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Қасым-Жомарт Тоқаев А�СШК Сыртқы істер министрлерінің 6-кеңесінің 
жұмысына қатысып отырған делегация басшыларымен кездесу �ткізді, деп 
хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
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№194 (30173) 13 ҚАЗАН, С�РСЕНБІ 2021 ЖЫЛ

E-mail: info@egemen.kzwww.egemen.kz TWITTER.COM/EGEMENKZFACEBOOK.COM/EGEMENKZ

Таңғы шықтай 
шынайы 
талант

15-бет

Алаш 
қозғалысына 
арналған жиын

14-бет

Жиынға Бахрейн, Беларусь, Үндістан, 
Қатар, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей, 
Өзбекстан, Түрікменстан елдерінің 
сыртқы істер министрлері, Израильдің ту-
ризм министрі, сондай-ақ 5 халықаралық 
ұйым мен 15 мемлекеттің дипломатиялық 
миссияларының басшылары қатысты.

Мемлекет басшысы Тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында  Азиядағы өзара ық-
пал дастық жəне сенім шаралары жөніндегі 
кеңес өткізуге Қазақстанның бастамашы 
болғанын жəне Кеңестің географиялық аясы 
мен күн тəртібінің ауқымы кеңейген құр-
лықтық платформаға айналғанын атап өтті.

Президенттің пікірінше, қазіргі таңда 

бейбітшілікті қолдау, ынтымақтастық орна-
ту жəне даму мүддесі тұрғысынан Азия 
елдерінің ұжымдық күш-жігері мен да-
налығын үйлестіру үшін Кеңестің əлеуеті зор.

Қасым-Жомарт Тоқаев АӨСШК-ге 
мүше мемлекеттердің бəріне жəне Кеңес 
хатшы лығына Қазақстанның төрағалығы 
аясында жасалған өзара табысты іс-
қимыл дары үшін ризашылығын білдірді.  

– Өздеріңізге мəлім, біз АӨСШК-ті 
толық қанды халықаралық ұйымға айнал-
дырудың стратегиялық мақсаттарына 
негіз делген бірқатар маңызды басым-
дықты айқындадық. Кеңестің халық аралық 
ұйымға қажетті барлық элемент тері, атап 

айтқанда, негізгі құжат тары, басқарушы 
жəне жұмыс органдары, оперативтік 
бюджеті мен тұрақты хатшы лығы бар. 
Ұсынылып отырған трансфор мация 
Азияның жаһандық істерді рет теудегі жаңа 
рөлін айқын көрсетеді. Бұл қадам Кеңеске 
мүше мемлекеттер дің ірі құрлықтағы 
ортақ, бірыңғай жəне тұтас қауіпсіздіктің 
архитектура сын қалыптастыруға бейілді 
екенін нақ тылайды, – деді Қазақстан 
Президенті.  

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстанның Кеңеске төрағалығын шек-
теген COVID-19 індеті салдарынан туын-
даған кедергілер туралы айтты. Осы ған 
байланысты Мемлекет басшысы Кеңес-
ке мүше елдерге келесі бастамаларды 
қолдауды ұсынды. 

– Біріншіден, Ақсақалдар кеңесінің 
басшысы лауазымына АӨСШК-тің негізін 

қалаушы, Қазақстанның Тұңғыш Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың кандида-
турасын ұсыну – мен үшін үлкен мəртебе. 
Екіншіден, 2022-2024 жылдары АӨСШК 
төрағалығына Қазақстанды ұсынамын. 
Еліміздің кандидатурасы мақұлданған 
жағдайда Кеңестің игі миссиясын орын-
дау үшін ұжымдық күш-жігерді нығайту 
жолында жаңа мандатты пайдалануға 
міндеттеме аламыз, – деді Мемлекет бас-
шысы.

Президент өз сөзінде құбылмалы стра-
тегиялық жағдайда Азия құрлығы геосая-
си күрестің басты алаңына айналып отыр-
ғанын айтты.

–  Бірыңғай жəне сындарлы тəсіл 
ұсынып, өзімізге зор жауапкершілік пен 
міндет жүктеген жағдайда Азия XXI 
ғасырдың көшбасшысы болатынына 
сенімдімін. Бұл ретте, АӨСШК Азиядағы 

қауіпсіздіктің, ынтымақтастық пен ортақ 
өркендеудің нысанын қалыптастыра ала-
тын бірыңғай форумға айналады деген 
үміттеміз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Қазақстан Президенті алдағы жылда-
ры АӨСШК мəн беруге тиісті бірқатар 
өзекті міндетті атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, 
Кеңестің негізгі міндеті өзара сенімді кү-
шейтуге жəне жанжалдардың алдын алуға 
бағытталған. Президент сенімді күшей ту 
шараларының жаңартылған Катало гын 
əзірлеу жөніндегі жұмыстың сəтті орын-
далғанын атап өтті. Бұл құжат эпи де миялық 
қауіпсіздік, қоғамдық ден саулық жəне фар-
мацевтика, ақпарат тық техно логиялар, тер-
роризммен күрес сынды ынтымақтастықтың 
жаңа салаларын қамтиды.

(Соңы 2-бетте)

Азия XXI ғасырдың көшбасшысы болуға тиіс
Қазақстан Президенті АӨСШК Сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына қатысып 
жатқан делегация басшыларымен кездесуде бірқатар маңызды ұсыныс жасады

Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Зейнетақы жүйесінде 
11,6 млн жеке шот бар
Қазақстанның Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір сөзінде 
«Еліміз əлеуметтік-экономикалық да-
муда, халықтың əл-ауқатының арту-
ында айтарлықтай же тіс тіктерге жетті. 
Нарықтық эко номика басынан бастап 
құрылды. Түбегейлі реформалар та-
бысты жүргізілді. Бұл соң ғы 30 жылда 
өсіп-өнген жас ұрпақтың есінде болма-
уы мүм кін. Дегенмен біздің есімізде. 
Өт кенді біліп, болашаққа нық қарау 
үшін осы нəрсені жастарға айтып, 

қайталап отыру – біздің міндетіміз. 
Осының арқасында Қазақстан қазір 
əлемде бəсекеге қабілетті 50 елдің 
жəне орташа табысы жоғары ел-
дер қатарына қосылып отыр», деген 
болатын. Ұлт Көшбасшысы айтып 
отырғандай, жылдар жылжыған сайын 
əлеуметтік-экономикалық тұрақтылық 
орнап, халықтың əл-ауқаты арта баста-
ды.

«Қариясы бар үйдің қазы насы бар» 
болған соң, əлеуметтік қам сыз  дан ды ру-
дың конституциялық кепілдік терін іске 
асыру мəселесінде де зейнетақы жүйе сі 
ай рықша орын алады. 

(Соңы 3-бетте)

Кемелдіктің келелі 
кезеңдері

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеңес Одағы ыдырап, егемендік еншімізге бұйырған 
жылдары Қазақстан ғана емес, күллі ТМД аумағы аб-
дырап қалғаны анық. Жұмыссыздық пен жоқшылық 
талай адамның таудай талабын құмдай үгітті. Алайда 
«Азаттық» деп аталар асыл ұғымды, баға жетпес 
байлықты уысымыздан шығарып алғанымыз жоқ. Қаз-
қаз басқан Қазақ елінің 30 жылда қанаты қатайып, 
аяғына нық тұрды. Ел тізгінін ұстаған тұлғалардың 
табандылығы мен к�регендігінің арқасында �шкеніміз 
тұтанып, с�нгеніміз жанды. Отандастарымыздың 
әлеуметтік жағдайы жақсара бастады.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мирас АСАН,
«Egemen Qazaqstan»

Наурызбаев нақыштаған 
Наркескен

Жыр алыбының шығармаларын жат-
тап, тəржімалап, басып шығарғаннан 
бөлек тұғырлы тұлғаға қаншама мүсін, 
тіпті өзге елдерде де ескерткіштер орна-
тылып, көше аттары берілген. Мəдениет 
жəне спорт министрлігі ұсынған 
мəліметтерге сүйенсек, еліміздің өзінде 
Жамбыл Жабайұлына қойылған 25 
ескерткіш бар. Оның 9-ы тұғырлы мүсін 
де, 16-сы – бюст.

Тəуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар 
келген жыраудың 175 жылдық ме-
рейтойы аясында біз оған қойылған 
ескерткіштер хақында сөз қозғағанды 
жөн көрдік. Осы орайда ақынға арна-
лып жасалған алғашқы ескерткіш туралы 

ақпарларды іздедік. Жыр жампозына 
тұрғызылған тұңғыш тұғырдың бұрынғы 
Əулиеата, кейін Жамбылдың атымен 
аталған көне шаһарда кей деректерде 
1963 жылы, кейбір деректерде 1961 жылы 
бой көтергені жазылады. Қазақ жырының 
қатепті қара нары, халқымыздың мерейлі 
мақтанышы Жамбыл бабамыздың Тараз 
қаласындағы еңселі ескерткіші – біртуар 
мүсіншісі Хакімжан Наурызбаевтың 
ерекше еңбектерінің бірі. Ескерткіш 
облыстың сол кездегі басшысы Асан-
бай Асқаровтың бастамасымен, Ленин-
градта шойыннан құйылыпты. Тіпті 
ақынның аталған мүсіні күллі Одақтас 
республикалардағы ең таңдаулы 100 
ескерткіштің ішіндегі ілгері санатты 
жұмыс деп бағаланыпты. Биіктігі 5 
метр мүсіннің сəулетшісі В.Сощенко де, 
мүсіншісі – Х.Наурызбаев. 

(Соңы 9-бетте)

Тас тұғырдағы таутұлға
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел рухын еңселендірген ерлер ешқашан халық 
жадынан �шпек емес. Алмағайып аласапыран 
шақта жасындай жырларымен жауынгерлерге 

дем берген сондай тұлғалардың қатарында 
біз міндетті түрде Жамбыл Жабайұлын атар 
едік. Бір ғана дастанының �зімен миллиондаған 
жанның үмітіне дем берген ол әлі күнге жырсүйер 
жүректердің т�рінен түскен жоқ. Биыл 175 

жылдық мерейтойы аталып �тіп жатқан ұлт ақынын жалғыз қазақ халқы 
емес, кезіндегі одақтас он бес елдің барлығы дерлік құрмет тұтты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 

азаматтардың жекелеген 
санаттарын әлеуметтік қорғау 

мәселелері бойынша 
�згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының 
мына заңнамалық актілеріне өзге ріс тер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Қазақ стан Республикасының Бюджет 
кодексіне:

56-баптың 1-тармағы 4) тар мақ-
шасының төртінші абзацындағы «жеке 
оңалту» деген сөздер «мүгедекті оңал-
ту д ың жеке» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

2. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақ-
стан Республикасының Еңбек кодексіне:

1) 16-баптың 27) тармақшасындағы 
«əйелдердің еңбегін пайдалануға шектеу 
қойылатын жұмыстардың тізімін,» деген 
сөздер алып тасталсын;

2) 26-баптың 2-тармағының 4) тар-
мақшасы алып тасталсын;

3) 76-баптың 4-тармағының 2) тар мақ-
шасындағы «он алты» деген сөздер «он 
сегіз» деген сөздермен ауыстырылсын.

