перзент Тілеген Қинауба-
евтың үй ішіне Венгрияның астанасы 
Будапешт қаласының маңында шайқаста 
жүргені туралы жазған соңғы хаты елге 
1945 жылдың 20 сәуірінде келіпті.

Семей облысы бойынша жарыққа 
шыққан «Боздақтар» атты ескерткіш- 
кітапта Тілеген Қинаубаев «1945 жылғы 
16 наурызда Венгрия Секешсеерворск 
ауд. Безымянный хуторында жерленген» 
деп жазылған. 

Кейіннен атамыздың жиен немересі 
Нариман Венгрияға іс сапармен барға-
нында нағашы атасының бауырластар 
зиратындағы 1383-нөмірлі қабірін та-
уып, бір уыс топырағын туған жеріне 
жеткізіп, атамыздың ұрпақтары жина-
лып шариғат заңымен бұрынғы Ақсуат 
ауданы, Кіндікті ауылындағы төбешік-
тегі мәңгі мекеніне, жары Меңке апамы-
здың жанына жер қойнына тапсырылды.  

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қар-

саңында Тарбағатай ауданының орта-
лығы Ақсуат ауылының бір көшесіне Ті-
леген Қинаубаевтың аты берілгені, Отан 
үшін от кешкен құрбандарға қойылған 
тарихи ескерткіш деп білеміз.

Өкінішке қарай бұл қуанышты ата-
мыздың қызы Күләш Тілегенқызы көре 
алмай кетті. Шешем сол жылы наурыз 
айында дүниеден өтті. 

Ұлы Жеңіс күнін жанқиярлық ерлік-
терімен жақындатқан батырлар есімі еш 
уақытта ұмытылмайды.  

С.АХМЕДЖАНОВ,
Тарбағатай ауданының
 №2 сотының төрағасы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

ондағы мемлекеттік мұрағаттағы тарихи құ-
жаттарды көрсетіп, басы-қасында бірге жүрген 
Ахмедиярға қонақтар дән риза болып аттанды. 

Неше жылғы зерттеу жұмыстарын жүйелеп, 
бір ізге түсірген өлкетанушының «Жаралы 
жылдар жаңғырығы» (2010), «От кешкен орда-
лықтар» (2020) деген кітаптары жарық көрді.  

Көз майын тауысып, мұрағат құжаттарына 
үңілген сайын жаңа тұлғалар мен деректер 
табылғанда, Ахмедияр еңбегінің еш кетпей, 
елге пайдасы тигеніне қуанады. «БҚО бойын-
ша майданға 74083 адам әскерге шақырылып, 
оның 36548-і елге оралмаған. ҰОС жылдары 
40 жерлесіміз Кеңес Одағының Батыры атағы-
на ие болған. 1995 жылы Орал қаласында 
шыққан «Боздақтар» кітабының 23-бетінде 
ҰОС жылдарында БҚО бойынша 157 адам 
тұтқында қайтыс болды деп көрсетілген. Қазір-
гі таңда менің жеке зерттеуім бойынша Ресей 
Қорғаныс министрлігі Орталық архивінің 
«Обд-мемориал», «Подвиг народа» сайттары 
арқылы соғыс кезінде тұтқында болып, қайтыс 
болған 800-ден астам жерлесімізді анықтадым. 
Қазіргі таңда солардың құжаттарын аударумен 
айналысудамын. Сонымен қатар соғыстан 
оралмаған аталары, әкелері туралы мәлімет 
сұраушылар әлі күнге дейін толастар емес. 
Өйткені, соғыс – қасірет, оның салған жарасы 
жүректерден өшпейді», – деді ол ағынан жа-
рыла. 

ҚР Қарулы Күштері мемлекеттік  әскери-та-
рихи музейінің қорын құнды жәдігерлермен 
толықтыруға, халқымыздың тарихи-рухани мә-
дени мұраларын насихаттауға және музей ісін 
дамытуға қосқан зор үлесі үшін А.Батырханов 
ҚР Қорғаныс министрінің алғыс хатымен, «Ге-
нералдар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің Құр-
мет грамотасымен, Нұр-Сұлтан қаласындағы 
әскери-тарихи музейі директорының, облыс, 
қала әкімдерінің алғыс хатымен марапатталды. 

«Бұл соғысты  ұмытуға болмайды. Екінші 
дүниежүзілік соғыста қазақтың ұрыс даласын-
да қаны, тылда тері аз төгілген жоқ. Сол үшін 
артымыздағы ұрпақ аталар ерлігін біліп, дәріп-
теп жүрсін дейміз. Осы бағытта насихаттап, 
барынша білгенімізді айтып жүреміз», – дейді 
Ахмедияр Батырханов.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Ахмедияр БАТЫРХАНОВ

МАЙДАНГЕРЛЕРГЕ –
МИЛЛИОН ТЕҢГЕ 

Елге мұра, ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіске биыл 
76 жыл толып отыр. Уақыт өз дегенін жасайды. 
Жыл өткен сайын бізге Ұлы Жеңісті сыйлаған 
ардагерлеріміз бен тыл жұмыстарында аянбай 
тер төккен жандардың қатары сиреп барады. 
Сондықтан майдангерлер мен тыл еңбеккерлерін 
сыйлап, құрметтеу, оларға қамқорлық жасау – 
бүгінгі ұрпақтың басты борышы.  

Осы орайда 2021 жылдың 30 сәуірінде өткен 
Алматы қалалық мәслихатының IV сессиясында 
соғыс ардагерлеріне, олардың жесірлері мен тылда 

еңбек етіп, Жеңісті жақындатқан жандарға бір 
жолғы материалдық көмек көрсету туралы шешім 
қабылданды. Ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен 
қала бойынша аталған санат тардағы 17 мың 
адамға тиісті қаржы бөлінбек. Атап айтар болсақ, 
123 соғыс ардагері мен мүгедегінің әрқайсысы 1 
млн теңгеден (123 млн теңге) алатын болады. 
Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне 
теңестірілген 1 709 адамға 100 мың теңгеден 
көмек қаржы төленеді. Дәл осындай көлемдегі 
бір жолғы көмек өзге мемлекеттердің аумағында 
әскери іс-қимылдарға қатысқан 2 725 сарбазға 
(272,5 млн теңге) және соғыста қаза тапқан 
жарын адалдықпен күткен жесіріне (1 адам), ауған 
соғысында қаза тапқан жауынгерлердің ата-

аналары мен жарлары санатындағы 29 адамға 
қарастырылды. 

Сонымен қатар соғыс кезінде тылда еңбек еткен, 
КСРО ордендері – медальдарымен марапатталған 
және марапатталмаған 12 мың адам, өмірден 
өткен соғыс ардагері немесе мүгедегінің, оларға 
теңестірілген жандардың, партизандардың, 
астыртын жұмыста болған қызметкерлердің, 
«Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен немесе 
«Блокададағы Ленинград тұрғыны» төсбелгісімен 
марапатталғандардың жұбайларына (590 адам) 
50 мың теңгеден бір мәрте төленетін қаржылай 
көмек беріледі.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»
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АРДАГЕРЛЕР ЕРЛІГІН ЕЛ ЕСІНДЕ ҚАЛДЫРУДЫҢ ЖОЛЫ ҚАНДАЙ?

ҚОҒАМ

Мақсат ЖАҚАУОВ, Абай атындағы ҚазҰПУ, «Рухани жаңғыру» орталығының жетекшісі, 
аймақтанушы: 

– Бірақ менің санама сыймайтын нәрсе бар, шаш ал десе бас алатын аймақтардағы әкімдіктердің 
әрекеттері. 90-95 жасқа келген ардагерлерге миллиондап ақша беріп, көлік мінгізіп жатады. Арда-
герге ол керек пе? Осы жерде әкімдіктерге әлемдік тәжірибе, ізденіс керек. Себебі, насихаттаудың 
мақсаты, алдымен қарт ардагердің алдында басын иіп тұрып тағзым жасайтын өскелең балалар 
тұруы керек қой. 

Ал ұрпақ санасына бабалар ерлігін сіңіру үшін талмай айта беру парыз. Осы уақытқа дейін Ғаби-
ден Мұстафиннің «Қазақ солдаты» сияқты балаларға арналған әдеби шығарма көрмедім. Егер бала 
Шерхан Мұртазаның «Интернат наны» сияқты шығармасын оқып санасына тоқымаса, Бауыржан 
Момышұлы атамыздың рухты еңбектерімен таныспаса, қалай тәрбиелемекпіз? Осы сұрақ қазіргі 
уақытта әлі шешімін таппаған өте ауыр мәселе. 

Бір мысал айтайын, 70 жылдықтың қарсаңында туған нағашыларым бір атамыздың жатқан 
жерін ресейлік қоғамдық ұйымдар арқылы тапты. Жатқан зиратының басына салтанатты түрде «Бауырластар зиратында» іс-шара 
ұйымдастырып, нағашы атамызға үлкен құрмет көрсетті. Есімін мәңгілік сол ескерткіштің тақтайшасына жазып қойды. Әрине, бұл ре-
сейлік қоғамдық ұйымдардың күшімен жүзеге асып отыр. Ал бізде, өкінішке орай, бұл бағытта айналысатын қоғамдық ұйымдар тіптен 
жоқ десек те болады. Ресми органдардың мұрағаттарынан іздеп табу бюрократиялық жолмен қияметқайым дүние. Оның үстіне шаң 
басқан архив құжаттарын сандық деңгейге шығарып, ғаламторға қою бағыты көп уақыт пен қаржыны қажет етеді. Сол себепті, аты 
белгісіз болып кеткен сарбаздарды іздеп табуда ресейлік қайнаркөздерге, Шығыс және Орталық Еуропа елдерінің қоғамдық ұйымдарына 
сүйеніп келеміз. Сондықтан, бұл бағыттағы атқарар шаруа жеткілікті.

Серікхан ӘДІЛҒАЗЫ, заңгер: 
– Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 

5 наурыздағы «Ардагерлер туралы» заңының 12-бабына 
сәйкес,  Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көптеген 
әлеуметтік қолдау шаралары мен кепілдіктер ұсынылған. 
Атап айтсақ, қолданыстағы заңнамаға сәйкес арнайы 
мемлекеттік жәрдемақы төлеу; арнаулы әлеуметтік 
көрсетілетін қызметтердің кепілдік берілген көлемін 
бipiншi кезекте алу; көрсетілетін байланыс қызмет-
терінің барлық түрін кезектен тыс пайдалану құқығы; 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес 
салық салу жеңілдіктері; Қазақстан заңнамасына сәйкес 
Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сай әлеу-
меттік қолдаудың қосымша шаралары мен кепілдіктері ұсынылады.Сонымен қатар, жыл 
сайын мереке қарсаңында ардагерлерге арнап қала әкімдері біржолғы төлем тағайындайды. 
Мысалы, биыл Алматы қаласы әр ардагерге миллион теңгеден үлестірмек. Әрине, мұның бәрі 
жақсы үрдіс. Дегенмен, ардагерлерге көмек беру, хәл-жағдайын білу науқандық шараға айнал-
мағаны жөн деп білемін. Оларға деген құрмет жыл бойы үзілмесе екен. 

МӘСЕЛЕ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Оның соңы, әрине, баласынан бір, отба-
сынан екі ажыраған әкелердің күйзелісіне 
ұласып жатады. 

Шыны керек, ер-азаматтан әрқашан 
мықтылық күтетін қоғамымыз олардың 
жан дүниесіне, күйзелісіне де көп көңіл 
бөле бермейді. Көбінесе іштен тынып, 
жүрегіне салмақ түсіріп алатындықтан 
азаматтарымыздың арасында жүрек ау-
руынан о дүниелік болатындарының да 
саны өскен. Жалпы, әйелдердің орташа 
жасы 70-71 болса, соңғы кезде еркектердің 
орташа жасы 60-тан да төмендеп барады. 
Қазақтың ер-азаматтарының дәрігерге 
қаралып, аурудың алдын алуға келгенде 
селқостығы да олардың денсаулықтары-
ның кері кетуіне ықпал етіп отырғандай. 
Осы орайда ер-азаматтарымыздың ден-
саулығын қадағалауға арналған арнайы 
бағдарлама қажеттігі талайдан бері ай-
тылып келе жатса да, қолға алынбауы да 
қынжылтпай қоймайды. Бүгінгі күні ер- 
азаматтардың денсаулық жағдайы олардың 
басты мәселесіне де айналып келе жатқаны 
жасырын емес.

Осы орайда отбасылық психолог Бал-
сұлу Наурызбаеваның айтуынша, маман 
ретінде оған ақыл-кеңес сұрап, әйеліне 
деген ренішін білдіруге ер адамдар жиі 
жүгінетін көрінеді. Сондықтан психолог 
маман қазақ елінде ер азаматтардың ген-
дерлік саясатта құқы қорғалмай келеді 
деген тұжырымда. 

– Отбасылық дау-жанжалдарда 
көбінесе әйел құқығы қорғалып жатады. 
Шындығында отбасында зорлық-зом-
былық көретін еркек те бар. Бірақ, 
олар ешқайда көмек сұрап келмейді. 
Сон дықтан қоғамымызда ондай мәселе 
жоқтай көрінеді. Дәл осындай еркек-
тердің құқын қорғайтын арнайы қолдау 
орталығы  қажет. Мәселен, қоғамда 
ер-азаматтардың барлығы табысты көп 
табуы керек деген түсінік бар. Бірақ жұ-
мыс берушілердің барлығы бірдей жаппай 
жоғары жалақы тағайындай бермейді. 

Ал төмен жалақы алатын ер адамға 
отбасынан бастап, қоғамның өзі қырын 
қарайды. Бұрын ұстаздардың жалақысы 
төмен болатын. «Мұғалімнің айлығымен 
қалай отбасын асырауға болады» деп 
ұстаз болғаны үшін ер адамды кінәлау 
басым болды. Нәтижесінде ер адамдар 
мектепті тастап, дипломын сандықтың 
түбіне салып, базар жағалап, жалақысы 
жоғары жұмыс іздеп кетті. Бір кездері 
«қызды оқытайық, ер бала нанын тауып 
жейді ғой» деп, жаппай қыздарға көңіл 
бөлудің арқасында дипломды бойжет-
кендердің  дипломы жоқ ер адамдарға 
қарамауы, менсінбеуіне әкеліп соқты. Бұл 
тұрмыс құрмаған қыздардың артып, ер 
азаматтардың да дипломы жоқтығына, 
жалақысы төмендігіне орай үйленбей 
ұзақ уақыт жүре беруіне ықпал етті. 
Яғни, қоғамдағы гендерлік теңсіздік ер 
азаматтарға айтарлықтай әсер ету-
де. Кеңес Одағы кезіндегідей ажырасу 
кезінде әйел кісіге көп көңіл бөлу әлі күнге 
сақталып қалған. Сондықтан қолындағы 
баласын көзір қылып, әкеге қысым жа-
сайтын әйелдер де бар. Өз басым ер аза-
маттардың мәселесімен жиі бетпе-бет 
келетіндіктен, ер адамдардың ішкілікке 
салынып, өз-өзіне қол жұмсауына не 
себеп деген мәселеге де назар аударып 
қою керек деп ойлаймын, – дейді Б. Нау-
рызбаева.