(Жалғасы 10-бетте)

РЕСМИ

 EUR/KZT  491.47       USD/KZT  425.22          RUB/KZT  5.92           CNY/KZT  65.91ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:
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Ескі ағаш – 
естелігің, егілген 
ағаш – ертеңің

18-бет
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар 
Мемлекетінің �мірі шейх Тәмим бен Хамад �л Тәниге Қатар 
Мемлекеті Консультативтік кеңесінің мүшелерін сайлаудың 
табысты �туіне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп ха-
барлады Мемлекет басшысының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Азиядағы �зара іс-қимыл және 
сенім шаралары ж�ніндегі кеңесіне (А�СШК) мүше 
мемлекеттердің сыртқы саяси ведомство басшыларының 
алтыншы кеңесіне қатысу үшін Нұр-Сұлтан қаласына кел-
ген Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавровты қабылдады, деп хабарлады Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Азиядағы 
�зара іс-қимыл және сенім шаралары ж�ніндегі кеңеске 
(А�СШК) мүше мемлекеттердің сыртқы саясат ведомство-
лары басшыларының алтыншы кеңесіне қатысу үшін Нұр-
Сұлтан қаласына келген Үндістанның Сыртқы істер министрі 
Субраманиям Джайшанкарды қабылдады, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекет басшысы Ауғанстандағы 
жəне оған қатысты қазіргі қалыптасқан 
жағдайды екінші өзекті мəселе ретінде 
атап өтті.

– Орталық Азияның бес мемлекеті 
Ауғанстанның қалыпты жағдайға оралу-
ына аса мүдделі. Қазақстанның ұстанымы 
айқын. Бізге Азиядағы Үлкен ойын емес, 
Үлкен пайда қажет, – деді Президент.

Мемлекет басшысының айтуын-
ша, созылмалы пандемия жағдайында 
вакциналардың барынша қолжетімді бо-
луын қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ 
Қазақстан QazVac вакцинасы арқылы 
жалпыға ортақ денсаулық сақтау жүйесіне 
қомақты үлес қосуға ниетті екенін айтты. 
Мемлекет басшысы Кеңестегі əріптестерін 
эпидемиялық қауіпсіздік жөніндегі жаңа 
сенім шаралары аясында ұжымдық күш-
жігерді жандандыруға шақырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев пандемия 
Азияның əлемдегі орнын бекемдеп алуына 
жаңа мүмкіндіктер беретін сындарлы сəт 
болуы да мүмкін екенін айтты.

– Қазірдің өзінде біздің аймақ ғаламдық 
тартылыс күшіне айналды. Мұнда əлем 
халқының 60 пайызы, тұтынушылық 

қабілеті бар өлшеммен алғанда, əлемдік 
ІЖӨ 40 пайызы осында шоғырланған. 
Осы құрлықта өте қуатты Еуразиялық 
экономикалық одақ, Оңтүстік Шығыс Азия 
елдерінің қауымдастығы, Азия-Тынық 
мұхиты экономикалық ынтымақтастығы 
жəне Жан-жақты аймақтық экономикалық 
əріптестік ұйымдары жұмыс істейді. 
Азиядағы өзара ықпалдастық жəне сенім 
шаралары жөніндегі кеңеске мүше елдер 
экономикасының орнықтылығын нығайту 
үшін жоғарыда аталған ұйымдармен 
ынтымақтастық мəселесіне ерекше 
көңіл бөлген жөн деп ойлаймын, – деді 
Президент.  

Мемлекет басшысы Кеңес əрдайым 
экономикалық өлшемін нығайту бағы-
тын да жұмыстар атқарып жатқанын атап 
өтті. Нақты айтқанда, қаржылық трансак-
циялардың, құбыр желілерінің жəне 
логистикалық бағдарлардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша жаңа шара-
лар қабылданады. Сондай-ақ Президент 
АӨСШК кеңістігінде транспорттық 
дəліздерді одан əрі дамытудың маңызды 
екеніне тоқталды.

– Бұл ретте континентальды ин фра-
құрылымдық жобаларға ұзақ мерзімді 
инвестициялар салуға үлкен мүмкіндіктер 

бар. Халықаралық қаржы инсти тут тары-
ның мəліметіне сүйенсек, бұл сала 2030 
жылға дейін жыл сайын 1,7 триллион 
доллар қаражат салуды қажет етеді, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент климаттың өзгеруіне де 
тоқталды. Оның айтуынша, ғаламдық 
кли маттың өзгеруіне байланысты, орнық-
ты даму идеясы Кеңеске мүше мемле-
кеттердің саясатынан айқын көрініс та-
буы керек.

– Азия-Тынық мұхиты аймағы кли-
мат тың əртүрлі құбылыстарына жиі ұшы-
райды. Бүкіл əлемдегі табиғи апаттардың 
40 пайызы осы аймақта болады жəне 
халқының 84 пайызы зардап шегеді. 
Бұл мəселелер климатқа байланысты 
Париж конференциясынан кейінгі СОР26 
саммитінің қарсаңында аса маңызды. 
Глаз годағы Келісімдердің сапалы орын-
далуы адам шығынына жəне тұрмыс дең-
гейінің төмендеуіне бұдан былай жол 
бермеу үшін қажет. Сіздердің елдеріңіз 
осы өзекті мəселелерді ілгерілетуге ықпал 
етеді деп үміттенеміз, – деді Мемлекет 
басшысы.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаев Орталық Азияның, Таяу Шығыс 
пен Азияның өзге де аймақтарындағы 

азық-түлік жəне су қауіпсіздігіне зарда-
бын тигізетін ауа райының экстремал ды 
құбылыстарының жиілеуіне алаң дау-
шылық білдірді.

– Қазақстан азық-түлік тасымалдау 
бойынша жаһандық тізімдегі белсенді 
ел əрі Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі 
Ислам ұйымын құруға бастамашы болған 
мемлекет ретінде, аталған мəселелерге 
АӨСШК-нің күн тəртібінде басымдық 
берілуге тиіс деп санайды. Бұл біздің 
инклюзивті дамуымыз бен əлеуметтік 
игілігімізді, əсіресе, пандемиядан кейінгі 
кезеңде  қолдау үшін маңызды, – деді 
Президент.

Мемлекет басшысы геосаяси жағ-
дайдың ушығуына байланысты «техно-
логиялық темір шекараның» бірте-бірте 
айқындалып келе жатқанын атап өтті. 
Осыған орай Президент Қазақстанның 
АӨСШК-ге мүше елдермен технологиялық 
серіктестікті тереңдетуге мүдделі екенін 
айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев АӨСШК 
Катологының жаңа əрі сенімді шарасы 
ретінде IT саласында ынтымақтастық 
орнатудың мəні зор екенін жеткізді.

Мемлекет басшысы қаржы сала сын-
дағы ынтымақтастықты кеңейту мəсе-
лесіне де арнайы тоқталды.

– Біз АӨСШК қаржы саммитінің 
қоры тын дыларын қолдаймыз. Бүгінде 
Қазақстан еуразиялық кеңістіктегі қаржы 
нары ғында маңызды рөл атқаратын елге 
айна лып келеді. Осы ретте «Астана» 
халықаралық қаржы орталығын  айтуға бо-
лады. Қазіргі уақытта бұл Орталық əлемдік 
инсти туттардың озық тəжірибелерін 
ұштас тыратын жəне ағылшын құқығына 
негізделген заманауи құралдарды пайда-
ланатын қарқынды қаржы алаңына айнал-
ды. АӨСШК бойынша серіктестерімізді 
АХҚО-ның мүмкіндіктерін белсенді 
пайдалануға шақырамын, – деді Мемлекет 
басшысы.

Президент сөзінің соңында айтқан 
ұсыныстарының бəрі ортақ мақсатқа қол 
жеткізуге, мейлінше қауіпсіз, орнықты 
əрі өркендеген Азия қалыптастыруға 
бағыт талғанын айтты. Осы ретте Қасым-
Жомарт Тоқаев келесі жылы Қазақстанда 
өтетін АӨСШК-нің 6-саммитінің маңыз-
ды лығына ерекше мəн берді. Президенттің 
айтуынша, саммит «Жаңа Əлемдегі Жаңа 
Азия» бағдарын айқындауға арналған. 
Мемлекет басшысы аталған іс-шараға зор 
мəн беретінін атап өтіп, Кеңеске мүше 
елдердің басшыларын оның жұмысына 
белсенді атсалысуға шақырды.

Азия XXI ғасырдың көшбасшысы болуға тиіс
Қазақстан Президенті АӨСШК Сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына қатысып 
жатқан делегация басшыларымен кездесуде бірқатар маңызды ұсыныс жасады

Кездесуде саяси, сауда-эко но-
микалық жəне инвестиция сала-
ларындағы ынтымақтастықты 
күшейту бойынша Қазақстан мен 
Үндістан арасындағы көп жоспар-
лы байланыстарды дамытудың 
келешегі талқыланды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Субра-
маниям Джайшанкармен əңгі-
мелесу барысында Кеңеске мүше 
мемлекеттердің министрлерінің 
бүгінгі кездесуіне Үндістанның 
қа тысқаны маңызды екенін айтып, 
ол елдің басшылығына Қа зақ-
станның бастамаларына қолдау 

көрсеткені үшін ризашылығын 
білдірді.

Мемлекет басшысы министр-
ге елімізде COVID-19-ға қарсы 
күрес бойынша қабылданып жат-
қан шаралар, Ауғанстандағы жағ-
дайды тұрақтандыру жəне оған 
гуманитарлық көмек көрсетуге 
Қазақстанның қосып отырған 
күш-жігері туралы айтты.

Сондай-ақ Президент екі ел 
ара сындағы əуе байланысын қал-
пына келтірудің маңызды екенін, 
бұл Қазақстан мен Үндістан 
арасындағы байланыстарды одан 

əрі дамытуға тың серпін беретінін 
атап өтті.

Өз кезегінде Үндістанның 
сыртқы саяси ведомствосының 
бас шысы Қасым-Жомарт То-
қаевқа Орталық Азия өңірін ын-
тымақ тастықтың маңызды бағы-
ты санай тын Үндістанның Пре-
мьер-министрі Нарендра Модидің 
сəлемін жеткізді. Бұл ретте үнді 
дипломаты өз елі басшылы ғының 
атынан Қазақстан Пре зидентін 
келесі жылы Үндіс танға сапармен 
келуге шақырды.