Ер адамдар күйзеліске түсіп, өз-өзіне 
қол жұмсау кезінде ойға алған ойын бір-
ден іске асырып о дүниелік болады дейді 
мамандар. Өйткені ер адамдар табиғатына 
сай, суицид жайлы ойласа, ойлаған ойына 
жетерліктей жолдарды таңдап, сол сәтте 
мерт болатын көрінеді, ал әйел қауымының 
жартысынан астамы суицид кезінде тірі 
қалады. Өйткені, әйелдер табиғатына сай 
дәрі ішіп улану секілді суицидтің жеңіл 
жолдарын таңдайтын көрінеді. Сондықтан 
ер азаматтарды күйзеліске түсіре бермей, 
олардың да ет пен сүйектен жаратылған 
жандар екенін естен шығармайық.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

ЕР-АЗАМАТТАРДЫҢ 
ЕҢСЕСІ НЕГЕ ТҮСТІ?

ДЕРЕКТЕР СӨЙЛЕСІН

«СЕН ҚҰРМЕТТЕ 
ОНЫ!»...

Міне, бүгін, қайғы мен қасіретке 
толы сұрапыл соғыстың аяқталғаны-
на 76 жыл! Тарихта алғашқы Жеңіс 
күнін 1945 жылы атап өтті. Тура 
таңғы сағат 6-да еліміздің барлық 
дауыс зорайтқыштарынан 9 мамыр-
ды Жеңіс күні етіп тағайындау және 
оған демалыс күні мәртебесін беру 
туралы КСРО Жоғарғы Кеңесі Пре-
зидиумының Қаулысы салтанатты 
түрде оқылды. 

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
СОҒЫС 

ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН

Биыл егемен ел болып, Тәуел-
сіздік алғанымызға 30 жыл толады. 
Тәуелсіздік жолында біздің батыр 
бабаларымыз не көрмеді? Қазақ 
халқы азапты күндер мен аштықты, 
тіпті, сұрапыл сұм соғыстың небір 
түрін бастан өткерді. Ресми де-
ректерге сүйенетін болсақ, май-
данға елімізден 1 миллион 200 мың 
жауынгер аттанған. 20-дан астам 
атқыштар дивизиясы мен басқа да 
әскери бөлімдер құрылып, майданға 
14,1 мың жүк және жеңіл автомо-
бильдері, 1,5 мың шынжыр табанды 
трактор, 110,4 мың жылқы жіберіл-

«Біз соғысты көрген жоқпыз». Ертеректе мұндай 
тіркесті аналарымыздан жиі еститін едік. Бұған 

қоса көне  суреттерге, әкелері мен туған-туыстарының 
сарғайған портреттеріне қараған әжелерімізді де көріп 
өстік. Бірақ, біз соғыс сөзінің қаншалықты ауыр және 
қайғы-қасіретке толы екенін сезінген емеспіз. Тек қана 
жазушы Дулат Исабековтің «Біз соғысты көрген жоқпыз» 
повесінде жазылған, әкелері соғысқа кеткен, өздері 
ауылдағы ананың жанында жаутаңдап өскен тұтас ұр-
пақтың үнін ғана естідік. 

Рейхстагқа Жеңіс туын тіккені үшін 
«Жауынгерлік Қызыл ту» орденінің 
иегері, 2001 жылы  «Халық қаһарма-
ны» атанды. Одан бөлек жау тылын-
да болып, партизандардың қатарында 
өз міндетін мүлтіксіз атқарған Қасым 
Қайсеновтің ерлігін де ұмытуға бол-
майды. Әрине, дәл осындай батыр 
бабаларымыздың есімдері ел есінде 
мәңгі сақталады. 

СОҒЫСТАН 
ОРАЛМАҒАНДАР

Әскери мекемелердің ресми 
мәліметтеріне сәйкес, 600 мыңға 
жуық отандасымыз соғыстан орал-

маған. Олардың 125 мыңнан 
астамы хабар-ошарсыз кет-
кен. Ұлы Отан соғысы жылда-
рында хабар-ошарсыз кеткен 
жауынгерлердің есебі әлі де 
жүргізілуде. Алайда, ақпарат-
тың жеткіліксіздігі мен кейбір 
ақпараттың сәйкес еместігін 
ескере отырып, бұл оңай бол-
май тұр. Кеңестік сарбаздар 
жерленген белгісіз қабірлер 
өте көп және олардың қан-
шасы із-түзсіз жоғалып кет-
кендер қатарында жатқаны да 
түсініксіз.

Былтыр ғана Ертіс өңі-
рінің іздеу жасақтары соңғы 
екі жыл ішінде Екінші дүние-

жүзілік  соғыс жылдарында қаза 
болып, хабар-ошарсыз кеткен 500-
ден астам сарбаз туралы ақпарат 
жинаған. Соғыс даласында мерт 
болған  азаматтардың қаза болған 
жерлері анықталып, қайта жер-
ленген. Бүгінде «Майдан жолы» 
жасағының мүшелеріне бейхабар 
кеткен жауынгерлердің туыста-
рынан өтініштер көптеп түседі. Із-
деушілер жалпыға қолжетімді база-
лардан бөлек, мұрағаттарды өңдеуге 
көшкен. Осының арқасында талай 
азамат туралы ақпарат табылып, 
туыстарына берілген.

Мәселен, павлодарлық ерікті із-
деушілер Ленинград облысының Ки-
ров ауданында ерлікпен қаза болған 
Мәукен Нығметовтің жатқан жерін 
тапқан. Жалпы, жасақ құрылып 
қызмет ете бастағаннан бергі он 
жылда Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқан 200-ден астам сарбазды та-
уып, оларға 20-дан астам ескерткіш 
орнатқан екен. Шын мәнісінде ха-
бар-ошарсыз кеткен сарбаздардың 
саны қанша және олардың денесі 
қайда? Бұл алдағы уақытта ел тәуел-
сіздігі және ел мүддесі тұрғысынан 
мұқият зерттеуді талап ететін күр-
делі жұмыстар екені даусыз.

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

ген. Соңғы деректер бойынша Қа-
зақстаннан майданға аттанған 1 млн 
200 мың жауынгердің 600 мыңы 
соғыстан қайтып оралмаған. КСРО 
27 миллион адамынан айырылса, 
600 000-ға жуық қазақстандық май-
данда шейіт болды.

Шындығында, Қазақстаннан 
барған әскерлер майдан даласында 
ерлікпен шайқасты. 100 мыңнан 
астам отандасымыз жауынгерлік 
ерліктері үшін орден-медальдермен 
марапатталды. Шамамен 500 қа-
зақстандық Кеңес одағының батыры, 
100-ден астам адам «Даңқ» орденінің 
иегері атанды. Ал төрт бірдей қа-
зақстандық ұшқыш екі мәрте Кеңес 
Одағының Батыры атанды. Олар 
– Талғат Бигелдинов, Сергей Луган-
ский, Иван Павлов және Леонид Беда 
еді. Қазақстандықтардан бұл атақты 
танк әскерінің генерал-майоры, пав-
лодарлық Кузьма Семаченко да алды. 
Панфиловшы, полковник Бауыржан 
Момышұлынан соң бұл атақ ешкімге 
берілген жоқ. Ал Днепр үшін болған 
шайқаста 18 жастағы Жәнібек Еле-
усізов қазақтар арасындағы ең жас 
«Кеңес Одағының батыры» атанды. 
Сондай-ақ, Кеңес Одағы батырлары-
ның қатарында қазақтың екі батыр 
қызы: мерген Әлия Молдағұлова 
мен пулеметші Мәншүк Мәметова 
да бар. Ал Рақымжан Қошқарбаев 

директоры болып қызмет жасады.  
1953-55 жылдары Алматы қала-
сындағы милиция қызметкерлерін 
даярлайтын арнайы мектепте оқып, 
1955 жылы 17 қыркүйекте Семей 
облысы Новопокровка ауданының 
орталығында учаскелік инспек-
тор болып қызмет жасады. 1962 
жылы Абай ауданына қызмет ба-
бымен ауысып, ауданның Ішкі істер 
бөлімінде оперативтік қызметтерде 
болған. 1985 жылы ІІМ шешімі 
бойынша еңбек өтілі толғандықтан 
зейнеткерлікке шықты. Еңбек ет-
кен жылдары марапаттармен қоса 

Жеңістің 50 жыл,75 жыл толуы-
на байланысты және 1941–1945 
жылдар аралығында тылда еңбек 
еткені үшін  «Тыл ардагері» медаль-
дарымен марапатталған. Қазіргі 
таңда ардагер 16 немере, 5 шөбере 
сүйген ардақты әке, тәлімі мол ата. 
Соғыс  қасіретін тартқан әрбір қа-
зақстандықтың бүгінде қатарлары 
сиреп қалған ардагерлерге аудан 
әкімшілігіндегілер үлкен құрмет, 
зор ілтипатпен қарайды. 

Семей қаласы № 2 сотының 
баспасөз қызметі

АЯУЛЫ ЕСІМДЕР

ЖЕҢІСТІ ЖАҚЫНДАТҚАНДАР

Ақмола облысы Степногорск қалалық 
соты ғимаратының маңында Екінші дү-
ниежүзілік соғысқа қатысқан, майдангер, 
судья, сот төрағасы Петр Васильевич Жер-
лицынге арналған арнайы естелік тақта 
орнатылды.

Петр Жерлицын биыл тірі болса 99 
жасқа толар еді. Ол 1941 жылы әскер қата-
рына шақырылып, соғыс майдандарына қа-
тысып, 1943 жылы Смоленск қаласын бо-
сату шайқасында жараланып,  жарақатына 
байланысты әскер қатарынан босатылды. 

Ардагер соғыстан кейінгі жылдары 
заңгер болып еңбек жолын Ақмола об-
лысы Ақкөл ауданында нотариус қыз-
метінен бастаған. Ал судьялық қызметін 
1948 жылы Бұланды ауданының сотынан 
бастап, кейін Атбасар, Сандықтау аудан-
дық соттарында судья болып жұмыс жа-
сады. 1956 жылы Есіл аудандық сотының 
төрағасы қызметін 16 жыл атқарып, 1972 
–1982 жылдары Степногорск қалалық 
сотының төрағасы қызметінде жүріп, құр-
метті демалысқа шығады. Судьялық еңбек 
өтілі – 34 жыл. 

Жауынгерлік ерліктері үшін және көп 
жыл судьялық қызметте адал, қажырлы 
еңбек атқарғаны үшін көптеген орден- ме-
дальдармен марапатталған.  Петр Жерли-
цын туралы мәліметтер Ақмола облыстық 
соты мұражайының Ұлы Отан соғысына 
қатысқан судьяларға арналған «Жауынгер-

Ыбрайым Ахметжанұлы 1948 
жылы әскер қатарына шақырылып, 
3 жыл 3 ай Владивосток қаласында 
әскери база мен қойма күзетін-
де болды. Соғыстың ащы зарда-
бы Ыбырайым Ахметжанұлын да 
айналып өтпеді. Сағат сайын оқ 
пен оттың ортасында асқан табан-
дылықпен  әскери базаны күзету 
оларға оңай болған жоқ. 

Соғыстың әр сәті кейіпкер жа-
дында мәңгілікке сақталды. Ол 
әскерден келген соң  1 жыл  Қайнар 
мектебінде дене тәрбиесі мұғалімі, 
2 жыл Қайнардың пионерлер үйінің 

ОҢ ҚАДАМ

МЕМОРИАЛДЫҚ ТАҚТА ОРНАТЫЛДЫ

лік даңқ» залында сақталған, «Отан үшін 
отқа түскен судьялар» атты кітабында да 
жазылған. 

Ұлы Отан соғысының ардагері және заң 
саласының майталманы Петр Жерлицын 
жас ұрпаққа үлгі боларлық тұлға. Майдан-
гер судьяға арналған Естелік тақта өскелең 
ұрпақты патриоттық сезімде тәрбиелеу 
және ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз 
ету мақсатында орнатылды.

Естелік тақтаны ашу рәсімінде Ақмола 
облыстық сотының төрағасы Досжан Әмір, 
Степногорск қаласының әкімі Еркебұлан 
Баяхметов, Ақмола облысындағы арда-
гер-судьялар кеңесінің төрағасы Мейрам 
Ғибәділов және майдангердің туысқанда-
ры сөз сөйледі. Іс-шараға қатысушылар 
судья- ардагерді еске алып бір минут үн-
сіздік жариялап, мемориялға гүл шоқтарын 
қойды, сот ғимаратында судья-майдангер 
Петр Жерлицыннің құрметіне ашылған 
еске алу бұрышымен танысып шықты.

Ақмола облыстық сотының 
баспасөз қызметі
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ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ СЕЗІНБЕГЕНДЕР 
ЖЕҢІЛДІКТЕН ҚАҒЫЛАДЫ
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психотропты заттарды пайдаланудың зардаптарына ар-
налған түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Осы жұмыстың 
жалғасы ретінде Алматы қаласының Психикалық денсау-
лық орталығының психиатр-дәрігері, нарколог Гульчехра 
Рахманова сотталғандармен «Тәуелділік» тақырыбында 
кездесу өткізді. 

Аталған мекемеде алкогольді ішімдіктер мен есірткі 
заттарын пайдаланған және өз еркімен жұмыс орындары 
мен мекеме аймағын тастап кеткендер де бар. Солардың 
бірі – В. деген азамат. Ол денсаулыққа қасақана ауыр зиян 
келтiргені үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылған 
болатын. Қазіргі таңда ол жазаны өтеудің белгіленген 
тәртібін қаскөйлікпен бұзғаны үшін  қауіпсіздігі барынша 
төмен мекемеден Шығыс Қазақстан облысындағы мекемеге 
қайтарылды. 

Б.АМАНДЫҚОВ,
ЛА -155/13 мекемесі бастығының орынбасары

 

дар жұмыс күндерінде сағат 08.00 - 20.00 аралығында меке-
ме аумағынан тыс жерде еңбек етеді.

Аталған мекемеде жазасын өтеуге ауыстырылған сот-
талғандар күні бойы жұмыс істеп, мекеме ғимаратына тек 
кешкі уақытта келетіндіктен, олардың арасында қасақана 
тәртіп бұзушылар жиі кездеседі. Мысалы 2021 жылдың 1 
тоқсанында Алматы қаласы Түрксіб аудандық сотының 
қаулысымен жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөй-
лікпен бұзған 2 сотталған азамат қатаң тәртіптегі ме-
кемеге қайтарылды. Жыл басынан бері сотталғандар ара-
сында есірткі заттарын пайдаланудың 2 дерегі тіркелді.  

Осындай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында ме-
кеме басшылығы мен  жедел бөлімнің қызметкерлері Ал-
маты қаласы Полиция департаментінің есірткі бизнесіне 
қарсы күрес басқармасы қызметкерімен бірге алдын алу 
шараларын жиі өткізеді. Жуырда полиция майоры Олжас 
Шмановпен бірге сотталғандар арасында есірткі және 

СЕМИНАР

ПАРЛАМЕНТ

«САЙЛАУ ТУРАЛЫ» ЗАҢ 
ӨЗГЕРІС АЛДЫНДА

САРАП

Еліміздің барлық деңгейдегі сайлау 
бюллетеньдеріне жаңа баған қосылмақ. 
Ол  сайлаушының «барлығына қарсымын» 
деген қалауын білдіреді. Бұл жөнінде 
Парламент Мәжілісінде мақұлданып Се-
натқа жол тартқан «Сайлау туралы» заңға 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 
талқылау барысында белгілі болды. Құ-
жатты депутаттар алдында Ұлттық эконо-
мика министрі  Әсет Ерғалиев қорғады. 