Əңгімелесу кезінде пан де-
мияның салдарын жою мəсе-
лелеріне баса мəн берілді. Суб-
ра  маниям Джайшанкар Қасым-
Жомарт Тоқаевқа екпе серти-
фикат тарын өзара мойындау жө-
нін дегі елінің ұсынысын жеткізіп, 
Үндістанның фармацевтика жəне 
экономиканы цифрланды ру сала-
лары бойынша ынтымақ тас тықты 
жандандыруға əзір екенін айтты.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан Министрлер 
кабинеті т�рағасының орынбасары – Сыртқы істер министрі 
Рашид Мередовті қабылдады, деп хабарлады Мемлекет 
басшысының баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы АӨСШК 
Сыртқы істер министрлері 
Кеңесінің алтыншы отырысы-
на қатысу үшін елімізге кел-
ген Түрікменстан Министрлер 
кабинеті төрағасының орынба-
сары – Сыртқы істер министрі 
Рашид Мередовті қабылдады.

Мемлекет басшысы Түрік-
менстан өткізген Орталық Азия 
мем лекеттері басшыларының 
үшін ші Консультативтік кезде-
с у і н д е  ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы 

одан əрі күшейту əрі жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашу мақса-
ты мен өзекті мəселелер талқылан-
ғанын атап өтті. Қасым-Жомарт 
Тоқаев түрікменстандық дип-
ломатқа АӨСШК Сыртқы істер 
министрлері Кеңесінің алтын-
шы отырысына қатысып, Қазақ-
станның бастамаларына қолдау 
көрсеткені үшін ризашылығын 
білдірді.

Кездесуде Қазақстан-Түрік-
менстан қарым-қатынасының 

саяси, сауда-экономикалық са-
лалары мен аймақтық қауіпсіздік 
мəселелері талқыланды. Сонымен 
қатар Түрікменстанда өтетін VI 
Каспий саммитіне дайындық ба-
рысы қарастырылды.

Рашид Мередов Қазақстан 
Пре зидентіне қабылдағаны үшін 
алғыс білдіріп, Түрікменстан Пре -
зи  денті Гурбангулы Бердімұ ха ме-
довтің өз еліне мемлекеттік сапар-
мен келуге шақыруын табыс етті.

Қасым-Жомарт Тоқаев ша-
қыр туды қабыл алатынын ай-
тып, қазақ-түрікмен ынтымақ-
тас тығына барлық сала бойынша 
тың серпін беру мақсатында жуық 
арада Ашғабадқа сапармен бара-
тынын жеткізді.

Кездесу аясында Қазақстан 
мен Ресей арасындағы екіжақты 
ынтымақтастықтың негізгі 
аспектілері, атап айтқанда, сау-
да-эко номикалық жəне мəде-
ни-гу манитарлық байланыстар 
талқыланды.

Сонымен қатар өңірлік күн 
тəртібі, Ауғанстандағы жағдайды 
тұрақтандыру бағытындағы 
халықаралық күшті жұмылдыру 
мəселелері сөз болды. Мемлекет 

басшысы Қазақстан тарапынан 
осы елге көрсетіліп отырған 
гуманитарлық көмек шаралары 
туралы айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Азия-
дағы қауіпсіздік, жанжалдардың 
алдын алу жəне бейбітшілікті 
қолдау мəселелерін шешу бағы-
тындағы ұжымдық тəсілдерді 
пысықтауда Кеңестің жұмысын 
ілгерілетудегі Ресейдің маңызды 
рөл атқаратынын атап өтті.

– Ел тарихында алғаш рет 
ұйымдастырылған бұл саяси 
демократиялық шара Қатардың 

еркін азаматтық қоғам мен за-
йырлы мемлекет қалыптастыру 
жолындағы жетістіктерінің 

айқын көрінісі. Бұл тұрғыдан, 
еліңіздегі адам құқықтарын 
қорғау мен бостандықты ілге рі-
летуге қатысты Сіздің бастама-
ларыңыздың болашақта да 
жемісті жүзеге аса беруіне тілек-
теспін. Осы ретте Шығанақ 
өңірін дегі Қазақстанның басты 
серік тестерінің бірі Қатармен 
тығыз байланыстарымыздың 

жылдан-жылға ауқымы ұл ға-
йып, ықпалдастығымыздың өрісі 
кеңейіп келе жатқанын зор ри за-
шылықпен атап өтемін. Бірлескен 
күш-жігері міз əлеуеті жоғары 
қарым-қа ты  настарымызды ха-
лықтары мыздың игілігі үшін 
одан əрі дамыта түсетініне кəміл 
сенімдімін, деп жазылған же-
делхатта.

–––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Нұр-Сұлтан қаласының әкімі 
Алтай К�лгіновті қабылдады, деп 
хабарлады Президенттің баспас�з 
қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Нұр-Сұлтан 
қаласының əлеуметтік-экономикалық жəне 
инфрақұрылымдық дамуы туралы мəлімет 
берілді.

Президентке кезекте тұрған елорда-
лық тарды қолжетімді баспанамен қамту, 
үш ауысымда оқыту мəселесін шешу, 
инвес тиция тарту, əлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік бағасын тұрақтандыру жəне 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасының аясында күшейтілген 
кері байланыс туралы баяндалды. Қала 
əкімінің айтуынша, биыл 10 мың əлеуметтік 
пəтер салынады. Бұл көрсеткіш бұрынғы 
жылдармен салыстырғанда едəуір артқан. 
Мысалы, 2020 жылы – 7 мың, 2019 жылы 
– 2900, 2018 жылы 1800 əлеуметтік 
пəтер пайдалануға берілген. Сонымен 
қатар биыл 40 мың оқушыға арналған 15 

мектеп ғимараты пайдалануға берілген.
Мемлекет басшысына қаладағы аяқталған 

үлестік құрылыстардың жəне газдандыру, 
қала шетіндегі елді мекендерді дамыту, 
цифрландыру, абаттандыру жұмыстарының 
қорытындысы туралы айтылды.

Алтай Көлгінов қаладағы эпи де-
миялық жағдайды тұрақтандыру шара-

лары мен вакциналау бойынша есеп берді.
Қасым-Жомарт Тоқаев елорданы одан 

əрі дамытуға, атап айтқанда, газбен қамтуға, 
инвестиция тартуға, үлестік құрылысқа 
қатысты мəселелерді шешуге жəне жылы-
ту маусымы барысында қазандықтардың 
үздіксіз жұмыс істеуіне қатысты бірқатар 
тапсырма берді.

Ризашылық білдірді

Ынтымақтастықты одан әрі 
дамытуға мүмкіндік мол

Басым бағыттар 
талқыланды

Әлеуметтік пәтер салуға басымдық берілуде

Құттықтау жеделхатын жолдады 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Палата Спикері Нұрлан Нығматулиннің т�рағалығымен �ткен 
Мәжілістегі Nur Otan фракциясының кеңейтілген отырысын-
да партияның сайлауалды бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі 
Жол картасы аясында аралық қорытынды жұмыс нәтижелері 
талқыланды, деп хабарлады Мәжілістің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев елордада �ткен Азиядағы �зара іс-
қимыл және сенім шаралары ж�ніндегі кеңес Сыртқы істер 
министрлерінің 6-кездесуіне қатысушыларға құттықтау жол-
дады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 1-бетте)

Еңбек жəне ха лық ты əлеуметтік 
қорғау министрлігі ұсын ған мəліметке 
сен сек, 1992 жылдан бас тап Үкі мет 
күрделі экономикалық жағ  дай ларға 
қарамастан зейнет кер лердің тұр мыс 
деңгейін тө мендетіп алмау мақ сатында 
ма ңызды қадамдар жасап келеді. 

Алайда зейнетке шығу жасының тө-
мендігі, өсіп келе жатқан бейресми сек-
тор, салықтан жалтару амалдарының 
етек жаюы жəне өтпелі кезеңнің 
басын дағы экономикалық құлдырау 
мəсе лелері ақыр-соңында зейнетақы 
төлеу мен зейнетақы жинау ісіндегі 
берешектің өсуіне əкеліп соқты. Бұл өз 
кезегінде зейнетақы жүйесін тұрақсыз 
етті. Сондықтан 1998 жылы елімізде 
зейнетақы жүйесін реформалау бастал-
ды. Қазақстан ТМД елдерінің аумағында 
бірінші болып жеке жинақ принциптеріне 
негізделген жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне көшті. Бүгінде жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінде азаматтардың 
11,6 млн жеке зейнетақы шоты бар. 
Бұл шоттарда шамамен 12,9 трлн теңге 
шоғырланған.

Жүйе статистикасы жаһандық 
өзгерістер барын айқындап отыр. 
Мəселен, зейнетақымен қамтамасыз 
етуге арналған шығыстар (ынтымақты + 
базалық зейнетақы) 2021 жылы 2 742,2 
млрд теңге сомасында көзделген. Бұл рет-
те 1999 жылғы ұқсас шығыстар 99,1 млрд 
теңгені құраған болатын. Бұдан басқа 
жинақтаушы зейнетақы қорларынан ре-
форма басталғаннан бері 1 313,5 млрд 
теңгеге зейнетақы төленді. Бұл қадам 
зейнетақы төлемдерін айтарлықтай 
арттыруға мүмкіндік берді. Яғни 1999-
2021 жылдары зейнетақы төлемдерінің 
елдегі орташа мөлшері 24 есеге дерлік 
өсіп, бүгінде 100 мың теңгеге жетті (2021 
жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша). 
Ал зейнетақының ең жоғары мөлшері 
134,9 мың теңгеден асады.

Мүгедектер мұңына 
мемлекеттік назар

Бүгінде елімізде 695,1 мың мүгедек 
адам тұрады. Соның ішінде 419,9 мың 
адам еңбекке қабілетті жаста (60,4%) 
болса, 180,6 мың адам – зейнеткер (26%). 
Бұған қоса 18 жасқа толмаған 94,6 мың 
бала бар (13,6%). Елімізде мүгедек 
адамдардың əлеуметтік қорғалу құқығы 
əлеуметтік көмек ұсыну, медициналық, 
əлеуметтік жəне кəсіптік оңалту, білім 
беру арқылы іске асырылады. Сонымен 
бірге олардың өзге азаматтармен тең 
дəрежеде қоғам өміріне араласуына 
мүмкіндік жасауға бағытталған өзге де 
шара қолға алынып келеді.

Мұндай адамдар оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəйкес, оңалту құралдары 
мен қызметтерін ұсынуға арналған өтініші 
негізінде мемлекеттік бюджет қаражаты 
есебінен əлеуметтік оңалту құралдарымен 
(протездік-ортопедиялық көмекпен, 
сурдо-тифлотехникалық құралдармен, 
міндетті гигиеналық құралдармен, крес-
ло-арбалармен, санаторий-курорттық ем-
делумен жəне басқалармен) қамтылады. 
Жыл сайын 300 мыңнан аса мүгедек адам 
техникалық құралдарымен қамтылып, 
оңалту қызметтері көрсетіледі.

Осылайша, елімізде техникалық 
құрал дармен жəне оңалту қызметтерімен 
қамту үлесінің өскені байқалады. Мəсе-
лен, 2020 жылдың қорытындысы бойын-
ша мұқтаж жандардың жалпы санының 
81%-ы қамтылды (2013 жылы – 88%, 
2015 жылы – 67%, 2016 жылы – 67%, 2017 
жылы – 67,5%, 2018 жылы – 57,8%, 2019 
жылы – 69,5%).

Организмнің бұзылған функ ция-
ларының орнын толтыру мақсатында 
мүгедек адамдарға берілетін техникалық 
көмекші (орнын толтырушы) құралдар 
мен арнаулы жүріп-тұру құралдарының 
тізбесі кеңейтіледі. Мүгедек адамдардың 
қажеттіліктерін ескере отырып, тех-
ни калық көмекші (орнын толтырушы) 
құралдар тізбесінің атаулары 32-ден 60-қа 
дейін (1,8 есе) көбейтілді. Осыған байла-
нысты, əлеуметтік қамсыздандырудың тең 
құқығын қамтамасыз ету үшін 1998 жыл-
дан бастап базалық деңгейде мемлекеттік 
əлеуметтік жəрдемақылар енгізілді.

Бүгінде Қазақстанда мүмкіндігі 
шектеулі жандарды əлеуметтік қамсыз-
дан дырудың үш деңгейлі жүйесі та-
бысты жұмыс істейді. Оған мемлекет 
төлейтін негізгі жəрдемақылар кіреді. 
Жалпы, аурудан пайда болған мүгедектік 

бо йынша жəрдемақы мөлшері 2021 
жылы 1-топтағы мүгедектер үшін – 65 
860 теңгені, 2-топтағы мүгедектер үшін – 
52 483 теңгені, 3-топтағы мүгедектер 
үшін 35 675 теңгені құрады.

Әлеуметтік төлемдердің 
көлемі 8 есе артты

Сонымен қатар үш деңгейлі жүйе-
де жұмыс берушілер мемлекеттік əлеу-
меттік сақтандыру қорына формальды 
сектордың қызметкерлері үшін төлейтін 
əлеу меттік аударымдар да бар. Бұл 
мемле кеттік əлеуметтік сақтандыру қо-
рынан төленетін əлеуметтік төлемдер 
саналады. 2005 жылдан бастап елімізде 
əлеуметтік тəуекелдер пайда болған жағ-
дайда əлеуметтік қорғаудың қосымша 
ны саны əрі оның екінші деңгейі сана-
латын əлеуметтік сақтандыру жү йе сі 
енгі зілді. Аталған жүйе жұмыс бе ру  ші-
лер мем лекеттік əлеуметтік сақтан  дыру 
қоры на əлеуметтік аударым дар төлей тін 
фор мальды сектордың қызметкер лерін 
қамтиды.

2005 жылдан бастап əлеуметтік 
төлем дер үш əлеуметтік тəуекел негізінде 
іске асырылып келді. Яғни мұндай 
төлем дер адам еңбек ету қабілетінен, 

асыраушысынан, жұмысынан айырылған 
жағдайларда төленді. 2008 жылы мін-
детті əлеуметтік сақтандыру жүйесі əлеу-
меттік тəуекелдердің тағы екі түрімен 
толықтырылды. Мəселен, бұдан былай 
мұндай төлемдер жүктілігіне жəне боса-
нуына, сондай-ақ бала бір жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне байланысты табы-
сынан айырылған жағдайларда берілетін 
болды. Жүйе жұмыс істеген жылдар 
ішінде əлеуметтік төлемдердің сомасы, 
орташа мөлшері жəне алушылар саны 
айтарлықтай өсті. 

Еңбек өтілі мен əлеуметтік төлемдер 
мөлшері арасындағы өзара байланысты 
күшейту жөніндегі Тұңғыш Президент 
– Елбасы Нұр сұл тан Назарбаевтың тап-
сырмасын іске асыру үшін «Міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы» заң жаңа 
редакцияда қабылданды. Аталған заңды 
іске асыру үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап əлеуметтік тəуекелдердің үш түрі 
– еңбек ету қабілетінен, асыраушы сынан 
жəне жұмысынан айырылу жағ  дай -
ларына əлеуметтік төлемдер тағайын дау 
параметрлері қайта қаралды. Бұл өзге-
рістер жоғарыда көрсетілген əлеуметтік 
төлемдер мөлшерінің орта есеппен 50%-
ға өсуін қамтамасыз етті.

Осылайша, 2008 жылмен салыстыр-
ғанда барлық əлеуметтік тəуекел бойын-
ша əлеуметтік төлем алушылардың саны 
2,8 есеге дерлік ұлғайды (2008 жылы 
– 321,5 мың адам, 2020 жылы – 894,4 
мың адам). Осы кезеңде төлемдер сома-
сы 8 есе өсті (2008 жылы – 29 472,1 млн 
теңге, 2020 жылы – 232 924,2 млн теңге). 
Бұл ретте əлеуметтік төлемдердің орта-
ша мөлшері де ұлғайды. Мəселен, еңбек 
ету қабілетінен айырылу жағдайына 
байланысты жасалатын төлемдер 2008 
жылғы 4 172 теңгеден 2021 жылы 26 574 
теңгеге дейін 6,4 есе өсті. Сонымен қатар 
асыраушысынан айырылған жағдайда 
жасалатын төлемдер 2008 жылғы 5 678 
теңгеден 2021 жылы 27 219 теңге дейін 
4,8 есе көбейді.

Бұған қоса жұмысынан айырылған 
жағдайда берілетін төлемдер 2005 жыл-
ғы 9 224 теңгеден 2021 жылғы 46 842 
теңгеге дейін 5,1 есе артты. Ал жүктілікке 
жəне босануға байланысты табысынан 
айырылған жағдайда жасалатын төлемдер 
2008 жылғы 167 568 теңгеден 2021 жылғы 
541 266 теңгеге дейін 3,2 есе ұлғайды. 
Сонымен қатар бала бір жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне байланысты табы-
сынан айырылған жағдайда берілетін 
төлемдер 2008 жылғы 9 557 теңгеден 
2021 жылғы 32 345 теңгеге дейін 3,4 есе 
көбейді.

Кемелдіктің келелі кезеңдері
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Беларусь Республикасының бастамасы бойын-
ша 14 қазанда Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың т�рағалығымен бейне-
байланыс режімінде Жоғары Еуразиялық 
экономикалық кеңестің отырысы �теді. Бұл 

туралы Президенттің баспас�з хатшысы Берік Уәли 
Facebook-тегі парақшасында жазды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Мемлекеттер басшылары Еуразиялық экономикалық 
одақ жұмысының өзекті мəселелері жəне ЕАЭК-ке мүше 
елдердің экономикалық ынтымақтастығын одан əрі да-
мытуды талқылайды», деп жазды Президенттің баспасөз 
хатшысы.

Жоғары Еуразиялық 
кеңестің отырысы

Үндеуді іс-шара барысын-
да Қазақстан Сыртқы істер 
министрінің орынбасары Ақан 
Рахметуллин оқып берді. 

Қазақстанның Тұңғыш Прези-
денті құттықтауында Кеңестің ел-
дерді саяси жақындатуда, Азиядағы 
ортақ əрі инклюзивті қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты қамтамасыз етуде 

бірегей халықаралық құрылымға 
айналғанын атап өтті. «Форум Азия 
аумағының 90 пайызын қамтитын 
27 мемлекетті біріктіреді. Бұл жер 
шары тұрғындарының жарты сына 
тең, əлемдік ішкі жалпы өнім-
нің 50 пайызы өндіріледі жəне 
жаһандық экономиканың үш тен 
екісін қамтамасыз етеді. Азия дағы 

өзара іс-қимыл жəне сенім ша-
ралары кеңесінің 5 саммиті өтті. 
Оның хатшылығы, жұмыс ор-
ган дары бар. Іскерлік жəне жас-
тар кеңесі жұмыс істейді. Жаһан-
дық жəне өңірлік деңгейде көп-
жақты құрылымдармен байланыс 
орнатылған. Кеңестің БҰҰ Бас 
Ассам блеясы жанындағы байқау-
шы мəртебесі бар. Бұған қоса, ке-
ңес тің беделі, рөлі жəне геогра-
фиясы артып келе жатыр», деді 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасы АӨСШК-нің беделінің 
биік екеніне Кеңес жұмысына 
қа ты сатын халықаралық жаңа 

ұйым дардың қатарының арта түсуі 
дəлел бола алатынын баса айтты. 
«Азиядағы өзара іс-қимыл жəне 
сенім шаралары жөніндегі кеңес 
жұмыс істеп тұр ған жылдардың 
ішінде төңі ре гі мізде өте көп дүние 
өзгерді. Айта ке  тер лігі, ендігі 
уақытта Азия жаһан  дық үстемдік 
пен қырғи-қабақ соғыстарға 
қарама-қарсы серік тестік, тең 
құқықтық, өзара ынты мақтастық 
қағидаттарын үндей тін Жер 
шарының маңызды саяси ор та-
лығына айналып отыр», деді Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш 
Пре зиденті өз құттықтауында.

Мəжіліс Төрағасы Нұрлан 
Нығ матулин партияның Сайлау-
алды бағдарламасын  орындау 
бойынша Елбасы, Nur Otan пар-
тиясының Төрағасы  Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың маңызды 
тапсырмаларын жүзеге асыру 
мақсатында Жол картасы əзір-
леніп, ол партияның Саяси кеңе-
сі бюросының  қаулысымен бекі-
тілгенін атап өтті. 

– Жол картасын іске асыруға 
мониторинг жəне бақылау жасау 
бойынша Фракция мен Үкі меттің 
өзара іс-қимыл тəртібі қа был-
данды. Осыған сəйкес нəти  жеге 
қол жеткізу үшін жол карта сы-
ның əрбір тармағы бойын ша 
жеке вице-министр бекі тіліп, 
оның орындалуын бақы лау нақ-
ты депутаттарға – фрак ция мүше-
леріне жүктелген, – деді Н.Нығ-
матулин.

Жол картасын іске асырудың 

аралық қорытындысы туралы 
Пре мьер-Министрдің бірінші 
орын басары Əлихан Смайылов 
баяндады. 

Премьер-Министрдің бірінші 
орынбасарының баяндамасынан 
кейін депутаттар бағдарламаның 
орындалуына қатысты бірқатар 
өзекті мəселені көтерді. 