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың тапсырмасына сәйкес енгізіліп отырған 
бұл өлшемге қатысты үкімет әкелген жоба-
да ашықтық талабы ескерілмей қалған екен. 
Яғни, «барлығына қарсы» ұстанымы сайлау 
қорытындысына қаншалықты ықпал ететіні  
айқындалмаған. Депутаттар заң жобасын 
қарау кезінде осы олқылықты дер кезінде 
байқап, ол бойынша берілген дауыс саны 
жайлы хаттама толтырылып, ақпараттың  
Орталық сайлау комиссиясының порталын-
да жариялануын негіздейтін арнайы талап 
енгізуді ұсынды. Сайлау қорытындысының 
ашықтығына бағытталған бұл тұжырыммен 
Үкімет те келісіп отыр. Әйтсе де, палата 
отырысына осы мәселе бойынша келген құ-
зырлы орындар өкілдеріне Мәжіліс спикері 
Нұрлан Нығматулиннен біраз сөз естуге 
тура келді. 

– Бәріңіз заңгерсіздер, қалайша мұны 
ескермедіңіздер, бюллетеньдегі қолдай-
мын, қарсымын, қалыс қаламын ұста-
нымдар заңды тұрғыда бірдей күшке ие. 
Қолдаған, қалыс болғандарды санап, қарсы 
болғандарды есепке алмай, хаттамаларға 
кіргізбей, ақпаратқа бермеу деген заңды 
белден басу, әділетсіздік қой, – деген 
Нұрлан Зайроллаұлына олар ешнәрсе 
айта алмай, қате жібергендерін мойын-
дап құтылды. Десе де, бұл біздегі заңды 
дайын даушылардың  жауаптылық, бәлкім, 
біліктілік деңгейін көрсетсе керек. Назарға 

түспей, ескерілмей қалатын кемшіліктер 
қаншама? Кейбір заңнамаларға қабылдана 
сала түзетулер енгізіліп жататыны со-
ның айғағы. Өкінішке орай, шенеуніктер 
кемшіліктен сабақ алмай-ақ қойды. 

Депутаттар сауалына орай Орталық 
сайлау комиссиясының мүшесі Асылбек 
Смағұлов «барлығына қарсымын» баға-
ны бойынша дауыстардың саналу тәртібі 
жайлы мағлұмат берді. Оның айтуынша, 
дауыстарды санаудың абсолюттік және 
салыстырмалы көпшілік жүйесі бар. Пре-
зидентті, Сенат, Мәжіліс, Ассамблея депу-
таттарын сайлауда дауыстарды санаудың  
абсолютті көпшілік  жүйесі қолданылады. 
Яғни, белгілі бір үміткер сайланды деп 
есептеу  үшін ол 50 пайыздан астам дауыс 
алу керек. Мысалы  сайлау учаскесіне 
жүз адам тіркелген болса, олардың 50-і 
келіп, 25-і үміткердің барлығына қарсы 
дауыс берсе, сайлауды қайта өткізуге тура 
келеді. Ал, салыстырмалы жүйе аудандық, 
қалалық, ауылдық, кенттік деңгейдегі 
әкімдер сайлауында қолданылады. Онда 
басқа үміткерлерге қарағанда көп дауыс 
алғандар сайланған болып есептеледі. 
Яғни, бұл жерде белгілі бір үміткерге қан-
шалықты көп дауыс берілгендігі назарға 
алынады. Қайта сайлау – егер қатысатын 
үміткерлер бірдей деңгейде дауыс жинаған 
кезде болады. 

Заң жобасында еліміздегі аудандық 
маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкім-
дерін сайлау бойынша құқықтық негіздер 
айқындалған. Қазіргі таңда республикада 
2345 әкімшілік-аумақтық бірлік бар.  Құ-
жат талаптарына сәйкес, биыл екінші жар-
тыжылдықта 836 елді мекенде әкім тікелей 
дауыс беру арқылы сайланатын болады. 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қыз-
мет туралы заңнамасына сәйкес, біліктілік 

талаптарына сай келген және 25 жасқа 
толған еліміздің кез келген азаматы сай-
лауға түсе алады. Сондай-ақ, саяси партия 
мүшелері және сайлаушылардың жалпы 
санының кемінде 1 пайызына қол жинаған 
кандидаттар сайлауға түсу мүмкіндігіне ие. 
Министр осы ретте депутаттар тарапынан 
қойылған сауалға орай жалпы әкімдердің 
мемлекеттік қызметкер болғандықтан 
Мемлекеттік қызмет агенттігінің бұй-
рығымен бекітілетін ережедегі талаптарға 
сәйкес болуы керектігін айтты. Мәселен, 
ауыл әкіміне үміткердің – жоғары білімі, 
жұмыс тәжірибесі болуы қажет, сонымен 
бірге, сотты болмауы шарт. Өз кезегінде, 
сайланған әкім жүргізіліп жатқан жұмысы 
үшін халыққа есеп беретін болады.

Тағы бір жаңалық, Президент тапсыр-
масына сәйкес, Парламент Мәжілісіне сай-
лау кезінде саяси партиялардың өту шегі 7 
пайыздан 5 пайызға дейін төмендейді. 

Жиында заң жобасы бойынша қо-
сымша баяндама жасаған Мәжілістің 
Заңнама және сот-құқықтық комитетінің 
төрағасы Қанат Мусиннің айтуынша, құ-
жатты жұмыс тобы шеңберінде талқылау 
кезінде құқықтық олқылықтарды жою, 
заң жобасының нормаларын бір-біріне 
және Қазақстан Республикасының басқа 
да заңнамалық актілеріне сәйкес келтіру 
мақсатында редакциялық, нақтылау сипа-
тындағы түзетулер енгізілді. «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Конс-
титуциялық заңның 14-бабындағы ау-
мақтық сайлау комиссиясының өкілеттік-
тері аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ әкімін сайлау бойынша 
сайлау округтерін құру туралы нормамен 
толықтырылды.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Қылмыстық кодекспен тыйым са-
лынған әрекетті жасау белгілі бір құқықтық 
салдарға әкеп соқтырады. Оның бірі – сот-
тылық. Қылмыстық кодекстің 77-бабы 1,2- 
бөліктеріне сай, қылмыс жасағаны үшiн 
сотталған адам соттың айыптау үкiмi заң-
ды күшiне енген күннен бастап соттылығы 
өтелген немесе алып тасталған кезге дейiн 
сотталған болып есептеледi. Соттылық 
қылмыстың қайталануы, қылмыстың қа-
уіпті қайталануы айқындалған кезде және 
жаза тағайындау кезiнде ескерiледi. Жа-
задан босатылған, сондай-ақ қылмыстық 
теріс қылық жасағаны үшін сотталған 
адам соттылығы жоқ деп танылады.

Қылмыстық заңда соттылықты алып 

ЖАҢА ҚҰЖАТ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Жақында Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс нормаларын 
түсіндіру мақсатында семинар өткізілді. Шараға Байзақ аудандық 
сотының төрағасы Е.Тілеубеков, аудан әкімі Н.Нұржігітов, аудан 
әкімінің орынбасары Б.Ақбаев, бөлім басшылары, ауылдық округ 
әкімдері, БАҚ өкілдері қатысты. 

тастаудың екі әдісі қарастырылған, ол  сот-
тылықты жою немесе соттылықты алып 
тастау. Соттылықты жою сот актісін қажет 
етпейді, ол сот үкімімен тағайындалған 
жазаны өтегеннен кейін белгілі мерзімнің 
ішінде жойылады. Атап айтқанда: 

– шартты түрде сотталған адамдарға 
қатысты – пробациялық бақылау мерзiмi 
өткен соң; 

– бас бостандығынан айыруға қа-
рағанда жазаның неғұрлым жеңiл түрiне 
сотталған адамдарға қатысты – жазаны іс 
жүзінде өтеген соң;  

– онша ауыр емес немесе ауырлығы ор-
таша қылмыстар үшін бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарға қатысты – 
жазаны өтегеннен кейiн үш жыл өткен соң;

– ауыр қылмыстар үшiн бас бостан-
дығынан айыруға сотталған адамдарға 
қатысты – жазаны өтегеннен кейiн алты 
жыл өткен соң; 

– аса ауыр қылмыстар үшiн бас бостан-
дығынан айыруға сотталған адамдарға 
қатысты жазаны өтегеннен кейiн сегiз жыл 
өткен соң жойылады. 

Егер соттың үкімі бойынша адамға 
негізгі жазамен қатар қосымша жаза тағай-
ындалса, онда соттылықты жою мерзімі 
негізгі және қосымша жаза түрлерін өтеу 
кезінен бастап есептеледі.

Белгілі бір лауазымды атқару немесе 
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
өмір бойына айыру түрінде қосымша жаза 
тағайындалған жағдайларда, соттылықты 

жою мерзімі жазаның негізгі түрін өтеу 
кезінен бастап есептеледі. Он сегiз жасқа 
толғанға дейiн қылмыс жасаған адамдар 
үшiн Қылмыстық кодекспен көзделген 
соттылықты жою мерзiмi айтарлықтай 
қысқартылған, оның тәртібі кодекстің 
89-бабында көрсетілген.

Соттылықты алып тастау – бұл сот-
тылықты жою мерзімі өткенге дейін  оның 
құқықтық салдарын жою. Егер сотталған 
адам жазаны өтегеннен кейiн өзiн мiнсiз 
ұстаса, онда сот оның өтiнiшхаты бо-
йынша соттылықты алып тастай алады. 
Алайда ауыр немесе аса ауыр қылмыстар 
үшiн бас бостандығынан айыруға сот-
талған, сондай-ақ қылмыстың қайталануы 
немесе қылмыстың қауіпті қайталануы 
кезінде жаза тағайындалған адамдарға сот-
тылықты алып тастау қарастырылмаған.

Соттылықты алып тастау сот құзырына 
жатады және сотталған адамның өтініш-
хаты бойынша қаралады. Осы мәселені 
сотталған адамның тұрғылықты жері 
бойынша жұмыс істейтін сот шешедi. 
Егер сот соттылықты алып тастау туралы 
өтінішхатты қанағаттандырмаса, қаулы 
шығарылған күннен бастап бiр жылдан 
ерте қайталап өтiнiшхат беруге болмайды. 
Соттылықты жою немесе алып тастау өмір 
бойына тағайындалған қосымша жаза 
түрімен белгіленген шектеулерді қоспаған-
да, Қылмыстық кодексте көзделген бар-
лық қылмыстық-құқықтық салдарлардың 
күшiн жояды.

СОТТЫЛЫҚТЫ АЛЫП ТАСТАУ 
СОТ ҚҰЗЫРЫНА ЖАТАДЫ

Алматы қаласы бойынша ҚАЖ департаментіне қа-
расты ЛА-155/13 түзеу мекемесі – қауіпсіздігі барынша 
төмен мекеме. Аталған мекемеде қатаң мекемелер-
ден ауыстырылған сотталғандар ұсталады. Соттың 
үкімі бойынша жаза өтеу мерзімінің қалған уақытын 
қоныс колонияларында өтеуге ауыстырылған азамат-
тар үшін бұл үлкен игілік. 

Қылмыстық-атқару кодексіне сәйкес, сотталғандар 
мекеме әкiмшiлiгiнiң рұқсатымен бiрiншi кезекте қажетті 
заттарды сатып алып, моншаға немесе шаштаразға бару 
үшін мекемеге iргелес жатқан аумақтың шекарасы шегiнде 
айына төрт рет сағат 9-00-ден 18.00-ге дейін қадағалаусыз 
жүрiп-тұра алады. Сондай-ақ, жұмыс істейтін сотталған-

Әлия ТЕБЕРІКОВА,
Батыс Қазақстан облысы 
Тасқала аудандық сотының судьясы

– Мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырысты іске 
асыру арқылы балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық және 
спорттық әлеуетін арттыру үшін мемлекеттік қолдаудың жаңа инсти-
туты енгізілді.

– 2021 жылдың 1 мамырынан бастап мемлекеттік шығармашылық 
және спорттық тапсырыс жүзеге асырылады.

– 2021 жылы жергілікті атқарушы органдар тарапынан іске асыруға 
2,4 млрд. теңге, спорттық тапсырысты іске асыруға – 3,7 млрд. теңге 
бөлу көзделген.

– 2021 жылы республика бойынша жан басына шаққанда 23,5 мың 
шығармашылық үйірме және 1029 спорт секциясы қаржыландырылады 
онда шамамен 43,3 мың бала спортпен және шығармашылықпен тегін 
айналысатын болады (шығармашылық үйірмелерде – 23,5 мың бала, 
спорт секцияларында – 21548 бала)

Іс-шараны ашқан аудан әкімі жаңа заңнаманың маңызына тоқталды. 
Ал сот төрағасы Е.Тілеубеков 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап қолда-
нысқа енгізілетін Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекспен реттелетін 
қатынастар, әкімшілік рәсімдердің және әкімшілік сот ісін жүргізудің 
міндеттері, кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдардың мазмұнын 
түсіндіріп, құқықтар басымдығының қағидатына, анықтық презумпция-
сына, соттың белсенді рөліне көпшілік назарын аударды. Бұл заңның ар-
тықшылығынан халық та хабардар. Дегенмен, құжаттың жаңалықтарын 
жан-жақты түсіндіру құзырлы орындар жауаптылығында.

Атап айтқанда, құқықтар басымдығының қағидаты бойынша барлық 
күмән, қайшылық, көмескіліктер әкімшілік рәсімге қатысушының пай-
дасына түсіндіріледі. Анықтық презумпциясы қағидатына сай әкімшілік 
рәсімді жүзеге асыру кезінде әкімшілік рәсімге қатысушы ұсынған 
материалдар, объектілер, құжаттар мен мәліметтер әкімшілік орган, ла-
уазымды адам теріс деп белгілемейінше, анық деп есептеледі. Сонымен 
қатар лауазымды адам материалдардың, объектілердің, құжаттар мен 
мәліметтердің төлнұсқалығына күмәнданған кезде,  оны дербес тексеру 
міндеттелген.

Жиында сот төрағасы соттың белсенді рөліне де жан-жақты тоқтал-
ды. Мәселен, сот әкімшілік процеске қатысушылардың түсініктеме, 
арызымен, өтінішхаттарымен, олар ұсынған дәлел, дәйектеме және 
әкімшілік істің өзге де материалымен шектеліп қана қоймай, өз баста-
масы немесе әкімшілік процеске қатысушылардың уәжді өтінішхаты 
бойынша қосымша материалдар мен дәлелдемелерді жинап, әкімшілік 
сот ісін жүргізу міндеттерін шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді 
орындай алады. Сондай-ақ, судья әкімшілік істің нақты және (немесе) 
заңды тұстарына жататын құқықтық негіздемелер бойынша өзінің ал-
дын ала құқықтық пікірін айтуға құқылы.

Іс-шараны қорытындылай келе Е.Тілеубеков қатысушылар сұрағына 
жауап берді.