Жалпы алғанда, күрделі панде-
мия жағдайында Үкімет пен мем-
лекеттік органдар айтарлықтай 
жұмыстарды атқарды. Сонымен 
қатар жоспарланған мерзімде 
көрсеткіштерге қол жеткізуде 
Жол картасының 21-тармағы 
бо й ынша артта қалу бар. Оның 
ішін де, шикізаттық емес экспорт, 
мұнай-газ химиясы өнім дерін 
өндіру, шаруа жəне фер мер қожа-
лықтарын құруға қа тысты.

Мəжіліс депутаттары қо-
йыл ған мақсаттарға жету үшін 
шешілуі тиіс проблемалық 

мəселелерге назар аударды. Олар: 
Жол картасының тармақтарын 
уақ тылы қаржыландыру үшін 
құжаттаманы уақтылы да йындау 
қажеттілігі, сондай-ақ орталық 

жəне жергілікті атқа ру шы ор-
гандардың өзара іс-қи мылын 
күшейту.

П а л а т а  Т ө р а ғ а с ы  Ж о л 
картасындағы міндеттерді 

шешуге орталық жəне жергілікті 
атқарушы органдар мен барлық 
мүдделі  министрліктердің 
үйлесімді жұмысы қажет екенін 
айтты.  

Отырыс барысында Нұрлан 
Нығматулин 2021 жылғы мəсе-
ле лерді барынша тиімді шешу-
ге жəне жол картасын іске асы-
рудың екінші жылын сенімді 
түрде пысықтауға жұмылдыру 
қажеттігін айтты.

– Бұл алдағы бес жылдың 
ішінде елімізді жаңа даму 
бағы тына бастайтын, сонымен 
бірге халқымыздың əлеумет-
тік жағдайын одан əрі арттыру-
дың  Жол картасы. Осы рет-
те Ел басымыз, партиямыздың 
Төр ағасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
алды мызға нақты  тапсырмалар 
қойып отыр. Өздеріңіз де көріп 
отыр сыздар, ол тапсырмалар-
ды жүзеге асыру үшін  жауап-
ты адамдар бекітілді, бақылау 
толық тай қамтамасыз етілді. Енді 
өте жоғары жауапкершілікпен 
қарау керек. Ол əрбір депутаттың 
да, əр бір Үкімет мүшесінің де 
негізгі міндеті, – деді Мəжіліс 
Төр ағасы.

Жиынға депутаттармен қатар 
Премьер-Министрдің бірінші 
орынбасары Əлихан Смайылов, 
Үкімет мүшелері  жəне Nur Otan 
партиясының  өкілдері  қатысты.

Кеңес беделі артып келеді

Сайлауалды міндеттемелерді іске асыру – күн тәртібінде

САЯСАТ
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан мен ЭЫДҰ арасындағы �зара тиімді ынтымақтастықты нығайту 
маңызды. Үкіметте Премьер-Министрдің бірінші орынбасары �лихан 
Смайылов пен ЭЫДҰ-ның жаһандық қатынастар ж�ніндегі хатшылығының 
Еуразия б�лімінің басшысы Уильям Томпсон кездесу барысында осы мәселені 
талқылады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
журналистердің құқықтары бұзылған жағдайда оларға қолдау к�рсетуді 
қамтамасыз ету мақсатында «Журналистердің құқықтары бұзылған 
жағдайда оларды қолдау регламентін» әзірледі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

САЯСАТ

Сұңғат �ЛІПБАЙ, 
«Egemen Qazaqstan»

Экономика қалпына 
келе бастады

Бірінші мəселе бойынша Ұлттық эконо-
мика министрі Əсет Ерғалиев, Ұлттық банк 
төрағасы Ерболат Досаев, Қаржы министрі 
Ерұлан Жамаубаев экономиканың дамуы, 
ақша-кредит саясаты, республикалық бюд-
жеттің атқарылуы, мемлекеттік сатып алу-
лардағы жергілікті қамту туралы баяндады. 

Мəселені қорытындылаған Үкімет 
бас шысы Асқар Мамин ұлттық эконо-
мика сенімді қалпына келу қарқынын 
көрсетіп отырғанын атап өтті. Биылғы 
тоғыз айдың қорытындысы бойынша 
ІЖӨ өсімі 3,4% құрады. Экономиканы 
қалпына келтіруге дағдарысқа қарсы 
уақтылы қабылданған шаралар арқылы 
қол жеткізілді. Экономиканы жеделдетудің 
негізгі драй вері – нақты сектордағы 
өндірістің тұрақты өсуі. Осылайша, өңдеу 
өнер кəсібі өндірісінің көлемі 5,7%-ға өсті. 
Өсім машина жасауда – 22,8%-ға, оның 
ішінде автомобиль жасауда – 31,6%-ға, 
локомотивтер мен вагондар өндірі сінде – 
50,5%-ға, құрылыс материалдары өнді рі-
сінде – 10,1%-ға, фармацевтикада – 38,1%-
ға, пластмасса бұйымдары өндірісінде – 
31,4%-ға, киім өндірісінде – 14%-ға, жиһаз 
өндірісінде – 14,9%-ға, дайын металл бұ-
йым дары өндірісінде 17,2%-ға жоғарылады. 

Қызмет көрсету секторында карантиндік 
жеңілдіктер аясында сенімді қалпына келу 
байқалады. Сауда (+9,3%) жəне бай-
ланыстағы (+13,0%) жоғары динамика 
есебінен өсу қарқыны 2,9%-ға жетті. Құ-
рылыс 9,7%-ға өсті. 9 айда елімізде 10,4 млн 
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, 
бұл – өткен жылдың сəйкес кезеңімен 
салыстырғанда 8%-ға артық. 

Инвестициялардың өсуін қайта қалпына 
келтіру жалғасты. Негізгі капиталға 
салынған инвестициялардың жоғары көр-
сеткіштері құрылыста (+126,3%), өңдеу 
өнер кəсібінде (+80,6%), саудада (+37,8%), 
ауыл шаруашылығында (+36,7%), жылжы-
майтын мүлік операцияларында (+18,9%), 
қаржы қызметінде (+15,6%), ақпарат пен 
байланыста (+14,3%) байқалды. 

Биыл қаңтар-қыркүйек айларының 
қоры тындысы бойынша Алматы, Ақмола, 
Жамбыл, Қостанай облыстары жəне 
Шымкент қаласы барлық 7 негізгі мак ро-
көрсеткіш бойынша, Атырау, Қарағанды, 
Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, 
Түркістан облыстары жəне Нұр-Сұлтан 
қаласы 6 көрсеткіш бойынша, Ақтөбе, 
Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыста-
ры жəне Алматы қаласы 5 көрсеткіш бо-
йынша əлеуметтік-экономикалық дамуды 
қамтамасыз етті. Ең төменгі көрсеткіш 
Батыс Қазақстан облысына тиесілі. 

Үкімет басшысы экономиканың өсу 
қарқынын арттыру жəне əртараптандыру, 
инвестициялар тарту жəне жұмыс орында-
рын құру, азық-түлік тауарлары бағасының 
өсуін тежеу жөніндегі жұмысты күшейтуді, 
сондай-ақ инфляцияға қарсы ден қою ша-
ралары кешенінің сапалы орындалуын 
қамтамасыз етуді тапсырды.

Үкімет ұлттық даму 
жобаларын бекітті

Үкімет отырысында ұлттық жобалар 
қаралды, оларды биыл 24 қыркүйекте 
Реформалар жөніндегі жоғары кеңес оты-
рысында Мемлекет басшысы мақұлдады. 
Ұлттық экономика министрі Əсет Ерғалиев, 
Ауыл шаруашылығы министрі Ербол 
Қарашөкеев, Экология, геология жəне 
табиғи ресурстар министрі Серікқали 
Брекешев, Цифрлық даму, инновациялар 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрі Бағдат 
Мусин, Білім жəне ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов, Денсаулық сақтау министрі 
Алексей Цой, Ақпарат жəне қоғамдық даму 
министрі Аида Балаева, Стратегиялық 
жоспарлау жəне реформалар агенттігінің 
төрағасы Қайрат Келімбетов баяндама 
жасады.

350-ге жуық экспортшы 
Alibaba және Amazon 

сияқты ірі платформаларға 
шығарылады 

Əсет Ерғалиев өзі басқаратын Ұлт-
тық экономика министрлігінің мемле кет-
тік органдармен бірлесіп, 3 ұлттық жоба-
ны əзірлегенін айтты. «Олар – «Қазақ-
стан дықтардың əл-ауқатын арттыруға 
бағытталған тұрақты экономикалық өсу», 
«Кəсіпкерлікті дамыту», сондай-ақ «Қуатты 
өңірлер – ел дамуының драйвері» ұлттық 
жобалары. Аталған жобалар еліміздің 2025  
жылға дейінгі дамуының ұлттық жоспарын 
жəне Nur Otan партиясының «Өзгерістер 
жолы: əр азаматқа лайықты өмір!» атты 
сайлауалды бағдарламасын іске асыру бо-
йынша жол картасын орындау мақсатында 
əзірленді», деді Ə.Ерғалиев. 

Аталған бағыттарды іске асыру шең-
бер інде 6 міндет, 13 көрсеткіш жəне 55 
іс-шара көзделген. Ұлттық жобаны қаржы-
лан дырудың жалпы көлемі 15,9 трлн теңге, 
оның ішінде республикалық бюджеттен 
402 млрд теңге қарастырылған. 15,5 трлн 
теңгеге жеке инвестициялар тарту көз де ліп 
отыр. Ұлттық жоба 2025 жылға қарай тұ-
рақ ты экономикалық өсуді 5%-дан жо ғары 
деңгейде қамтамасыз етуге бағыт талған. 

Өңдеу өнеркəсібі кəсіпорындарын тех-
нологиялық жаңғырту бойынша шаралар 
қабылданады. Өндіріс көлемін ұлғайтуға 
жəне өңдеу өнеркəсібі тауарларының но-
менклатурасын кеңейтуге ықпал ететін 
418 индустриялық жобаны іске қосу жос-
парлануда. «Ұлттық жоба шеңберінде 
1 мың белсенді экспорттаушының сыртқы 
нарықтарға шығуы, сондай-ақ 350-ге жуық 
экспорттаушыны Alibaba жəне Amazon 
сияқты халықаралық электронды плат фор-
маларға шығару қамтамасыз етіледі», деді 
Ұлттық экономика министрі.  

Өңдеу өнеркəсібінің жоғары техно-
ло гия лық өнімдерін шығару мақсатында 
2025 жылға қарай 5 мұнай-газ-химия 
зауы тын пайдалануға беру жоспарлануда. 
Энергетикалық кешенді белсенді жаңғырту 
арқылы электр энергиясын өндірудің жал-
пы көлеміндегі жаңартылатын энергия 
көздерінің үлесі 6%-ға жетеді.  Қабылданған 
ша ралар нəтижесінде өңдеу өнеркəсібі 
өнім дерінің өндірісі 1,5 есеге артады. 
Шикі заттық емес экспорт 2  есеге ұлғайып, 
2025 жылы 41 млрд долларды құрайды. 
Шикізаттық емес сектордың негізгі капи-
талына инвестицияларды 75%-ға арттыру 
жоспарлануда. 