Байзақ аудандық сотының баспасөз қызметі 
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ



5№35-36 (3360-3361) 
7 мамыр 2021

zangazet@mail.ru
СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Ғалымжан БАЙДЕРБЕС, «Қос шынар» қоғамдық бірлестігінің төрағасы: 

СОҒЫСТЫҢ ШЫНДЫҒЫ 
ТОЛЫҚ АШЫЛҒАН ЖОҚ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Гурьев пединститутының филоло-
гия факультетін бітірген соң, 1962–
1970 жылдары Құлсары қаласындағы 
Абай мектебінде мұғалім, оқу ісінің 
меңгерушісі, аудандық оқу бөлімінің 
инспекторы болдым. Содан кейін от-
басы жағдайыма байланысты Ақтөбеге 
қоныс аударып, 1970 жылы мектеп-ин-
тернатта мұғалім, 1971–1975 жылдары 
Қобда ауданындағы Хабаловка мек-
тебінің директоры қызметін атқардым. 
Ал 1975–1986 жылдары Әлия Мол-
дағұлова атындағы шығармашылық 
бірлестіктің партком хатшысы болдым. 
1986–1997 жылдары мұғалім, 1997–
2001 жылдары Әлия музейінің сенімді 
басқарушысы болдым. Содан бері Әлия 
Молдағұлованың есімін ұлықтау, еңбе-
гін жас ұрпаққа насихаттауда үздіксіз 
қызмет жасап жүрмін. Өз басым ба-
тыр қызды көрген, жақсы танитын 
және майдан даласында бірге соғысқан 
адамдармен көзі тірісінде кездесіп, тіл-
десуімді әлиятануға қосқан еңбегімнің 
ең негізгісі деп есептеймін. Олардың 
ішінде өзін ғана емес, ата-анасын көр-
ген және мектепте оқытқан мұғалімдер 
мен интернатта тәрбиеші болғандар 
және майданда бірге соғысқан мерген-
дер де бар. Олардың естеліктерін жазып 
алып, халыққа жеткізуде жасаған қыз-
метімді ештеңемен ауыстырмас едім. 
Өйткені 2-5 жыл кідіріп қалғанымда 
олардан да айырылып қалатын едік. 

– Өзіңіз жетекшілік жасап 
жүрген «Қос шынар» қоғамдық 
бірлестігі қалай құрылды?
– Әлияны зерттеп жүрген кезде 

маған мынандай бір ой келді. Әлия 
Молдағұлова туралы жақсы айтылып 
жүр, оны зерттеу белгілі бір дәрежеде 
жақсы жолға түсті. Батырымыз біраз 
биікке көтерілді. Алайда, одан бір жыл 
бұрын, яғни 1943 жылы шығыс ха-
лықтарынан шыққан қыздар арасынан 
ең бірінші болып Кеңес Одағының 
батыры атағына ие болған Мәншүк 
Мәметова туралы шамалы ғана айтыл-
ды. Туған күні де дұрыс аталып өтпейді. 
Екеуін біріктіріп қос шынар қылсам қа-
лай болар екен дедім. Біріншіден, екеуі 
бір-бірін биіктетіп тұратын тұлғалар. 
Екіншіден, екеуі де қазақтың қызы. 
Сондықтан екеуін біріктіріп үлкен тұлға 
қылып көрсету үшін «Қос шынар» 
қоғамдық бірлестігін құрдым. Биыл 
20 жылдан асты. Бұл қоғамдық бір-
лестіктің алдына қойған басты мақсаты 
– Әлия мен Мәншүктің есімін білім 
беру ұйымдарында насихаттау арқылы 
жас ұрпақтың бойында Отанға деген 
сүйіспеншілік, туған ел мен жерге деген 
патриоттық сезімді қалыптастыру бо-
латын. Одан әлі күнге дейін ауытқығам 
жоқ. Әлия мен Мәншүктің ерлігі көзіңе 
жас алып мақтанатын, кеудеңді рух 
кернеп көкірегіңе намыс ұялататын ер-
лік қой. Келешек ұрпаққа қазақ болып 
туғанына мақтанатындай тәрбие керек. 

– Ақтөбедегі Әлия мен Мән-
шүкке арналған музейді ашуға да 
мұрындық болған көрінесіз. 
– Өткен ғасырдың 70-жылдары 

Қобда ауданында Әлияның музейін 
ашып, батырлық жолын зерттеуден 
басталған қызметіме, 2002 жылы Ақтө-
бедегі №27 орыс мектебінде Әлия- 
Мәншүк музейін ашу да бұйырыпты. 
Алдағы жылы шығыстың қос шынары 
атанған қаһармандарымызға арналған 
бұл музейге 20 жыл толады. Музей 
демекші, 9 жылғы тынымсыз жүгіріс 
пен төгілген тер, қажыр-қайраттың 
арқасында Ақтөбе медицина колледжі-
не Мәншүк Мәметованың есімін беруге 
де бастамашы болып, бұл істі аяғына 
дейін жеткіздім. Онда да Бердібек Са-
парбаевтың қолдауымен. Егер ол кісі 
болмағанда бұл мәселенің әлі қанша 
жылға созылары белгісіз болатын. Сол 
кезде Мәншүктің есімін беру үшін 
музейін жасақтадым. Оған мұрындық 
болған қазақшаға судай Югай Вадим 
Николаевич деген өмірден ерте кеткен 
кәріс азаматы болды. Содан кейін кол-
леджге Мәншүктің есімі беріліп, музейі 
ашылып, ескерткіші де қойылды. 

Айтпақшы, 1997 жылы Әлия-
ның туған жеріндегі музейі жабылып 
қалғанда сенімді басқаруға алып, өз ақ-
шама 5 жыл ұстап тұрдым. Қиындыққа 
қарамастан қасымдағы адамға айлық да 
тауып беріп жүрдім. 

– Ақтөбеде бір кезде Мәншүк-
тің есімі берілген, алайда, кейін 
атауы қайта ауысқан көшеге ба-
тырдың атын қайтаруға қалай 
қол жеткіздіңіз?
– Набережная деген көшені 1989 

жылы Ақтөбе қаласының атқару коми-
теті Мәншүк Мәметованың есімімен 

атау туралы шешім қабылдаған еді. 
Алайда 1990 жылдары оны бәзбіреулер 
Набережная деп өзгертіп жіберген екен. 
6 жыл бойы барлық құзырлы мекеменің 
есігін қағып, сұрау салып жүріп бұл кө-
шенің Мәншүк Мәметова деген атауын 
орнына келтірдік. Бүгінде ол қаладағы 
абаттанған, әдемі көшенің біріне ай-
налды. 

– Әлияның ата-анасының 
есімін ұлықтауда да Сіздің ерен 
еңбегіңізді бүгінде біреу білсе, 
біреу білмейді. Бұл шаруа зерт-
теушілерге біршама таныс болға-
нымен, қарапайым халық одан әлі 
күнге дейін хабарсыз секілді? 
– Оныңыз рас. Әлияның анасына 

қатысты ел арасында оқта-текте бір ай-
тылып қалатын бұл әңгіменің анық-қа-
нығын 78 жыл бойы анықтаған ешкім 
болған жоқ. Ұзақ жылдарға созылған 
тынымсыз еңбек пен үлкен ізденістің 
нәтижесінде 2011 жылы Қобда ауданы 
әкімшілігімен бірлесіп, Бұлақ ауылы-
на жақын Көкмешіт деген жердегі 
қорымнан Маржан Молдағұлқызының 
жерленген орнына құлпытас қойып, 
ауылда ескерткіш тұрғызылды. Оны 
табуға осы өңірде туып-өскен, ұзақ 
жыл Қарағанды облысындағы Ә.Мол-
дағұлова атындағы олимпиадалық 
резервтік мектептің директоры болған 
Бағдаулет Өрбісінов көп көмек көрсет-
ті. Ол 2006 жылы елге келгенде інісі 
Әбдіраман Рабаевқа көрсеткен екен. 
Әлияның анасының есімі мен жатқан 
жерінің ұзақ жылдар бойы жұртшылық 
назарынан тыс қалған себебі аштық 
кезінде Әлияның әкесі Нұрмұхамбет 
Сарқұлов 1927 жылдан НКВД-дан бой 
тасалап қашып жүргендіктен, анасы 
Маржан Молдағұлқызы Қобда бойын-
дағы қонысын тастап, Ақтөбе қаласы-
на жақын жердегі Қурайлы ауылында 
тұратын үлкен әжесі Тәженді сағалап, 
сонда қоныс аударады. Мұндағы орыс-
тар көкөніс өсіріп, картоп егеді екен. 
Күздің қара суығында олардың қазып 
алған жерінен картоптың қалдығын 
теріп жүрген кезде 35 жастағы Мар-
жанды бау-бақшаның орыс қарауылы 
атып өлтірген. Бұл суық хабар жеткен 
соң Н.Сарқұлов жақын інісі болып 
келетін Өрбісін Күдебасов деген ақ-
сақал сүйекті жат жерде қалдыруға 
болмайды деп жеңгесінің денесін 
алып келуге Өсербай деген өз інісін 
жұмсайды. Қурайлыдан атқа өңгеріп 
әкелінген Маржан Молдағұлқызының 
денесі осылайша Көнмешіттегі қо-
рымға жерленген. Маржан 21 жасында 
Нұрмұханбетке тұрмысқа шығып, одан 

екі перзент сүйеді. Айтпақшы Өрбісін 
ақсақал да ауқатты болғаны үшін ғана 
1937 жылы халық жауы деп атылған.

– Әлияның әкесі Нұрмұхамбет 
Сарқұлов туралы дерек бар ма?
– Бар ғой. Ол кісі 1951 жылы қайтыс 

болды. Сүйегі сол Бұлақта жерленген. 
Оның бәрі Әлия туралы кітаптарда то-
лық жазылған. 

– Әлияның өміріне қатысты 
ел біле бермейтін тағы қандай 
жайттар бар?
– Қазір негізінен Әлияның өмірбая-

нына қатысты мәліметтер толық ашыл-
ды деуге болады. Иманғали Тасмағам-
бетов Ресейде елші болып тұрған кезде 
2019 жылы Санкт-Петрбургтегі бір кез-

қазіргі Санкт-Петербургке көшеді. 
Сол кезде олар Сноский деген көшеде 
пәтерде тұрады. Жақсы білім алсын 
деп Әубәкір Әлияны интернатқа тапсы-
рады. Ол кезде бұл жетімдер үйі деп 
аталмаған. Әлия үйден қатынап сонда 
оқып жүрген. Ал 1941 жылы Әубәкір 
академияны бітірген 2 қазақтың бірі 
болған. Осы арада оны да айта кеткен 
жөн шығар, Әлияны тәрбиелеген ең-
бегін былай қойғанда, өзі де ұзақ жыл 
ұжымшарда басқарма басшылығынан 
обкомға дейін түрлі жауапты қыз-
меттерді атқарған Әубәкірдің есімін 
үкіметтегілердің Ақтөбенің теміржол 
колледжіне бермей жүргеніне 3 жыл 
болды. Олардың айтатын уәжі бұл 
кісінің еңбегі жоқ, ешқандай орден-ме-
даль алмапты деген сияқты әңгімелер. 
Ол кезде ешкім орден-медаль алу үшін 
қызмет істеген жоқ қой. Соғыс пен одан 
кейінгі елді қалпына келтіру кезінде 
орден түгілі, бас қайғы болған жоқ па? 
Еңбектің неге бағаланбайтынын мен әлі 
білмеймін. Бізде шенеуніктер әлі күнге 
дейін Үкімет не айтады, соны орындап, 
соның сызып бергенімен ғана жүру 
керек деп, өз бетімен ұсыныс жасап, 
шешім қабылдауға қорқады. 

– Айтпақшы, осы Әлияның 
туған күні анықталды ма?
– 1925 жылы туғаны барлық жерде 

дұрыс жазылғанымен, біреулер туған 
күнін 25 сәуір десе, екіншілер 29 қазан 
деп жазып жүрді. Мен Әлия дүниеге 
келгенде кіндігін кескен және өзге де 

жақын танитын кісілермен сөйлесіп, 
нақты уақытын анықтауға тырыстым. 
Мәселен, Гүлшекер Үкіметалина апай 
жаулығымның жартысын кесіп, оған 
тары салып кіндігін кескем деп айтты. 
Балапаш деген апай болса Әлия шөп 
шабу кезінде туды, мен сонда тұрмысқа 
шығып жатқам деді. Осындай дерек-
терді жинап, мәдениет басқармасына 
жаздым. Олар 1925 жылды алып, ал 
күні белгісіз болған соң маусымның 15-і 
деп жазды. Осындай жағдайда жылдың 
және сол айдың дәл ортасын белгілей-
тін тәртіп бойынша. Сондықтан Әлия-
ның туған күні 15 маусым деп айтылып 
келе жатқанына 20 жыл болды. Алайда, 
Алматы қаласы туралы және тағы басқа 
да ескі энциклопедиялар бойынша 25 
сәуір деп жүргендер әлі де бар. Деген-

Немістердің өзі ол кезде қазақ деген 
ұлтты білмесе де, мыналар соғыстың 
тәртібін білмейді, ережесіз соғысады 
деп мойындағаны туралы деректер ар-
хивтерден табылды. Сондықтан Әлия 
мен Мәншүкке қатысты деректерді де 
қайта қарап, толықтырып жазу керек. 
Оларға қатысты жеке менің өзім осы 
уақытқа дейін 15 шақты кітап жаздым. 
Бірақ бәрі мың данамен ғана шыққан-
дықтан, жалпы жұртшылыққа толық 
жеткен жоқ. 

– Қазірге дейін кейбір оқырман-
дар Мәншүктің шын аты Мән-
сия екенін және оның анасының 
есімі Тойылша, ал әкесінің есімі 
Жеңсікәлі екенін білмейді. 
– Мәншүк 1922 жылы 2 қазанда 

қазіргі Жәнібек пен Орда аудандарының 
шекарасындағы Жиекқұмда дүниеге 
келген. Мәнсия оның азан шақырып 
қойған есімі. Анасы моншағым деп ер-
келеткендіктен, Мәнсия кейін Мәншүк 
атанып кеткен. Мәншүк Нағи, Қадыр 
деген ағаларынан кейін өмірге келген. 
4 жасында оны өз балалары болмаған 
соң Жеңсікәлінің Ахмет Мәметов деген 
інісі асырап алады. Жеңсікәлімен аға-
йынды кісілердің баласы болып келетін 
Ахмет 1926 жылы Саратов медицина 
университетін бітіріп, 1938 жылы ха-
лық жауы ретінде атылып кетеді. Қадыр 
1943 жылы Сталинград түбінде көз 
жұмса, Нағидың тағдыры әлі күнге бел-
гісіз. Кеңес үкіметінің құйтырқы істері 
көп болған ғой. Соның бірі балалары 

соғысқа барып, ерлік көрсетсе халық 
жаулары ақталады екен деген сөзге 
сеніп, Мәншүк соғысқа 5 рет сұранып, 
әрең кеткен. Оның «мен әкемнің атын 
ақтау үшін осылай соғысқа барып, 
жаумен күресем. Ақ екенін дәлелдеп 
шығам деген» сөздері ол туралы кітап-
тарда да бар. Алайда Ахметтің 1938 
жылы атылып кеткені көп жылдар бойы 
құпия ұсталып, оны Мәншүк білмей 
соғыста 21 жасында қыршын кеткен. 

– Жалпы, 1941-45 жылдар-
дағы соғысты Ұлы Отан соғысы 
деп бөліп-жармай Екінші дүние-
жүзілік соғыстың бір кезеңі дейік 
деген пікірге қалай қарайсыз?
– Ол кезде бәріміз бір шаңырақта 

болдық қой. Ұлы Отан соғысы деген сөз 
айтылуы керек. Оған КСРО құрамын-
дағы барлық ұлт пен ұлыс өкілі түгел 
қатысты және бірлігі мен отансүйгішті-
гінің арқасында бұл соғыста жеңді. 
Қару-жарақ күшімен емес. Сондықтан 
оны бәзбіреулер айтып жүргендей 
ұлы орыс халқының арқасында деп те 
айтпау керек. Ол кезде бәрі бір халық 
болды. Мысалы «Ұлт батырлары» де-
ген кітапта 105 қазақ батырының есімі 
айтылады. 

Жеңіске биыл 76 жыл толса да, 
Ұлы Отан соғысының шындығы әлі 
толық ашылған жоқ. Бәрі бер жағын 
ғана айтып жүр, негізгі шындық енді 
ашылады. Мысалы, 1941–1945 жыл-
дардағы 39 соғыс операциясының 
ішінде құрбандарының саны жағынан 
да, ауқымы жағынан да Ржев шайқасы 
ең алдыңғы орында тұрғанына қара-
мастан, ол туралы көпке дейін айтыл-
май келді. Күні кешеге дейін барлық 
жерде Кеңес Одағының ең зор соғысы 
Сталинград майданында болды деп 
жазылып, айтылды. Онда 1 млн-нан 
астам адам қайтыс болса, Ржев шайқа-
сында оның саны 2 есе жоғары болған. 
Сол сияқты Матросовтың ерлігін одан 
19 күн бұрын біздің атыраулық жер-
лесіміз Боран Нысанбаев жасаса да, 
күні кешеге дейін оның есімі еш жерде 
айтылған жоқ. Рақымжан Қошқарбаев 
пен Григорий Булатовтың Рейхстагқа 
ең бірінші боп Ту ілгені де көпке дейін 
айтылмай, құпия ұсталып келген бола-
тын. Оның бәрі кейін ғана анықталып 
шығып жатыр. Соғыс архивтерінің әлі 
толық ашылмағанын ескерсек, мұндай 
фактілер әлі де көп екені күмәнсіз.

– Сұхбатыңызға рақмет. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

дегі Әлия оқыған интернаттың орнына 
жақсы ескерткіш орнатты. Оған Алма-
ты мен Ақтөбеден арнайы делегация қа-
тысты. Соған байланысты мен «Аңыз ға 
айналған ару» деген кітап жаздым, 
оның әлі таныстырылуы болған жоқ. 
Сонда Әлияға қатысты көп заттар ай-
тылады. 

– Кейбір еңбектерде Әлияның 
Санкт-Петербургтегі жетімдер 
үйінде тәрбиеленгені айтылады. 
Онда қалай түсіп жүр?
– Әйелі қайтыс болғаннан кейін 

Нұрмұханбет өзі қуғында жүргендік-
тен Әлияны тәрбиеле деп Маржан-
ның Әубәкір деген інісіне тапсырады. 
Осылайша Әлия 8 жасынан бастап 
нағашысының қолында өсіп, онымен 
бірге алдымен Ақтөбеде, одан кейін 
Шалқарда, Жамбылда болады. Жам-
былда жүргенде Әубәкір Молдағұлов 
1937 жылы Мәскеудегі теміржол көлік 
академиясына түседі. Сонда оқуға кет-
кен кезде де Әлияны өзімен бірге ала 
кетеді. Соғыстың алдында академия 

мен, бұл мәселе Ақтөбе облысында 
бірізге түскен. 

– Ұзақ жыл білім саласында 
қызмет жасаған педагог ретін-
де тұлғатануға қатысты оқу-
лықтардағы Әлия мен Мәншүкке 
байланысты мәліметке көңіліңіз 
тола ма?
– Өз дәрежесінен төмен. Батырлық 

дегенді біз әлі дұрыс түсінген жоқпыз. 
Түсіне де алмай жүрміз. Батырлық де-
ген басқа қонатын бақ емес, ол жүрек-
тен шығады. Бізде әлі күнге дейін 9 
мамырда Әлия, Мәншүк сияқты қаһар-
ман қыздарымыз болған дейміз. Со-
нымен бәрі бітеді. Ол үнемі айтылып, 
жазылып, жиі көрсетіліп жүруі керек. 
Сондықтан оқу бағдарламаларын қайта 
жасаған жөн. Онда, әсіресе, Ұлы Отан 
соғысын ашып көрсету керек. Өйткені, 
соғыста ерлік жасауда қазақтар КСРО 
құрамындағы барлық ұлт пен ұлыс 
өкілдері арасында алдыңғы орын алды. 
Санының аздығына қарамастан жеңісті 
жақындатуға қаншама еңбек сіңірді. 

Екеуін біріктіріп қос шынар қылсам қалай болар екен 
дедім. Біріншіден, екеуі бір-бірін биіктетіп тұратын тұлғалар. 
Екіншіден, екеуі де қазақтың қызы. Сондықтан екеуін біріктіріп 
үлкен тұлға қылып көрсету үшін «Қос шынар» қоғамдық бір-
лестігін құрдым. Биыл 20 жылдан асты. Бұл қоғамдық бірлестік-
тің алдына қойған басты мақсаты – Әлия мен Мәншүктің есімін 
білім беру ұйымдарында насихаттау арқылы жас ұрпақтың 
бойында Отанға деген сүйіспеншілік, туған ел мен жерге 
деген патриоттық сезімді қалыптастыру болатын. Одан әлі 
күнге дейін ауытқығам жоқ. Әлия мен Мәншүктің ерлігі көзіңе 
жас алып мақтанатын, кеудеңді рух кернеп көкірегіңе намыс 
ұялататын ерлік қой. Келешек ұрпаққа қазақ болып туғанына 
мақтанатындай тәрбие керек. 
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ЕҢ АСЫЛ ҚҰНДЫЛЫҚ 
Қазір дүниежүзі елдері жаһандану дәуірін бастан кешіріп жатыр. Бізде әлемдік 

өркениеттің заманауи жетістіктерін өзімізге қабылдай отырып, әлемдік даму жолына 
түсуге ұмтылыс жасап жатырмыз. Дегенмен, жаһандану дәуірінде де ұлттық рухани 
құндылықтарымызды қадірлеп, бағалай алуымыз қажет. Әсіресе, солардың бар-
лығының ең маңыздысы  болып саналатын  қазақ тілінің мәртебесін көтеру – бүгінгі 
күннің аса маңызды мәселесі. 

ҚР Президенті жыл сайынғы Жолдауында мемлекеттік тілдің тиісті деңгейде дамуына, 
қолданыс аясының кеңеюіне ерекше назар аударуда. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік 
дәрежесін нығайту ел саясатының басты басымдығы болып қала бермек. 

Мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндігі жоғары  салаларда қазақ тілінің қолданыс аясы 
едәуір кеңейіп келе жатыр деп айтуға толық негіз бар.  Оның дәлелі ретінде өнер, әдебиет, 
мәдениет, баспасөз, радио, теледидарымыз 90-жылдарға қарағанда әлдеқайда қазақша 
сайрап тұр десек те болады. Бұл біздің мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің асқақтағаны.

Сонымен бірге, тіл саясатының мемлекетіміздің тұрақты дамуына ізгілікті қызмет етіп 
отырғандығы қуантады. Елімізде тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан әр ұлт өкілдерінің қазақ 
тілін білуге талпынуы қуантатын жағдай. Әсіресе, мемлекеттік органдарда іс жүргізуді 
толық мемлекеттік тілге көшірудің үлкен стратегиялық маңызы бар. Себебі, қоғамдық 
өмірдің қай саласы болмасын мемлекеттік органдар арқылы басқарылады.    

Қазіргі қоғамымызда жастардың белсенділігі жоғары. Жастарға баса назар аудару 
арқылы тіл саясатын жүргізу өз жемісін береді деп ойлаймын.

Тіл – халықтың жаны. Тіл – қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тәлімі мен 
тәрбиесінің негізі, қатынас құралы. Міне осы орайда ана тіліміз жайлы ойлану әрқайсы-
сымыз үшін парыз. 

«Адамға екі нәрсе тірек тегі, бірі – тіл, бірі – ділің жүректегі», – деп Ж.Баласұғын 
айтқандай әрбір азамат, мемлекеттік тіл – қазақ тілін өзіне тірек етіп, ол тілді жүрегімен 
сүюі тиіс.

Рахат АККАСИНОВ, 
Қызылорда облысы Жалағаш аудандық сотының бас маманы, 

ҚР Заңгерлер одағының мүшесі

«ТІЛІ БАР ХАЛЫҚ АСҚАҚТАЙДЫ, 
ТІЛІ ЖОҚ ХАЛЫҚ 

ЖАСҚАНШАҚТАЙДЫ»
Тарихқа көз жіберсек, ата-бабамыз ұрпақ қамын жеп, оның балашағына жет-

кілікті мән берген. Сонау «Жеті жарғыдан» бастап ата салт, әдет-ғұрпымыз бұған 
дейінгі талай ұрпақ үшін теңдесі жоқ тәрбиелік маңызы зор адамгершілік кодексіміз 
болды.

Шындығында, қазақ  халқы ұлт болып қалыптасқаннан бері екі нәрсеге қатаң қараған. 
Оның біріншісі – тілі, екіншісі – әдет-ғұрпы.

«Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады»,– деп ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов 
айтқандай, қазақты қазақ етер – тілі, тіл бар жерде ғана, халық жеке ұлт ретінде өмір 
сүріп танылады. Халқымыздың аяулы перзенттерінің бірі С.Сейфуллин өз тілін сүйе біл-
ді, өзгелерге дәріптей білді. Оған «Қазақ тілі туралы» мақаласындағы мына бір сөздері 
дәлел: «Қазақ тілі түркі тайпаларының ішіндегі таза, бай, негізгі тіл. Қазақ тілін үйре-
ну және жүзеге асыру барлық қызметкерлердің тек достық ынтымағына байланысты». 
С.Сейфуллин қазақ тілін білмейтін қазақтар, қазақ тілін үйренуі қажет деп дабыл қақты. 
Қазақ тілін менсінбейтін – қазақтың шала оқыған, саяз білімді зиялысымақтарын ашына 
сынады. Қашанда туғаны үшін жанын беруге әзір қайраткер ана тілін жандандырудың 
пәрменді құралдарының бірі – іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу деп танып, өз пікірін 
мақалаларында жария етті. Жасаған еңбегі зая кетпей, қазіргі таңда барлық мемлекеттік 
мекемелерде құжат айналымы мемлекет тілінде жүргізіледі.  

Тіл – ұлттың жаны, рухы, жүрегін соқтырар күретамыры. Тілі бар халық асқақтайды, 
тілі жоқ халық жасқаншақтайды.  

Ертеде бір қадірлі шешен қария келте дүниеден көз жұмарында қасына ұлын шақырып  
алып: «Балам, мен ұзамай дүние салам. Әкем қазына қалдырмады деп қамықпа. Ел ішінде 
қалдырып бара жатқан асыл мұрам бар. Соны іздеп тап, қадірле, қастерле» – депті.

Мұны естіген бала әке мұрасын табан тоздырып іздеп таба алмайды. Бір күні ел ішін-
дегі бір абзал қарияға жолығады.

– Әкеңнің сөзі рас, балам. Оның саған қалдырған мұрасы – тілі. Ол шешен адам еді 
ғой. Бәріміз де таза сөйлеуді сенің әкеңнен үйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ, – деп 
аталы сөздің шешуін айтыпты. Халық сөзімен айта келе, көркем әдебиет арқылы жастар 
ауызша-жазбаша сөздік қорын молайтуға, қазақ тілін дамытуға, тіл туралы заңды жүзеге 
асыруға ынталы.

«Өзіңді-өзің жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін!» Сонда ғана қазақ тілін орыс тілді 
қазақтар ғана емес, өзге отандастарымыз да құрметтеуге көшеді. Ана тілім өссін-өнсін 
деген азаматтар, оның мәртебесі тек қағаз жүзінде қалмасын десе өз отбасында еңбек 
ұжымында, қоғамдық мемлекеттік орындарда қазақша қызмет көрсетуді әркім өзінен 
бастау қажет.

Нұргүл МЕҢДІБАЕВА,
Ақтөбе қаласы №2 сотының бас маманы 

Барлық Аманғалиұлы Шәйке-
новтің өмірбаянына көз жүгіртсек, 
бірінші кезекте бұл адамның қы-
зығушылығының саналуандығына 
назар аударасың. Ол әуелі Орын-
бор мемлекеттік педагогикалық 
инс титутының биология және хи-
мия факультетін бітірді. Фрунзе 
(қазіргі Бішкек) қаласында мектепте 
биология және химия пәнінен са-
бақ берді. Сол кездің өзінде-ақ ол 
өзінің еңбексүйгіштігімен және 
жұмысқа деген шығармашылық 
ұстанымымен жұртшылық ықыла-
сына бөленіп, көп ұзамай мектеп 
директоры болды. Жас педагогтың 
мансабы өрге домалады – бірнеше 
жылдың ішінде Қырғыз халыққа 
білім беру министр лігіндегі мектеп 
басқармасы бастығының орынба-
сары лауазымын атқарды. Ізінше 
Барлық Аманғалиұлының аңсары 
дипломатиялық қызметке ауды – ол 
Қазақстан Республикасындағы Қыр-
ғызстан Республикасының елшілі-
гінде, Сыртқы істер министрлігінде, 

Өткен тарих беттеріне үңілсек, ертеде қазақ қоға-
мында мал дауы, жан дауы, ар дауы, жер дауы секілді 
мәселелер жиі кездескен. Ұлтымызды ұйыстырған 
би-шешендер қоғамда белең алған мұндай дау-жанжал-
дарды ушықтырмай, тез арада дуалы сөздерімен түйінін 
тарқатып, алдына келгендерді татуластыра отырып, ше-
бер шеше білген. Дана билеріміз ел арасындағы дау-да-
майды ғана шешіп қоймай, халқымыздың басын қосып, 
бірліктің, татулықтың ұйытқысы болған. Сондықтан да, 
медиация қазақ қоғамына ежелден таңсық емес. Еліміз-
де дауларды шешудің баламалы тәсілдері заңнамалық 
негізде бекітіліп, 2011 жылы 28 қаңтарда «Медиация 
туралы» заң қабылданды. 

Қазіргі таңда қоғамда дау көп. Бірі мүлкін, енді бірі 
қарызын даулап, көпшілігі туындаған мәселелерін сот 
арқылы шешкісі келетіні шындық. Өз кезегінде бұл 
сотқа деген сенімді білдірсе керек. Алайда, ұсақ-түйек 
дауларды өркениетті шешуде медиацияны қолданудың 
маңызы зор. Мемлекет басшысының өзі республика су-
дьяларының VIII съезінде сот үдерістерін оңтайландыру 
және дау-дамайларды шешу барысында бітімгершілік 
тетіктерін енгізу мәселесіне жіті назар аударды. Өйт кені 
сот үдерісінде бюрократияның алдын алуға мүмкін-
дік беретінін айтып, сот ісін оңтайландырып, керексіз 
рәсімдер мен регламенттерді алып тастау қажеттігін 
тілге тиек етті. Иә, елімізде бейбіт келісімді, яғни ме-
диацияны дамыту, насихаттау мақсатында көптеген 
іс-шаралар қолға алынып, игілікті жұмыстар атқарылу-
да. Атап айтсақ, республика бойынша 47 татуласу орта-
лығы ашылып, 413 билер кеңесі құрылған. Нәтижесінде, 
даулардың 28 пайызы сотқа дейін бітімгершілікпен 
аяқталған екен. 