Ұлттық жобаны қаржыландырудың 
жалпы көлемі шамамен 8,5 трлн теңгені 
құрайды, оның ішінде республикалық 
бюд жетте 1 трлн теңгеден астам қаржы, 
ал жергілікті бюджеттерде 125 млрд теңге 
қарас тырылған. Сондай-ақ, 7,3 трлн теңге 
сома сына жеке инвестициялар тарту қамта-
масыз етіледі. 

Ауыл шаруашылығының 
басым бағыттары 

қамтылды
Ауыл шаруашылығы министрі Ербол 

Қарашөкеев Агроөнеркəсіптік кешен ді 
дамытудың 2021-2025 жылдарға арнал-
ған ұлттық жобасы əзірленгенін айтты. 
«Ұлттық жобаны əзірлеу кезінде агро-
өнер кəсіптік кешенді дамытудағы жаһан-
дық сын-қатерлер мен əлемдік тренд-
тер, алдыңғы мемлекеттік жəне салалық 
бағдарламаларды іске асыру қорытын ды-
лары ескерілді. Ұлттық жобаны əзірлеуге 
халықаралық FAO ұйымының сарапшыла-
ры тартылды», деді Е.Қарашөкеев. 

Мемлекет басшысының тапсырмалары-
на сəйкес Ұлттық жобаның мынадай негізгі 
міндеттері айқындалды: еңбек өнімділігін 
2,5 есе арттыру; отандық өндірісті негізгі 
азық-түлік тауарларымен қамтамасыз 
ету; өңделген өнім үлесін 70%-ға дейін 
жет кізе отырып, агроөнеркəсіптік кешен 
өнімдерінің экспортын 2 есе ұлғай ту; 7 
ірі экожүйе қалыптастыру жəне инвес ти-
циялық жобаларды іске асыру есебінен 1 
млн ауыл тұрғынының табысын тұрақты 

арттыру. Еңбек өнімділігін 2,5 есе арттыру 
мақсатына қол жеткізу үшін негізгі фактор-
лар айқындалды. 

«Жасыл Қазақстан» 
өмір сүруге қолайлы орта 

құруды көздейді 
Экология, геология жəне табиғи ресурс-

тар министрі Серікқали Брекешев өздері 
əзірлеген «Жасыл Қазақстан» ұлттық жо-
басы халықтың қолайлы өмір сүру ортасын 
құруға жəне елдегі экологиялық жағдайды 
жақсартуға бағытталғанын, ол 4 негізгі 
бағытты қамтитынын айтты. 

«Таза Қазақстан» атты бірінші бағыт 
атмосфералық ауаның сапасын жақсарту, 
қалдықтарды басқару жəне еліміздің су 
объектілерінің экожүйелерін сақтау сияқты 
негізгі экологиялық мəселелерді шешуге 
ықпал етеді. Бұл бағыт аясында 5 жылдың 
ішінде 16 ірі өнеркəсіптік кəсіпорында 
шығарындыларды 20%-ға төмендету 
жоспарланып отыр. Қатты тұрмыстық 
қалдықтарды бөлектеп жинауға арналған 
8 мыңнан астам контейнер орнату, сондай-
ақ олардың үлесі мен кəдеге жаратылуын 
18%-дан 34%-ға дейін ұлғайту жоспарла-
нуда. «Су объектілерінің экожүйесін сақтау 
бөлігінде «Сырдария өзені арнасын рет-
теу жəне Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» жобасының екінші кезеңін іске 
асыру жоспарланып отыр. Балқаш көлінің 
бассейнінде орналасқан өзендердің су 
көлемі мен өткізу қабілетін ұлғайту шара-
лары қарастырылған», деді ол. 

Смартфондардағы 
мемлекеттік қызмет

Цифрлық даму жəне аэроғарыш өнер-
кəсібі министрі Бағдат Мусин өздері 
əзірлеген «Цифрландыру, ғылым жəне 
инно вациялар есебінен технологиялық 
серпіліс» ұлттық жобасын іске асыру шең-
берінде мына көрсеткіштерге қол жеткізу 
жоспарланғанын айтты: интернет желісінің 
ену деңгейі, яғни пайдаланушылардың са-
нын  91%-дан 95%-ға жеткізу; мемлекеттік 
қызметтерді 9 күннен 5 минутқа дейін 
уақытын қысқарту; бизнестен талап етілетін 
деректердің 50%-ын онлайн есепке алу 
жəне тағы басқа шаралар.

«Қызметтерді 5 минут ішінде көрсе-
ту үшін ХҚКО-ларды жаңғыртуға/қайта 
фор маттауға, мемлекеттік қызметтер ді 
автоматтандыруға емес, өмірлік жағ дай-
лардың 80%-на дейін автоматтандыруға 
көңіл бөлеміз, 2025 жылға қарай олардың 
50%-ын проактивті түрде іске асыруға ұм-
ты ламыз. Сондай-ақ смартфондарда мем -
лекеттік қызметтердің 100% қолжетім-
ділігін қамтамасыз етеміз», деді Б.Мусин.

2025 жылға қарай – 
1000 мектеп құрылысы
Білім жəне ғылым министрі А.Айма-

ғам бетов өздері əзірлеген BILIMDI ŪLT 
баршаға арналған сапалы білім» ұлт тық 
жобасы қоғам өкілдерімен, білім сала -
сының сарапшыларымен кеңінен талқы-
лан ғанын айтты. Ұлттық жоба Мем лекет 
басшысының жəне Nur Otan пар тиясының 

сайлауалды бағдарламасында белгіленген 
негізгі міндеттерді қамтыды. Жалпы ол 4 
бағыт, 5 міндет, 15 көрсеткіш жəне 26 іс-
ша радан тұрады. 

Бірінші міндет – мектепке дейінгі 
тəрбие мен оқытудың қолжетімділігін жəне 
сапасын қамтамасыз ету. «Ол үшін біз мек-
тепке дейінгі ұйымдардың желісін дамы-
тамыз, мемлекеттік тапсырыс ваучерлік 
қаржыландыру арқылы орналастырылады. 
Сонымен бірге, Мемлекет басшысының тап-
сырмасы шеңберінде барлық балабақшада 
баланы дамытудың жаңа моделі енгізіледі. 

Нəтижесінде, 2025 жылға қарай 2-6 
жас тағы балаларды қамту 95%-ға жетеді, 
ал 3-6 жаста қамту 100% болады. Екінші 
міндет орта білім беру жүйесінің сапасын 
арттыруды қамтиды.   

Ал Денсаулық сақтау министрі А.Цой 
ведомство 2021-2025 жылдарға арналған 
«Саламатты ұлт» əр азамат үшін сапалы 
жəне қолжетімді денсаулық сақтау» ұлттық 
жобасын əзірлегенін баяндады. Ұлттық 
жоба 4 бағыттан тұрады. 

Мəселен, ұлттық жобаның бірінші 
бағытын іске асыру халықтың медициналық 
қызмет сапасына қанағаттануын 80%-ға 
дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Басты мақсат – 
ұлттық кодты сақтап, 

заманға бейімделу 
Ақпарат жəне қоғамдық даму министрі 

А.Балаева атап өткендей, «Ұлттық руха-
ни жаңғыру» жобасының басты мақсаты 
–  ғасырлар бойы қалыптасқан Ұлттық 
кодты сақтап, бүгінгі технологиялық 
заманның ағымына бейімдеп, болашақтағы 
өркениеттік сананың негізін бекіту. 

Осы ретте Ұлттық жоба негізгі үш 
бағытта жүзеге асырылады. Бірінші бағыт 
екі негізгі міндетті көздейді. Бұл – ұлттық 
құндылықтарымызды ілгерілету жəне 
мемлекеттік тілді дамыту.  Бұл міндеттерді 
орындау үшін 2025 жылға дейін қаржылық 
жағынан негізделіп, өзара біріктірілген 38 
ауқымды іс-шара мен 8 нақты көрсеткішке 
жету жоспарланған. 

Екінші бағыт «Ел Рухы» деген атау-
мен екі үлкен міндеттен тұрады. Бұл – 
ел ішінде мəдени қызметтердің сапасын 
көтеріп, халыққа қолжетімділігін артты-
ру жəне ел сыртында отандық мəдениетті 
дəріптеп, танымал ету. Атап айтқанда, 2025 
жылға дейін: мəдени инфрақұрылымды 
дамыту мен шығармашылық потенциал-
ды барынша арттыру арқылы мəдени 
қызметтердің еліміздің шалғай аудан-
ауылдардағы қолжетімділігін 92,5%-ға 
дейін жеткізу; төл мəдениет пен өнеріміздің 
жетістіктерін əлемдік деңгейде ілгерілету 
үшін отандық өнімдерді шығармашылық 
жəне технологиялық тұрғыда таратудың 
тиімді жүйесін қалыптастыру.  Бұл мақсатта 
іріктелген 13 жалпыұлттық іс-шара мен 5 
нақты көрсеткішке жету жоспарланған, оның 
ішінде 250 жаңа мəдени нысан салынып, 
1 200 нысан күрделі жөндеуден өтетін болады. 

Үшінші бағыт «Тəуелсіздік ұрпақтары» 
деп аталады. Ол жастардың рухани 
кемелденіп, кəсіби өсіп, қоғамдық жетілуін 
көздейтін үш ауқымды міндетті қамтиды. 

Ұлттық жобаларды 
түсіндірудің маңызы зор
Стратегиялық жоспарлау жəне рефор-

малар агенттігінің төрағасы Қ.Келімбетов 
ұлттық жобаларды сапалы іске асыру 
ерекше маңызға ие екенін айтты. Осыған 
байланысты, Ұлттық жобаларды іске 
асыру мониторингі бойынша кеңсенің 
қызметін жандандыру қажет. Сапалы 
орындау үшін ұлттық жобаның кураторы 
деңгейінде əрбір ұлттық жоба бойынша 
апта сайын мониторингтік кеңестер өткізу 
қажет. Ай сайын Премьер-Министрдің 
төрағалығымен кеңестер өткізу ұсынылады. 

Президент тапсырмаларына сəйкес, 
Өңірлерді дамыту жоспарларын бекітілген 
ұлттық жобаларға сəйкес жаңарту міндеті 
тұр. Бұл үшін орталық мемлекеттік жəне 
жер гілікті атқарушы органдардың үйлесімді 
жəне жедел жұмысы талап етіледі. «Са-
лаларды дамытудың тиісті тұжырымда-
маларын жедел əзірлеу мен бекітуді қам та-
масыз ету маңызды. Мемлекеттік органдар 
бұл жұмысты бастап кетті, 2021 жылғы 1 
желтоқсанға дейін даму тұжырымдамасын 
бекітуді орынды деп санаймыз, ел Пре-
зидентінің Жоғары Кеңестің отырысында 
берген тапсырмасына сəйкес ұлттық жо-
балар бойынша кең ауқымды ақпараттық 
науқан өткізудің де маңызы зор болады», 
деп түйіндеді Қ.Келімбетов. 