ИНТЕРНЕТ АЛАЯҚТАР КӨБЕЙДІ
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Соңғы жылдары алаяқтық фактілерінің саны ай-
тарлықтай өсті. Олардың ішінде қылмыстың көп бөлігі 
банк саласында, ақша қарызында, жылжымайтын 
мүлік пен автокөлік сатып алуға, әр түрлі жобалар мен 
компанияларға тиімді инвестициялар және капитал 
салулар бойынша. Сондай-ақ, қылмыстардың үлес сал-
мағын интернет-алаяқтық басып тұр.

Соңғы уақытта банк қызметкерлері ретінде қоңырау 
шалып, қарапайым азаматтардан ақша талап ететін ин-
тернет-алаяқтар көбейіп кетті. Олар клиенттің шотта-
рынан ақшаның ұрлану мүмкіндігі мол екендігі туралы немесе 
олардың банктік шотының қауіпсіздігін жақсарту туралы 
хабарлайды және шұғыл түрде ақшаны басқа шотқа аударуды 
ұсынады, сақтандыру агентіне, сондай-ақ шот туралы де-
ректерді, банк картасының нөмірін және т.б. мәліметтерді 
хабарлауды сұрайды. Почта арқылы немесе мессенджерлерде 
хабарламалар жібереді, сондай-ақ адамдарды қайырымдылық 
акциялары, бірегей қаржылық қызметтер, жүлделердің ұтыс 

ойындары және т.б. туралы ақпаратпен қызықтырады.
Бұндай жағдайларда, алаяқтардың құрбанына айналмас 

үшін, дереу телефонды қойып, алаяқтармен ешқандай келіс-
сөздер жүргізбеулеріңіз керек. Және қандай жағдай болса да 
оларға өз деректеріңізді айтуға болмайды. Сондай-ақ, өз қара-
жатыңызды күмәнді келіссөздермен, мәліметі аз қаржылық 
операцияларға салмаңыз.

2020 жылы Көкшетау қаласында 552 алаяқтық фактісі 
тіркелді (2021 жылдың 4 айында – 305), оның ішінде интер-
нет-алаяқтық фактілері – 343 (2021 жылдың 4 айында – 204).

Көкшетау қалалық сотында ҚР ҚК 190-бабы бойынша көр-
сетілген уақыт кезеңі аралығында барлығы 27 қылмыстық 
іс қаралып, олар бойынша кінәлі тұлғалар тиісті жауапкер-
шілікке тартылды.

Қайрат ХАСЕНОВ,  
Көкшетау қалалық сотының

судьясы   

КИЕТҰЛҒА

ЖЕТПІСІНДЕ ЖАСЫНДАЙ 
ЖАРҚЫЛДАҒАН

БЕЙБІТ КЕЛІСІМ – БІРЛІК БАСТАУЫ
БІТІМ

таңдағы жұмыс тары Қазақстанның 
жоғары білім саласымен тығыз бай-
ланысты. 2010 жылы ол әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық универси-
теті жанындағы біліктілікті арттыру 
институтының (БАИ) басшысы бол-
ды. Біліктілікті арттыру инс титуты 
жаңа директорының басшылығымен 
еліміздегі жалғыз БАИ өз құрылы-
мын сақтап қалды және жоғары 
білім жүйесінде табысты жұмыс-
тарын жалғастыруда. ҚазҰУ БАИ 
қазір – ҚР жоғары білімінде темірқа-
зық және оның шамшырағының 
жұлдыздай жарқырауы – Барлық 
Аманғалиұлы Шәйкеновтің орасан 
зор еңбегінің арқасы. Қазақстан 
жоғары мектебі Ұлттық ғылым ака-
демиясында (ҚЖМ ҰҒА) атқарушы 
директор ретінде ТМД бойынша, 
жалпы білім кеңістігін сақтау жо-
лында талмай еңбек етті.

Б.А.Шәйкеновтің БАИ басшы-
сы болумен қатар KAZSEE инже-
нерлік білім қазақстандық ассо-
циа ция сының вице-президенті, 
Республика лық рейтингтік агенті-
гінің президенті, Қазақстанның 
Жоғары мектебі Ұлттық ғылым ака-
демиясының атқарушы директоры, 
вице-президенті лауазымдарын қоса 
атқаруы кездейсоқ жайт емес.

Пандемия білім берудің барлық 
саласына өз түзетулерін енгізді және 
БАИ-ға да әсер етті. Алайда, Барлық 
Аманғалиұлы қиындықтардан да, 
заман сынақтарынан да ешуақытта 
қаймыққан емес. Ол өз мерейтойын 
шығармашылық шабыт биігінде қар-
сы алып отыр.

Серікқали ТЫНЫБЕКОВ, 
з.ғ.д., профессор, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дің Азаматтық 
құқық және азаматтық іс жүргізу, 

еңбек құқығы кафедрасының 
меңгерушісі

ТМД елдері басқармасында жұмыс 
істеді. Ол барлық істерге жауап-
тылықпен қарауға дағдыланған, 
сол үшін заң білімінің қажеттігін 
түсінді, сөйтіп Қырғыз мемлекеттік 
университетінің заң факультетіне 
оқуға түсті.

Оның еңбегі лайықты бағаланып, 
Б.Шәйкенов екі мәрте халыққа білім 
беру ісінің үздігі атанды. Қазақ-
стан Республикасы мен Қырғыз-
стан Республикасының екіжақты 
қарым-қатынасын дамытуға қосқан 
үлесі үшін Президенттің Құрмет 
Грамотасымен және Қырғызстан 
Республикасы Сыртқы істер Ми-
нистрінің Құрмет Грамотасымен 
марапатталды.

Отбасы және әлеумет, отбасын-
дағы өзара байланыс, туған жермен 
рухани байланыс секілді проблема-
ларды Шәйкенов жас кезінде дис-
сертациялық жұмыстарына өзек етті 
және олар әрдайым ол үшін басты 
бағдар болып қалды. 

Барлық Аманғалиұлының бүгінгі 

Қорыта айтқанда, бейбіт келісім нен ұтарымыз көп. 
Себебі, іс сотта қаралып, бітеді дегенше қанша уақыт 
пен жолға қаржыңыз жұмсалады. Одан бөлек, мем-
лекеттік баж төлеп, сот шығынын өтеп, білікті заңгер 
іздеп тағы әбігерге түсесіз. Тіпті, бір сәттік ашуға бола 
сотқа жүгінудің соңы жақыныңызбен араздықты үдетіп, 
арадағы қарым-қатынасты бұзуы әбден мүмкін. Сон-
дықтан, ең дұрысы – болмашы дау-жанжалдар бойынша 
«Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып»  татуласу, 
бірлікті сақтау болмақ.

Райхан ЕРЖАНОВА, 
Ақтау қаласы 

№ 2 сотының судьясы 
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МҰРАГЕРЛІК
БАНКРОТТЫҚ

ӘРТҮРЛІ

Құлаққағыс!

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

ТАРАТУ

(мың теңгемен)

Активтер
Жол 
коды

Есепті 
кезеңнің 
соңында

Есепті 
кезеңнің 
басында

I. Қысқа мерзімді активтер:

Ақша қаражаты және оның баламалары 010 466 633 395 076

Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері

011   

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

012   

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны 
бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы 
активтері

013   

Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары 014   

Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері 015   

Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық 
берешек

016 56 102 54 287

Жалға алу бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

017   

Сатып алушылармен жасалған шарттар 
бойынша қысқа мерзімді активтер

018   

Ағымдағы табыс салығы 019 2 658 3 959 
Қорлар 020 19 853  14 755
Биологиялық активтер 021   

Өзге қысқа мерзімді активтер 022 10 476 38 306

Қысқа мерзімді активтердің жиынтығы (010 
жолдан 022 жолды қоса алғанда сомасы)

100 555 722 506 383

Сатуға арналған активтер (немесе шығатын 
топтар)

101   

II. Ұзақ мерзімді активтер    

Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

110   

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 
активтері

111   

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны 
бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы 
активтері

112   

Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары 113   
Бастапқы құны бойынша ескерілетін 
Инвестициялар

114   

Әдісімен есепке алынатын инвестициялар 
үлестік қатысу

115   

Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері 116   
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық 
берешек

117

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешек

118

Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ 
мерзімді активтер

119

Инвестициялық мүлік 120
Негізгі құралдар 121 191 380  132 260
Пайдалану құқығы нысанындағы Актив 122
Биологиялық активтер 123
Барлау және бағалау активтері 124   

Материалдық емес активтер 125 640  820

Кейінге қалдырылған салық активтері 126 4 167 4 823 
Басқа да ұзақ мерзімді активтер 127   

Ұзақ мерзімді активтердің жиынтығы (110 
жолдан 127 жолды қоса алғанда сомасы)

200  196 187

Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)   751 909  644 286
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер    
Амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

210

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын қысқа мерзімді 
қаржылық міндеттемелер

211   

Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары 212   

Өзге де қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

213 291  281

Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық 
берешек

214 7 508 6 400

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 215 17 435 16 368

Табыс салығы бойынша ағымдағы салық 
міндеттемелері

216  18 532 

Қызметкерлерге сыйақы 217 26 932 9 543

Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек 218   

Сатып алушылардың шарттар бойынша қысқа 
мерзімді міндеттемелері

219   

Мемлекеттік субсидиялар 220   
Төлеуге дивидендтер 221   

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 222 56 083 11 816
Қысқа мерзімді міндеттемелердің 
жиынтығы (210 жолдан 222 жолды қоса 
алғанда сомасы)

300 108 249     62 940

Сатуға арналған шығатын топтардың 
міндеттемелері

301   

IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер    

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310   

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

311   

Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары 312   
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

313   

Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық 
берешек

314   

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 315

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 316       

Қызметкерлерге сыйақы 317   

Жалға алу бойынша ұзақ мерзімді берешек 318   

Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ 
мерзімді міндеттемелер

319   

Мемлекеттік субсидиялар 320   
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 321   
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиынтығы 
(310 жолдан 321 жолды қоса алғанда сомасы)

400    

V. Капитал    
Жарғылық (акционерлік) капитал 410  466 696  406 052
Эмиссиялық кіріс 411   
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар 412   
Басқа жиынтық табыстың компоненттері 413 2 012 2 012 
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) 414  174 952  173 282
Басқа капитал 415   
Меншік иелеріне жатқызылатын капитал 
жиыны (410 жолдан 415 жолды қоса алғанда 
сомасы)

420  643 660  581 346

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі 421   
Барлық капитал (420 жол + 421 жол) 500 643 660  581 346
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол+500 
жол)

  751 909  644 286

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары -
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2019 жылғы 1 шілдедегі №665 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына

2-қосымша
Нысан

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
31.12.2020 ж. жағдай бойынша

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: қаржылық есептілік депозитарийіне бағдарламалық 
қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан 
кешіктірмей
Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» 
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан қосымшасында келтірілген
Ұйымның атауы: «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» АҚ

Көрсеткіштердің атауы
Жол 
коды

Есепті 
кезеңде

Алдыңғы 
кезең үшін

Түсім 010 812 971 706 420

Өткізілген тауарлар мен 
қызметтердің өзіндік құны

011 651 802 556 179

Жалпы пайда (010 жол-011 
жол)

012 161 169 150 241

Іске асыру бойынша шығындар 013

Әкімшілік шығындар 014 136 742 135 213

Операциялық пайда (залал) 
жиынтығы  (+/- жолдар 012-
ден 014-ке дейін)

020 24 426 15 028

Қаржылық кірістер 021

Қаржылық шығындар 022

Үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін қауымдасқан 
ұйымдар мен бірлескен 
қызметтің пайдасындағы 
(залалындағы) ұйымның үлесі

023

Басқа кірістер 024 21 156 35 446

Өзге де шығындар 025 19 604 33 231

Пайда (шығын) салық салуға 
дейін (+/- 020 жолдан 025 
жолға дейін)

100 25 979 17 243

Табыс салығы бойынша 
шығындар (-) (кірістер (+)

101 11 473 4 401

Салық салынғаннан кейінгі 
жалғасатын қызметтен 
түсетін пайда (залал) (100 жол 
+ 101 жол)

200 14 506 12 842

Тоқтатылған қызметтен салық 
салынғаннан кейінгі пайда 
(залал)

201

Бір жылдағы пайда (200 
жол + 201 жол), келесілерге 
жатқызылатын:

300 14 506 12 842

бас ұйымның меншік иелері

бақыланбайтын меншік 
иелерінің үлесі

Өзге де жиынтық кіріс, барлығы 
(сомасы 420 және 440):

400

оның ішінде:
Өзге жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын борыштық қаржы 
құралдарын қайта бағалау

410

үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін қауымдасқан 
ұйымдардың және бірлескен 
қызметтің өзге жиынтық 
табысындағы (залалындағы) 
үлес

411

кейінге қалдырылған 
салыққа табыс салығының 
мөлшерлемесіндегі өзгерістің 
әсері

412

ақша ағындарын хеджирлеу 413

шетелдік ұйымдарға 
инвестициялар бойынша 
бағамдық айырма

414

шетелдік операцияларға таза 
инвестицияларды хеджирлеу

415

өзге де жиынтық табыстың өзге 
де компоненттері

416

пайданың (залалдың) 
құрамында қайта сыныптау 
кезінде түзету)

417

басқа жиынтық табыс 
компоненттерінің салықтық 
әсері

418

Кейінгі кезеңдердегі кірістерге 
немесе шығындарға қайта 
сыныптауға жататын басқа 
да жиынтық табыстың 
жиынтығы (пайдаға 
салынатын салықты 
шегергенде) (410-418 жолдар 
сомасы)

420

негізгі қаржылар мен 
материалдық емес активтерді 
қайта бағалау

431

үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін қауымдасқан 
ұйымдардың және бірлескен 
қызметтің өзге жиынтық 
табысындағы (залалындағы) үлес

432

зейнетақы міндеттемелері 
бойынша актуарлық кірістер 
(шығындар)

433

басқа жиынтық табыс 
компоненттерінің салықтық реңкі

434

Өзге жиынтық кіріс 
арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын үлестік қаржы 
құралдарын қайта бағалау

435   

Кейінгі кезеңдердегі кірістерге 
немесе шығындарға қайта 
сыныптауға жатпайтын 
басқа да жиынтық табыс 
жиынтығы (пайдаға 
салынатын салықты 
шегергенде) (431-ден 435-ке 
дейінгі жолдар сомасы)

440   

Жалпы жиынтық табыс (300 
жол + 400 жол)

500 14 506 12 842 

Келесілерге  жататын жалпы 
жиынтық табыс:

  

бас ұйымның меншік иелері   

бақыланбайтын меншік 
иелерінің үлесі

  

Бір акцияға келетін пайда 600
оның ішінде:
Бір акцияға келетін базалық 
пайда:
жалғасып жатқан қызметтен
тоқтатылған қызметтен   
Бір акцияға бөлінген пайда:   
жалғасып жатқан қызметтен   
тоқтатылған қызметтен    

Қазақстан Республикасы
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің
2019 жылғы 1 шілдедегі №665 бұйрығына

2-қосымша
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына
3-қосымша

   Нысан

ПАЙДА МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП
31.12.2020 ж. аяқталатын жыл үшін

пайда мен шығындар туралы есеп
есепті кезең: 2020ж.
Индекс: № 2 - ОПУ
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі 
ұйымдар
Қайда ұсынылады: қаржылық есептілік депозитарийіне 
бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 
тамызынан кешіктірмей
Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме «Кірістер мен 
шығындар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысан  қосымшасында келтірілген
Ұйымның атауы: «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» АҚ

(мың теңгемен)

Басшы:   Телтаев Бағдат Бұрханбайұлы
                        (тегі, аты, әкесінің аты)                                    қолы
Бас бухгалтер: Түктібаева Айгүл Сайлауханқызы
                                  (тегі, аты, әкесінің аты)                           қолы
Мөр орны

Басшы:   Телтаев Бағдат Бұрханбайұлы
                        (тегі, аты, әкесінің аты)                                             қолы
Бас бухгалтер: Түктібаева Айгүл Сайлауханқызы
                                  (тегі, аты, әкесінің аты)                                   қолы
Мөр орны

«Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050061, Алматы қ-сы, 
Нұрпейісов к-сі, 2а, есепайырысу шоты KZ94722S000000004649 «Kaspi Bank» АҚ-ында, БЖК CASPKZKA, акционерлерге 
2020 жылғы басым акциялар бойынша дивиденд төленетіні туралы хабарлайды. Дивидендтерді төлеуді «Қазақстан жол 
ғылыми-зерттеу институты» акционерлік қоғамының бухгалтериясы жарияланған күннен бастап 30 күн бойы жүргізеді, бір 
акцияға 32,87 теңге мөлшерінде төленеді.  

2. Алматы қаласы МАЭС-ның ұйғарымымен «UM-Pharma» 
(УМ-Фарм) ЖШС-н банкрот деп тану туралы іс қозғалды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзімі ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Алматы қаласы, Ходжанов көшесі, 13 үй, 13 пәтер, телефон  + 
7 747 3004832.

22. Нұр-Сұлтан қаласы МАЭС-ның 2021 жылғы 23 сәуірдегі 
ұйғарымы бойынша«Baibol LTD» ЖШС-н, БСН 171140031653, 
банкрот деп тану туралы іс қозғалды. Хабарландыру 
27.04.2021ж. өкілетті орган – ҚР ҚМ МТК ресми сайтында 
орналастырылды. Несиегерлердің талап-шағымдарын 1 
ай мерзім ішінде ЖШС-нің уақытша басқарушысы мына 
мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Адырна 
көшесі, 24/1, 301-бөлме.

3. Мүлікті қолдану туралы есеп
Атауы: «Астана-20» мемлекеттік қоры
БСН: 180 740 010 700
Есепті кезең: 2020 жыл

Барлық қолданылғаны, соның ішінде: 561 364
Қайырымдылық көмек 12 478
Демеушілік көмек 548 886

10. «Шығыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі Шығыс Қазақстан облысының мәдениет 

басқармасының
«Шығыс Қазақстан облыстық драма театры» коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының бос 
лауазымына конкурс жариялайды.

Конкурс өткізу уақыты: 2021 жылғы 26 мамыр. 
Конкурсты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс 

Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 63, 1-қабат, 
101-кабинет.

Кәсіпорынның атауы: Шығыс Қазақстан облысының мәдениет 
басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық драма театры» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан 
облысы, Өскемен қаласы, Қаныш Сәтпаев даңғылы, 55, 070016, тел.: 
8(7232)710073.

Кәсіпорынның негізгі қызметі: қойылымдарды көрсету арқылы 
тұрғындарды патриоттық, адамгершілік, рухани, эстетикалық құн-
дылықтарға тәрбиелеу мақсатында мәдениет және өнер саласын дағы 
қызметті жүзеге асыру болып табылады.

Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар:
Біліктілікке қойылатын талаптар: «өнер» мамандықтар тобы 

бойынша немесе «мәдениеттану» мамандығы бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарда басшылық лауазымдарда 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі.

Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын; 
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін; Қазақстан Рес-
публикасының Еңбек кодексін;

Қазақстан Республикасының «Мәдениет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы», «Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Мемлекеттік сатып 
алулар туралы» заңдарын.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға хабарландыруда көрсе-
тілген құжаттарды қабылдайтын 07.05.2021 ж. - 23.05.2021 ж. сағат 
18.30-ға дейінгі мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 
он бес күн ішінде келесі мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан 
облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 63, 1-қабат, 101-кабинет, 
немесе l.zhumasheva@akimvko.gov.kz электронды пошта арқылы 
немесе қолма-қол басқармаға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа 
қатысу туралы өтінішті;

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
3) кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған жеке парақты 

(нақты тұратын мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген);
4) лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі 

туралы құжаттардың көшірмелерін;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін, қызметтік 

тізімді;
6) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
7) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
8) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 

құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама ұсынады.

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми 
дәреже мен атақ беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың 
көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнындағы басшылық берген 
ұсынымдар және т.с.с.) бере алады.

Комиссия кандидаттардың тізімін бекіткен соң біліктілік талап-
тарына сәйкес келетін конкурсқа қатысушыларды кандидат ретінде 
бекіту туралы, әңгімелесу өтетін күн, уақыт және орын туралы 
және біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін конкурсқа қатысу-
шыларды әңгімелесуге жіберуден бас тарту туралы хабардар еткен 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кандидаттармен әңгіме лесу 
«Шығыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде өткізіледі.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін 
жерге келу және қайту, тұрғын жай жалдау, тұру және т.б.) өздерінің 
жеке қаражаттары есебінен жүргізеді. Анықтама телефондары:
8 (7232) 701-171, 701-038.

23.«ЗАЩИТА УБА» ЖШС (әрі қарай - Серіктестік)Серіктестік 
қатысушыларына 2021 жылдың 9 маусымында ҚР, ШҚО, Шемонаиха 
ауданы, Жоғарғы Үлбі ауылы, Мир көшесі, 2А үй (Мәдениет үйі ғимараты) 
мекенжайы бойынша Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы 
жиналысы өтетіні туралы ескертеді.

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің бөліну жоспарын бекіту туралы. 
2. Жаңадан пайда болған «Секисовка» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің Жарғысын бекіту туралы.
3. Серіктестіктің бөлісу теңгерімін бекіту туралы.
4.«Секисовка» ЖШС-нің бөлініп шығуы арқылы қайта ұйым дас-

тырылуына байланысты Серіктестіктің жарғылық капиталының азаюы.
5. «Секисовка» ЖШС-нің атқарушы органын сайлау туралы.
6. «ЗАЩИТА УБА» ЖШС директорына «Секисовка» ЖШС-нің 

бөлініп шығуы арқылы қайта ұйымдастырылуын құзырлы органдарда 
тіркеуіне өкілеттілік беру.

7. Серіктестікпен С.С. Антроповтың арасындағы табыстау актісін 
бекіту туралы.

8. Серіктестікпен В.Я. Антропованың арасындағы табыстау актісін 
бекіту туралы.

9. Серіктестікпен С.С. Чагаевтың арасындағы табыстау актісін бекіту 
туралы.

10. Е.А. Ростокинаның Серіктестікқатысушылары құрамынан шығу 
туралы өтінішін қарау. 

11. Серіктестіктің ауылшаруашылық техникасы мен көлік құралдарын, 
ғимараттары мен жайларын, басқа да жылжымайтын мүліктерін сату 
туралы.

12. Серіктестік қатысушыларының жылжымалы және жылжымайтын 
мүліктерін Серіктестіктен қайта ұйымдастырылуына байланысты жаңадан 
құрылған «Секисовка» ЖШС-не қайта рәсімдеуге мақұлдауын алу. 

13. Серіктестік қатысушыларының жылжымалы және жылжымайтын 
мүліктерін кепілге қою келісімшарттарына қосымша келісімдер жасау 
үшін «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-на жүгінуі туралы. 

14. Серіктестіктің атқарушы органы туралы Ережені бекіту туралы.
15. Банкке мүлікті кепілге қоюға және соттан тыс сатуға келісім беру 

туралы.
16. Тұлғаларға кепілге қою келісімшарттарын, оларға қосымша 

келісімдерді, сондай-ақ осы шешімді орындау үшін басқа да қажетті 
құжаттарға өкілеттілік беру туралы. 

17.Серіктестіктің банк алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз 
етуші ретінде толық ынтымақты жауапкершілік кепілдігін беру туралы 
қолдаухатпен жүгіну туралы. 

6. Жеке кәсіпкер Тугысова Эльмира Викторовна Шығыс 
Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық эконо-
микалық сотында 2021 жылы 19 наурызда оңалту туралы өтініш 
бойынша іс жүргізу қайта басталғанын хабарлайды.

8. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 26.04.2021ж. ұйғарымымен 
«Имущественный комплекс Дворец Спорта «Коныс» ЖШС-
не, БСН 060340012629, оңалту рәсімі қолданылғаны туралы 
азаматтық іс қозғалды.

9. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 28.04.2021ж. ұйғары мымен 
«Актобе Фурнитур Компани» ЖШС-не, БСН 090640007143, 
оңалту рәсімі қолданылғаны туралы азамат тық іс қозғалды.

13. «ОРИФЛЭЙМ» жауапкершілігі шектеулі серік тестігі 
(БСН 991040000333) Серіктестіктің жарғылық капиталының 
көлемі 4 028 410 524 (төрт миллиард жиырма сегіз миллион 
төрт жүз он мың бес жүз жиырма төрт) теңге 52 тиын сомадан 
30 000 000 (отыз миллион) теңгеге дейін азайғаны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап бір ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 
Самал-2 ықшамауданы, 97-үй, пошта индексі A25C9X9.

14. Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық соты 2021 жылдың 7 сәуірінде  «Монтажная 
фирма – Имсталкон - Ақтөбе» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің, БСН 100440010249, оңалту процедурасын 
қолдану туралы өтініші бойынша азаматтық іс қозғалғанын 
хабарлайды.

18.«Ломбард Центр Денег» ЖШС, БСН 190540002487, шағын 
қаржылық қызметін жүзеге асыруға берілген лицензияның іс-
әрекеті тоқтайтыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда ауылы, Астана көшесі, 
54Б үй.

7. «АКТАНГЕР Продакшн» ЖШС, БСН 160440022819, 
өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап2 
(екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 050012, 
Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мәуленов көшесі, 96-үй. 

15. «Дасанн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
180940007391,өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыружарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қарағанды 
қаласы, Республика даңғылы,18/416.

16. ТОО «кмк проект» ұйымы, ЖСН 180340015777, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар  хабарландыру 
жарияланған күннен бастап  екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша  қабылданады: Ақтау қаласы, 34 ш/а, 6 үй, 
54 п. Тел.:  87779121997

17. «ИНФОРМЭЙШН ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
ЖШС, БСН 171040008734 (Атырау облысы, Атырау қаласы, 
СМП 136, 7-үй, 36-пәтер), өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл-
данады: Атырау облысы, Атырау қаласы, Ищанов көшесі, 79, 
Дамбы 2, индекс 060000.Тел.: 87018918589.

 19. «Dinara83» ЖШС-і, БСН 180740028614, өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды, Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданы, Иіркөл ауылдық округі, Ыбырай 
Жақаев ауылы, Орам 8, үй 1.

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Орталық 
кеңесі және жергілікті соттардағы филиалдары Ақмола 
облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы 
төрағасы Раджаб Агдамұлы Даминовқа әкесі

Ағдам Даминовтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

11.11.10.2020 ж.қайтыс болған Сауранбеков Тельман Еркинбековичтің артынан мүлкіне 
мұра ашылды. Мұрагерлері Алматы қаласы, Төле би көшесі, 302, 21-кеңсе мекенжайы 
бойынша нотариус Ж.Д. Аманбаеваға келулері қажет. Тел.: 87273302269.

12.13.01.2021ж. қайтыс болған Орманов Талант Абитаевичтің артынан мүлкіне мұра 
ашылды. МұрагерлеріАлматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Марат Ысқақ 
көшесі, 76-үй мекенжайы бойынша нотариус М.М. Касымоваға (ГСЛ 0002467)келулері 
қажет. Тел.: 87770251555.

25. 29.06.2020 ж. қайтыс болған Егізбаева Кульмарий Акимжанованың атына мұрагерлік 
іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан облысы, Түркістан қаласы, С. Ерубаев көшесі, 12 үй, 
26 п. нотариус Е.Е. Байсбаевқа жолығулары сұралады. Тел. 87017314766

мың теңге

20. Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 2021 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен  
«МЕГАСТРОЙ -СЕВЕР» ЖШС-не, БСН 051040006773, 
қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. 
Нақты мекенжайы: ҚР, Қостанай қ., Карбышева көшесі, 8/1.

21. Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған 
аудан аралық экономикалық сотының 2021 жылғы 30 сәуірдегі  
ұйғарымымен «МЕГАСТРОЙ ӨСКЕМЕН» ЖШС-не, БСН 
091140014130, қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы азамат-
тық іс қозғалды. Нақты мекенжайы: ҚР, Өскемен қ., Қазақстан 
көшесі, 154А.

24. «77035 әскери бөлім» РММ, БСН 121140010691, «16194 
әскери бөлім» РММ-не, БСН 011040006815, қосылу арқылы 
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар мына мекенжайда қабылданады: село, Илийского 
района, Алматы облысы, Іле ауданы, Казцик ауылы, Менделеев 
көшесі, 1а.

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
«ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 

жарнама бөліміне хабарласыңыз 
немесе zanreklama@maіl.ru 

электронды поштасына жолдаңыз.

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

«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) 

137 903
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050012, Алматы қаласы, 
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68 «б»-үй.
Қабылдау бөлмесi: 
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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

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

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

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Жамбыл Арсен Саттаров
облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сабырбек Олжабай
облысы  8 701 385 72 75.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

АЙНА

СҰХБАТ

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Сапқа тұрғанда сарбаз қатарласта-
рынан дараланып тұратын, жанына 
таясаң өзіңді ергежейлідей сезінесің. 
Оның аты – Иван. Өскеменде туып-
өскен жігіт. Бойы – 2 метр 16 санти-
метр. Қазір ҚР Ұлттық ұланның елор-
дадағы 5573 әскери бөлімінде Отан 
алдындағы борышын өтеуде. 

Иван Лукичев 2001 жылы 27 мау-
сымда Өскемен қаласында дүниеге кел-
ген. Шаһардағы орта мектептердің бірін 

– Нұрділдә Серікұлы, биыл «Құқық 
бұзушылықтың алдын алу жылы» деп 
жарияланды. Ендігі жерде ішкі істер 
органдарын қандай жаңа реформа 
күтіп тұр? 

– Министрлік жергілікті полиция 
қызметін жетілдіру үшін жұмыс жасап 
жатыр. Реформалаудың басты мақсаты – 
озық елдердегідей полиция институтын 
сервистік модель үлгісіне көшіру. Поли-
цейлердің ең алдымен халықпен серіктес-
тік орнатуы, халыққа жақын болуы және 
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл 
жасауы – маңызды міндет. Мемлекет бас-
шысы осы ретте учаскелік полицейлердің 
рөліне баса мән беріп отыр. Учаскелік 
инспекторларды іріктеу, тағайындау жүй-
есі мен кәсіби даяр лығын нығайту жіті 
назарда. Олардың қызметін бағалаудың 
жаңа өлшемшарты енгізіледі. Азамат-
тарға танымал болудың алғышарты ал-
дымен учаскелік полицейлердің нысандық 
киім-кешегін өзгертуден басталады. Бұдан 
кейін, учаскелік полицейлерді өз аумағын-
дағы ахуалды жете танып, тұрғындармен 
тығыз байланыста жұмыс жасауы үшін 
бір аумақтан екінші аумаққа ауыстыра 
бермеу де көзделген. Тағы бір айта кететін 
жайт, министрлік өңірлердің әкімдерімен 
бірлесіп жергілікті полиция қызметін ма-
териалдық-техникалық жарақтандыруды 
арттыру, құқықтық тәртіпті, қоғамдық 
қауіпсіздікті тиісінше қамтамасыз ету 
және құқық бұзушылықтың алдын алу 
мәселелері бойынша меморандумдарға 
қол қойды. Биылдан бастап, учаскелік 
полицейлер мен көмекшілеріне тұрғын үй 
үшін өтемақы төленіп, жалақылары 30% 
-ға өсті. 