Мəселені Үкімет басшысы Асқар Мамин 
қорытындылады. «Мемлекет бас шысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы 1 қыр-
күйектегі Қазақстан халқына Жолдауында 
мемлекеттік бағдарламалардан ұлттық 
жобаларға көшуді қамтамасыз етуді тап-
сырды. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа 
жүйесін іске асыру аясында үлкен жұмыс 
атқарылды», деді А.Мамин. 

«Тұрақты экономикалық өсу», «Кəсіп-
кер лікті дамыту», «Қуатты өңірлер – ел 
дамуының драйвері» ұлттық жобалары, 
2021-2025 жылдарға арналған агроөнер-
кəсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық 
жоба, «Жасыл Қазақстан», «Цифрландыру, 
инновациялар жəне ғылым есебінен 
технологиялық серпіліс», «Білімді ұлт» 
сапалы білім беру», «Саламатты ұлт» əр аза-
мат үшін сапалы жəне қолжетімді денсаулық 
сақтау», «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық 
жобалары биыл қабылданған Жалпыұлттық 
басымдықтарды, Ұлттық даму жоспары мен 
Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру 
үшін əзірленді. 

Премьер-Министр ұлттық жобалар-
да көзделген іс-шаралар Мемлекет бас-
шысының тапсырмаларына жəне Nur Otan 
партиясының сайлауалды бағдарламасында 
қойылған міндеттерге толық сəйкес келе-
тінін атап өтті. Ұлттық жобаларды іске 
асыру экономиканың орнықтылығы 
мен бəсекеге қабілеттілігін одан əрі 
арттырудың, қазақстандықтардың өмір 
сүру сапасын жақсартудың факторына ай-
налады. Қойылған міндеттерге қол жеткізу 
мақсатында ұлттық жобаларды бюд-
жет қаражаты жəне жеке инвестициялар 
есебінен басым қаржыландыру көзделген.  

Үкімет басшысы жобалық тəсілдерді 
қолдана отырып, ұлттық жобаларды сапалы 
іске асыруды қамтамасыз етуді тапсырды.

Ұлттық жобаларды іске асыру – 
халықтың өмір сүру сапасын жақсарту

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Маминнің т�рағалығымен �ткен Үкімет отыры-
сында еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен 2021 жылғы қаңтар-
қыркүйектегі республикалық бюджеттің атқарылу қорытындысы және 
мемлекеттік органдар ұсынған Ұлттық даму жобалары қаралды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Регламентте журналистердің, 
мемлекеттік органдардың құқықтары 
мен міндеттері жəне журналистердің 
құқықтары бұзылған жағдайдағы ми-
нистрліктің іс-əрекеттері көрсетілген.

Осыған байланысты, регламентті 
одан əрі жетілдіру шеңберінде министр-
лік барлық мүдделі тұлғаларды талқы-
лауға қатысуға шақырады.

Регламент жобасы https://www.gov.

kz/memleket/entities/qogam/documents/
details/221164?lang=kk сілтемесі бо-
йынша қолжетімді.

Ескертулер мен ұсыныстарыңызды 
a.mukazhan@qogam.gov.kz электрон-
ды пош та сына жіберуді сұраймыз. 
Ұсыныстар биыл 25 қазанға дейін 
қабылданады. 

«Егемен-ақпарат»

Ұлттық даму жоспары ел сая-
сатын ЭЫДҰ стандарттарына жет кі-
зуді жəне 2025 жылы Ұйымға мүше-
лікке өтуге өтініш дайындауды қарас-
тырады. Премьер-Министрдің орынба-
сары Ə.Смайылов ұзақ мерзімді серік-
тестікке жаңа серпін беру үшін ын-
тымақтастықтың жаңа форматы ретінде 
Action Plan əзірленіп жатқанын, онда 

өзара əрекеттесудің нақты бағыттары 
болатынын атап өтті. 

«Біз Қазақстанда ЭЫДҰ стандартта-
рын дамыту үшін ұйыммен тығыз бай-
ланысты жалғастыруымыз керек. Біз 
ұлттық статистика мен сыбайлас жем-
қорлықпен күрес саласындағы ынты мақ-
тастықтың оң тұстарын көріп отырмыз. 
Сонымен қатар бизнес ортаны дамыту, 

инвестициялар тарту, тиімді мемлекеттік 
басқару, заңдылықты қамтамасыз ету 
сияқты бағыттарды қамту қажеттілігі 
жоғары», деді Ə.Смайылов. 

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан 
– ЭЫДҰ-ның бірқатар аймақтық баста-
ма ларының белсенді қатысушысы. Атап 
айтқанда, Шығыс Еуропа мен Орталық 
Азия үшін сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы желі, Шығыс Еуропа, Кавказ жəне 
Орталық Азия үшін экологиялық іс-қи-
мыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі 
арнайы жұмыс тобы жəне табиғи ресурс-
тарды пайдалануға негізделген даму 
мəселелері бойынша саяси диалог тəрізді 
жобаларды қолдауда.

Регламент жобасын 
талқылауға шақырады

Ынтымақтастық мәселелері 
талқыланды
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Мəселен, Нигерияның сыртқы істер 
министрі Хасуми Массауду климат 
өзгеруінің өз еліне тигізген жойқын 
əсерлерін атап өтті. Олардың қатарында 
құрғақшылықтың күшейіп бара жатқаны 
бар. 2010 жылы осындай апаттың салда-
рынан шамамен 4,8 миллион ірі қара мал 
өлді. Бұл елдегі ірі қараның 25 пайызын 
құрайды. Өлген малдың жалпы құны 700 
миллион доллардан асты. 

Сонымен қатар теңіз деңгейінің 
көтерілуі Тынық мұхитында орналасқан 
арал мемлекеттердегі экожүйеге айтар-
лық тай əсер етіп, одан келген залал мүлдем 
жойылмауы мүмкін. Тіпті кей аралдардың 
толығымен су астына кету қаупі туып тұр. 

«Егер Тувалу ақыр соңында суға 
батып кетсе, БҰҰ-ның мүшесі болып 
қала бере ме?» деп сұрады аталған елдің 
премьер-министрі Каусеа Натано.

Дамушы елдердің осындай қиындық-
тар мен экзистенциялық қатерлерге тап 
болуы климаттың өзгеруі жөнінде тиімді 
ынтымақтастық жасаудың моральдық 
тұрғыдан қажетін көрсетеді. Бірақ бұл 
мəселені экономикасы дамыған елдер 
де жеке мүддесіне айналдыруы керек. 
Еуропалық орталық банктің бағалауына 
сүйенсек, жаһандық жылынуға қарсы 
əрекет жасалмаса, Еуропаның ішкі жал-
пы өнімі 10 пайызға қысқарады. Бұл кор-
поративтік төлемдердің 30 пайызға өсуіне 
əкеледі. Ал ауа райының күрт құбылып, 
төтенше жағдайлардың жиілеуі жаһандық 
азық-түлік қауіпсіздігіне зардабын тигізеді. 

Дегенмен жаһандық жылыну салда-
рынан туындайтын қиындықтарға жол 
бермеу мүмкіндігімізді тиімді пайда-
лана алмай отырмыз. Уақыт өтіп ба-
рады. Климаттың өзгеруі жөніндегі 
үкіметаралық панельдің соңғы есебі не 
сəйкес, егер парниктік газдар шығары-
лы мын жедел, тез жəне ауқымды түр де 
азайтпасақ, жаһандық жылынуды өнер-
кəсіптік революцияға дейінгі деңгейде 
– 1,5°C немесе 2°C көлемде сақтап қала 
алмауымыз мүмкін. 

С о н ы м е н  қ а т а р  Б Ұ Ұ  Б а с 

Ассамблея сында Жаһандық оңтүстік (да-
мушы елдер) коронавирус дағдарысымен 
күреске қатысты маңызды пікірлер айт-
ты. Мысалы, Намибия президенті Хейг 
Геингоб пандемияны тоқтатуға кедергі 
келтіріп отырған «апартеидтік вакци-
на» əрекетіне тоқтал ды. Шынында да, 
көпжақты жүйеміз бүкіл əлемге вакци-
наны тең таратып, бəрін қамтамасыз ету 
жөніндегі өз мін дет темелерін орындама-
ды. Ұлы бри та нияның бұрынғы премьер-
министрі Гордон Браун жақында атап 
көрсет кендей, табысы төмен елдердегі 
ересек тер дің тек 2 пайызы ғана толықтай 
екпе алған. Бұл көрсеткіш бақуатты ел-
дер дегі ересектердің 50 пайызына жетті. 

Əлем коронавирусқа қарсы вакцина 
жасауда өте тиімді жұмыс істеп отыр. 
Қазіргі таңда айына 1,5 миллиард доза 
екпе шығарамыз. Сөйте тұра, оларды та-
рату мəселесінде ысырапшылдыққа жол 
бердік. Airfi nity ірі зерттеу фирмасының 
мəліметіне сəйкес, егер қолданылма-
ған екпелерді таратуға қазірден бастап 
кіріспесек, онда осы жылдың соңына 
дейін 100 миллион доза вакцинаның 
жарам дылық мерзімі өтіп кетеді. Афри-
каға жəне басқа да табысы төмен елдерге 
2021 жылға дейін 2 миллиард вакцина 
жеткізуге тиіс COVID-19 Vaccine Global 
Access (COVAX) жобасы небəрі 300 мил-
лион екпе ғана тарата алды. 

Климаттың жылынуына қарсы 
əрекеттер секілді, вакцинаны тең бөлу – 
дамыған экономикалар үшін моральдық 
жəне практикалық қажеттілік. Вирустың 
таралуына жол берген сайын оның 
мутацияға ұшырау ықтималдығы да 
жоғарылай түседі. Сөйтіп, ол тез тарала-
тын, көп өлімге əкелетін, вакциналарға 
төзімді нұсқаға айналады. Қазірдің 
өзінде екпе салу деңгейі жоғары елдер, 
мəселен, Израильде тамыз айына дейін 
халықтың 60 пайызы вакцинаны екі 
рет қабылдағанына қарамастан, «Delta» 
нұсқасының тез таралуына байланысты 
карантиндік шектеулерді қайта енгізуге 
мəжбүр болды.

Вакцинаны тең таратуды қамтама сыз 
етуден бөлек, халықаралық қоғамдас тық 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы-
мымен бірге медициналық мекемелер-
дің төтенше жағдайларға дайынды ғын 
күшейтуі керек. Келешекте кезігуіміз 
мүмкін дағдарыстарды ерте анықтау үшін 
бізге қабілетті, жақсы қаржыланды ры-
латын көпжақты орган қажет. Бірақ мін-
детті жарналар ДДҰ бюджетінің төрттен 
бір бөлігін ғана құрайды. Сондықтан 
ұйым ерікті жарналарға тəуелді.