– Кадрларды іріктеу жүйесіне қан-
дай біліктілік талаптары енгізілді? 

– Жаңа үлгілік біліктілік талаптары 
бекітілгені рас. Ол прокуратура, ішкі 
істер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қыз метке және экономикалық тергеу 
қыз метіне қолданылады. Министрлік 
азаматтар құқығын қамтамасыз етуге 
және өз қатарында сыбайлас жемқорлық 
фактілерін болдырмауға байланысты 
барлық процестерді қайта жүктеуді қолға 
алып отыр. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мониторинг негізінде жыл сайын 
министріміз сыбайлас жемқорлық тәуе-
келдеріне ішкі талдау жүргізу жоспарын 
бекітті. Биыл мұндай талдау әкімшілік 
полицияда, күзет қызметін бақылау 
бөлімшелерінде және қылмыстық-атқару 
жүйесінде жүргізілмек. Сонымен қатар, 
барлық ведомстволық оқу орындарында 
жоспардан тыс тексеріс болады. 

«Police 102» мобильді қосымшасы-
ның іске қосылғанынан ел хабардар. Бұл 
жеке арна. Осы арқылы оқиға куәгерлері 
тікелей полицияға хабарласуға мүмкін-
дік алды, ал «SOS» батырмасын басып, 
құқықбұзушылық туралы құқық қорғау 
органдарын құлағдар етеді, біздің қыз-
меткерлердің әрекетіне шағым беруіне 
болады. Ал оператор адамның орна-
ласқан жері мен өңірін анықтап, дереу 
оқиға орнына жақын экипажды жібереді. 
Қосымшада маңызды сұрақтарға жау-
апты байланыс орталығына жүгінбей-ақ 
алуға мүмкіндік туды.

Азаматтық қоғам институттарымен 
өзара іс-қимыл бойынша да жұмыс тар 
жалғасуда. Тұрмыстық сыбайлас жемқор-
лық деңгейін қысқарту және азаматтар-
дың сенімін арттыру мақсатында «Işkı 

Нұрділдә ОРАЗ, Ішкі істер министрінің кеңесшісі, министрліктің ресми өкілі: 
 

«ПОЛИЦЕЙЛЕРДІҢ 
ХАЛЫҚҚА ЖАҚЫН БОЛУЫ – МІНДЕТ»

ıster ministrlıgı – «Adaldyq alańy» жобасы 
іске қосылды.

Қоластындағы қызметкерлердің сы-
байлас жемқорлығы үшін бірінші бас-
шылардың отставкаға кетуі де заңға сай 
жүзеге асады. Биылдың өзінде қара-
мағындағы қызметкерлердің сыбайлас 
жемқорлық әрекеттері үшін 5 бастық жау-
апкершілікке тартылып, түрлі деңгейдегі 
16 басшы лауазымынан босатылды. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті 
арттыру да айрықша назарда. Мысалы, 
былтыр үш айда 57 пара беру фактісі 
анықталса, осы жылдың үш айында по-
лицейлерді сатып алудың 17 әрекетінің 
жолы кесілді.

– Соңғы бес жылда министрлікте 
штаттық қысқартулар болды. Бұл 
тәсілдің тиімділігі неде? 

– Министрлік штат санын қысқарту-
ды ішкі істер органдарының ұйымдық 
құрылымы мен басқару жүйесін оңтай-
ландыру мақсатында жүзеге асырады. Ол 
бойынша қайталанатын функцияларды 
орындайтын құрылымдық бөлімшелер, 
артық басшылық лауазымдар таратыла-
ды. Мысалы, 2019 жылы ІІО штаттарын 
оңтайландыру нәтижесінде босатылған 
бюджет қаражаты қызметкерлер жалақы-
сын арттыруға бағытталды.

– Аттестаттаудың әділ өтпейтінін 
айтып жатқандар бар. Себебі неде? 

– Ондай қаңқу сөздердің айтылуы 
қалыпты. «Турасын айтқан туғанына 
жақпайды» дегендей, әділ шешім әркімге 
бірдей ұнамауы мүмкін. Аттестаттау – по-
лицейлердің кәсіби дайындық деңгейін, 
құқықтық мәдениетті және азаматтармен 
жұмыс істеу қабілетін анықтайтын рәсім. 
Біздің қызметкерлер үш жылда бір рет 

аттестаттаудан өтеді. Аттестаттау – дене 
шынықтыру сынақтарын тапсыру, заңна-
маны білуге және логикалық ойлауға 
арналған компьютерлік тестілеу, поли-
графологиялық тексеруден өту, қызмет-
кермен аттестаттау комиссия сы өткізетін 
әңгімелесу, аттестаттау комиссиясының 
шешімін қабылдау секілді бірнеше кезең-
нен тұрады. Комиссия барлық материал-
дарды қарап, әңгімелесу кезінде бірқатар 
сұрақ қойып, атқаратын лауазымына 
сәйкес және кадр резервіне қоюға немесе 
жоғары тұрған лауазымға ұсынуға, өз 
лауазымына лайықты емес терді қайта 
аттестатталуға жібереді. Не болмаса атқа-
рып жүрген лауазымынан төмендетуге 
ұсынылуы да әбден мүмкін. Биыл да дәл 
осы ереже қолданылады, қандай да бір 
жаңа қағидалар енгізілген жоқ.

– Қазір департамент басшылары
нан бастап министрдің өзі де әлеу мет
тік желілерде жеке кабинеттер ашып, 
азаматтарды апта сайын онлайн қа-
былдай бастады. Бірақ, пікірлерге 
қарасақ, онлайнға шығудың өзінде 
қиындығы бар секілді. Тұрғындар 
бейнебайланыс орната алмадық, сауа-
лымызды жеткізбеді деп жатады...

– Биыл I тоқсанда министр 9 қабылдау 
өткізіп, азаматтардың арыз-шағымын 
тыңдады. Осы бейнебайланыс кезінде 
104 азаматты қабылдапты. Бірақ, сіз ай-
тқандай, байланысуына кедергі келтіру 
немесе техникалық ақаулардың салда-
рынан сауал қоя алмай қалған азаматтар 
болған жоқ. 

– Есірткі сату арналары мен еліміз-
ге есірткі жеткізу жолдарын жоюда 
қандай нақты шаралар қабылданып 
жатыр? Нәтиже бар ма? 

– Былтыр ішкі істер органдары 2144 
есірткі қылмысын анықтады, оның ішін-
де өткізудің 1300 фактісі тіркелген. Заң-
сыз айналымнан 26 тоннаға жуық есірткі 
алынған, оның ішінде 100 кг синтетика-
лық есірткі түрлері бар. 7 есірткі зертха-
насы жойылып, айналымнан пайдалануға 
дайын 65 келіден аса есірткі алынған. 
Жылда маусым-қазан айларында «Кара-
сора» операциясы өткізіледі. Оның мақ-
саты – еліміздің оңтүстік аймақтарында 
қарасораны қолдан өсіру, дайындау 
және шығаруға қарсы іс-қимыл жасау, 
ұйымдасқан қылмыс тық топтардың 
жолын кесу. Операция кезінде 830 қыл-
мыс анықталды. Заңсыз айналымнан 21 
тоннадан астам әртүрлі есірткі алынды. 
Түркістан, Қызылорда және Қарағанды 
облыстарында жалпы аумағы 260 гектар 
жерде қарасораны қолдан өсірген 62 
плантация, салмағы 20 тоннадан астам 53 
мың түп қарасора жойылды.

– Есірткі тұтынушылар арасында 
жасөспірімдер көп деп естиміз. Ең 
жасы нешеде?

– Өкінішқа қарай, есірткіге тәуел-
ділердің арасында жасөспірімдер де бар. 
Денсаулық сақтау министрлігінің ресми 
дерегінше, нашақорлық бойынша 20 378 
адам есепте тұрса, оның 1593-і әйел, 78-і 

жасөспірім екен. Соның ішінде 14 жасқа 
дейінгі 9 жасөспірім бар. 

– Қазір арызшағым арқалап жүр-
гендердің көбі малмүлкін қолды 
еткендер. Осыған неге тосқауыл қоя 
алмай жүрміз? 

– Мал ұрлығына қарсы күрестің 
тиімділігін арттыруға бағытталған заңна-
малық, ұйымдастырушылық және прак-
тикалық шараларды министрлік мүдделі 
мемлекеттік органдармен тұрақты негіз-
де қабылдайды. Мәселен, мал ұрлығы 
бойынша аса күрделі криминогендік 
жағдайы бар өңірлерге бірлес кен іссапар-
лар жүзеге асырылуда, онда жан-жақты 
талдау негізінде олардың алдын алу және 
жолын кесу бойынша мақсатты іс-шара-
лар әзірленген.

Қазір патрульдік полиция қызмет-
керлерінің қызметтік планшеттерін 
қосу мәселесі пысықталып жатыр. Бұл 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен ет 
өнімдерін заңсыз өткізу фактілерін же-
дел анықтауға мүмкіндік береді. Айта 
кетейін, былтырдан бастап өңірлерде 
32 өңірлік және 2 республикалық же-
дел-профилактикалық іс-шара өткізілді. 
Соңғы жылдары қабылданып жатқан 
шаралардың нәтижесінде елімізде қыл-
мыстық құқық бұзушылықтардың осы 
түрі тұрақты түрде төмендеген.

– Ішкі істер министрлігінің білім 
беру мекемелерінде қандай оңтайлан-
дыру жұмыстары жүріп жатыр? 

– Рас, министрлікке қарасты бірқа-
тар оқу орталықтары таратылды. Оған 
қазіргі заман талабына сай материал-
дық-техникалық база мен жоғары білік-
ті мамандардың жеткіліксіздігі себеп 
болды. Ұйымдастырушылық-штаттық 

іс-шаралар өткізілгеннен кейін акаде-
миялардың штаттық санының 10%-ы 
қысқарып, бюджеттік шығын азайды. 
Бұл ведомстволық оқу орындарының 
тиімділігін арттыруға негіз болды. Енді 
бакалавриат бағдарламасы бойынша күн-
дізгі оқыту нысанының қысқартылуына 
байланыс ты (Қарағанды академиясынан 
басқа), оқу және казармалық ғимараттар 
босады, оқу жүктемесі төмендеді, бұл 
білікті оқытушыларға ІІО лауазымдарына 
кандидаттарды қысқа мерзім аралығында 
сапалы дайындауды жүзеге асыруға мүм-
кіндік берді.

– Жақында М.Есболатов атындағы 
Алматы академиясында полицияның 
басшы құрамын даярлау факультеті 
ашылды. Онда кімдер оқиды? Ақылы 
ма, әлде мемлекет есебінен оқытыла 
ма? 

– Министрліктің басшы құрамын 
даярлау бойынша арнайы оқу орында-
рының әлемдік практикасы зерделенді. 
Ұлыбритания, Германия, Жапония және 
Ресейдің озық тәжірибесі негізге алынды. 
Бұл елдерде басшы құрам басқарушылық, 
техникалық және коммуникативтік дағ-
дыларды, көшбасшылық қабілеттерді 
дамыту жүйелі түрде оқытылады. Бізде 
де оқу бағдарламасы үш айға есептелген. 

Факультет тыңдаушылары кең ауқымды 
бағыттар бойынша 12 модульді оқиды. 
ІІО қызметкерлерін оқыту мемлекеттік 
бюджет есебінен, яғни тегін.

– «Тергеушілікте теориялық білімді 
тереңдетіп оқытатын арнайы оқу орны 
жоқ дейтіндер бар. Оның үстіне бізде 
тергеушілердің бір басында бірнеше 
іс бар. Физикалық тұрғыда ештеңеге 
үлгере алмайды. Осыдан кейін тергеу 
ісі қаншалықты әділ өтеді? 

– Олай ойламаймын, себебі, минис-
трліктің төрт ведомстволық білім беру 
мекемесі бар. Оның ішінде Б.Бейсенов 
атындағы Қарағанды академиясы ІІО-
ның тергеу қызметкерлерін дайындауға 
мамандандырылған. Осы ЖОО-да тер-
геу бөліністерінің қызметкерлері жыл 
сайын біліктілікті арттыру курстарынан 
өтеді. Тіпті пандемия жағдайында тер-
геу қызметкерлерінің кадрлық құрамын 
дайындау бойынша ауқымды жұмыс 
жүргізілуде.

Тергеушілердің жүктемесіне келсек, 
мәселе өте өзекті. Қазір министрлік терге-
ушілердің жүктемесі жоғары облыстарға, 
қалаларға және аудандарға ваканттық 
орындарды қайта бөлуді қарастырып 
жатыр. Одан кейін тергеу шілердің жұ-
мысын жеңілдету үшін 2017 жылдан бері 
қылмыстық іс жүргізудің электрондық 
форматы «Электрондық қылмыстық іс» 
іске қосылды, қорғаушыны тағайындау-
дың цифрлық форматы енгізілді. Осын-
дай жаңа өзгерістер болашақта темірдей 
тергеушілерді көбейтеріне сенім мол. 

– Салмақты сұхбатыңызға рақмет! 

Сұхбаттасқан
Жадыра МҮСІЛІМ

ҰЛТТЫҚ ҰЛАННЫҢ ЕҢ ҰЗЫН САРБАЗЫ
тәмәмдаған соң Павлодардағы олимпиа-
далық резервтің арнайы интернат-кол-
леджінде білім алған. Әкесінің де бойы 
ұзын екен – 2,06 сантиметр. Ал 17 жастағы 
туған інісінің бойы – 1,98 сантиметр. 

– Бойымның ұзындығына үйреніп 
қалдым. Көшеде жүргенде көп адам 
таңырқап қарайды. Бірақ оған ешқандай 
реніш жоқ. Бала күнімізден баскетбол 
ойнайтынбыз. Осындай бойды да кәдеге 
жарату керек қой, – дейді кейіпкеріміз.

Иван баскетболдан Спорт шеберінің 
кандидаты. «Атырау барыстары» ко-
мандасында, Павлодар қалалық баскет-
бол клубында өнер көрсеткен. Қазір 
ҚР Ұлттық ұланның елордадағы 5573 
әскери бөлімінде қатардағы жауынгер. 
Ортада сыйлы. Тәртібі үлгілі. 

– Иван Лукичев Ұлттық ұлан са-
пындағы ең ұзын бойлы сарбаз. Бізде 
қандай бой, қай пішінге болса да әске-
ри форма табылады. Иван жайлы оқу 

пункті бастығының орынбасары майор 
Әлімжан Тасмағамбетов тек жақсы 
лебіз білдіруде. Жауынгердің және 
оның жолдастарының Отан алдындағы 
азаматтық борышын өтеу қызметіне 
сәттілік тілейміз! – деп хабарлады ҚР 
Ұлттық ұланның баспасөз қызметі.

Талғатжан МҰХАМАДИЕВ,
«Заң газеті»
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