Бұған өзгеріс жасауға жол бермейтін 
үлкен кедергілер бар. БҰҰ Бас Ассамблея-
сының отырысы кезінде Үнді-Тынық мұ-
хиты аймағында геосаяси қарама-қай шы-
лық шиеленісе түсті. Америка Құ рама 
Штат тары Ауғанстаннан шыққан нан ке йін 
AUKUS деп аталатын Аус тралия мен Ұлы-
британия елдерімен бір лесіп, жаңа қауіп-
сіздік жəне технология лық одақ құрды. 
Қытаймен арадағы шиеленіс күшейді. 

Əлем халқының шамамен 65 пайы-
зын, əлемдік ішкі жалпы өнімнің 62 пайы-
зын жəне тауар айналымы көлемінің 46 
пайызын құрайтын Үнді-Тынық мұхи ты 
аймағында қақтығыстардың өршуі жой-
қын зардаптарға əкелуі мүмкін. Мəсе-
ленің ушығуына ықпал ететін мəселелер 
де жетерлік. Тайвань АҚШ пен Қытай 
қарым-қатынасындағы аса қауіпті түйт кіл 
екеніне тағы бір мəрте көзіміз жетті. Атал-
ған аралда əскери жаттығулар өт кізу жиі 
қайталанатын оқиғаға айналды. Ендеше, 

сəл қателіктен туындайтын күт пеген апат 
кез келген сəтте орын алуы ықтимал. 

Шиеленіс осылайша өршіп тұрған 
кезде климаттың жылынуына қарсы 
ынтымақтаса əрекет ету барған сайын 
қиындай түседі. Бұл АҚШ-тың кли-
мат жөніндегі өкілі Джон Ф.Керридің 
жақында Тяньцзиньге барған сапары 
кезінде анық аңғарылды. Кездесу бары-
сында сауда, адам құқықтары мен де-
мократия, Оңтүстік Қытай теңізіндегі 
қорғаныс пен қауіпсіздік секілді көптеген 
салада екіжақты қарым-қатынастың 
қан шалықты шиеленіскенін байқадық. 
Қытай сыртқы істер министрі Ван И 
АҚШ өкілі Керримен бейнебайла ныс ар-
қылы сөйлесе отырып, егер қарым-қаты-
нас жақсармаса, жаһандық жылыну ға 
қатысты ынтымақтастық тұрақсыздана 
түсетінін ескертті.

АҚШ пен Қытайдың бəсекелестігі ко-
ронавирус пандемиясын тоқтатуға қатысты 
əрекеттерді де қиындатады. Өйткені екі ел 
де «вакциналық дипломатия  мен» айна-
лысады. Яғни басқа мемлекеттерге ұзақ 
мерзімді саяси тəуелділік пен геосаяси 
ықпалды нығайту əдісі ретінде вакци-
на береді. Бұл тəсіл екпенің қауіпсіз əрі 
əділ таралуына нұқсан келтіреді. Себебі 
мұндай пиғылдағы басшылар вирустың 
таралуы жалғасып, мутацияға ұшырап 
жатқан Латын Америкасының, Таяу 
Шығыстың жəне Африканың көптеген 
мемлекетін елемейді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 
Ассамблеясының отырысы кезінде 
қатысушылар дежавю сезімін бастан 
өткергендей кейіпте болды. Барбадос 
елінің премьер-министрі Миа Амор 
Моттлидің: «Əлі қанша уақыт бойы бір 
нəрсені қайта-қайта айтып, ақырында 
түк шығара алмай тарқай береміз?», де-
ген сұрағы өте орынды қойылды. Мұның 
жауабы, негізінен, БҰҰ-ға байланысты. 

БҰҰ-ның кемшіліктеріне қарамастан, 
бұл ұйым талайдан бері көпжақтылық 
жүйенің жүрегіне айналды. Глазгода өте-
тін БҰҰ-ның Климаттың өзгеруіне ар-
налған конференциясы (COP26) жа қын-
даған сайын ұйым іс-əрекетке шақыруды 
нақты əрекетке айналдыра алатынын 
дəлел деуі керек. Əрі дамушы елдердің 
назын тыңдауды да ұмытпауға тиіс. 

Хавьер СОЛАНА, 
Еуропалық одақтың сыртқы істер 

және қауіпсіздік саясаты бойынша 
бұрынғы жоғары �кілі, 

НАТО-ның бұрынғы бас хатшысы, 
Испанияның бұрынғы сыртқы істер 

министрі, EsadeGeo жаһандық 
экономика мен геосаясат 

орталығының президенті және 
Брукингс институтының құрметті 

оқытушысы
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Ауғанстанда америкалықтар-
дың 20 жыл бойы «ұлт құрудағы» 
сəтсіз əрекетінен кейінгі «Тали-
бан ның» жеңіске жетуі аймақтағы 
жиһадшыларды жігерлендіріп 
қана қоймайды, сонымен қатар 
өңірдің геосаясатына да əсер 
етеді. Кабулдың құлауы басқа-
ларға қаншалықты теріс əсері бар 
екеніне көз жеткізу үшін Ауған-
станға көрші жатқан мемлекет-
тердің əрекетіне қараңыз.

Пəкістан премьер-министрі 
Имран Хан мəлімдемесі, атап 
айтқанда, «Талибанның» билікке 
қайта келуін «құлдықтың бұғауы-
нан» босауға теңеуі бұрыннан 
белгілі мəселені нақтылай түседі. 
«Талибан» басқаратын Ауғанстан 
Пəкістанның қолшоқпары іспетті. 
Ұйым елді 1996-2001 жылдар ара-
лығында басқарғанда олардың 
«Ислам əмірлігі» Пəкістанның 
Inter-Services Intelligence агент-
тігінің еншілес ұйымы ретінде 
жұмыс жасады. Əрине, бұл жолы 
Пəкістан толықтай бақылауда 
ұстай алмайды. Бірақ ISI басшы-
сы Файз Хамид Кабул құлап, жаңа 
«Талибан» үкіметі құрылғанын 
кейін көп ұзамай жеңісті тойлау 
үшін Ауғанстанға барды. 

Осы орайда Қытай əрекетін 
ашық көрсетпей, бірақ ерек-
ше маңыз беріп, оқиғадан пай-
да көріп қалуға тырысып жа-
тыр. Бейжің билігі «Бір белдеу 
– бір жол» трансұлттық бас-
та масындағы ең ірі жобасы – 
Қытай-Пəкістан экономикалық 
дəлізіне (CPEC) 62 миллиард дол-
лар ин вестиция салды. Бұл жобаға 
«Талибан» экстремистерінің 
қауіп төндіре ме деп алаңдайды. 
Сыртқы істер министрі Ван И 
шілдеде «Талибан» делегациясын 
ресми түрде қабылдады.

Экономикалық жəне страте-
гия лық табыстарға қол жеткізген 
соң Қытай «Талибанмен» бизнес 

жасауға əзір екенін мəлімдеді. 
Сөйтіп, Ауғанстанның əлі де та-
был маған пайдалы қазбаларын, 
əсі ресе, сирек кездесетін кен 
орын дарын тауып, Мес Айнақ 
мыс ке нішін қайта ашуға тыры-
сады. Тіпті CPEC-ті Ауғанстанға 
дейін созуы мүмкін екені айтыла 
бастады. 

Өзара жылы қатынастар екінші 
тарапта да бар секілді көрінеді. 
Ауғанстан премьер-министрінің 
бірінші орынбасары Мулла Абдул 
Гани Барадар Бейжің билігі нің 
елдегі саны аз мұсылмандар ды 
жүйелі түрде қудалауына қара-
мастан, Қытайды «сенімді дос» деп 
атады. Қытайдың Ауғанстанмен 
қатынас орнатудағы мақсаты – 
«Талибанның» Шыңжаңдағы зар-
дап көріп отырған ұйғырлар мен 
мұсылмандарға қолдау көр сетіп, 
пана бермеуін қамта масыз ету жəне 

CPEC жұмысына кедергі келтір-
меу. «Талибан» үкіметі патронат-
қа өте мұқтаж. Ауғанстанның бұ-
рынғы үкіметінің 5,5 мил лиард 
долларлық бюджетінің 80 пайы-
зы сыртқы көмек есебінен қар-
жыландырылатын. Сондықтан 
Қытай бұл қаражаттың орнын 
жабуға таптырмас мүмкіндік бо-
лып көрінеді.

Мұндай аймақтық əрекет, 
яғни Пəкістан мен Қытайдың 
өзара тиімді тіл табысуы үндістан 
саясаткерлерін қатты алаңдатуы 
керек. Өйткені, оларға Пəкістан 
талайдан бері бəсекелес сана-
лып келеді. Үндістандағы кейбір 
қарулы топтарды белсен ді түр де 
қаржыландырып, қол дап отыр. 
2008 жылғы Мумбай дағы қан-
ды шабуылдарды ұйым дас тыру-
шыларды паналатты. Қытай да 
Үндістанның жүйелі қарсыласы 
саналады. Елге экономикалық, 
əскери жəне стратегиялық қауіп 
төндіреді. Ендеше, Ауғанстан-
Пəкістан-Қытай бастаған кез кел-
ген саяси одақтастық Үндістан 
үшін үлкен қауіп.

«Талибанның» Ауғанстанды 
басып алуы Үндістанға қарсы 
т ұ р ғ а н  П ə к і с т а н  ə с к е р і н е 

талайдан бері табылмай келген 
«стратегиялық тереңдік» береді. 
Бұған қоса, ISI қаласа, Үндістан 
аумағында террористер мен 
қарулы топтарды қаржыландыра 
алады. Соңғы рет «Талибан» би-
лік басында тұрғанда Үндістан 
тара пы Ресей жəне Иранмен ор-
тақ келісімге келіп, марқұм Ахмад 
Шах Масуд бастаған Солтүс тік 
Альянстың Панджшер алқа бын-
дағы көтерілісін  белсенді түр-
де қолдады. Алайда бұл жолы 
Қытаймен ауыз жаласқан Ресей 
Ауғанстанның Үндістанға қатыс-
ты мəселелеріне бейтарап қарайды. 

Иран да жақында сайланған 
қатал президенті Эбрахим Раиси-
дің бастамасымен «Тали банды» 
қолдауға дайын. Ол үшін ұйым 
бұрынғы биліктің шииттерді 
қудалау саясатынан бас тар-
туы қажет. Егер Ауғанстандағы 
шиит-хазарлар  мен  парсы 
мəдениеті əсер еткен тəжіктер 
мен өзбектер «Талибанның» 
ширек ғасыр бұрын жасаған 
қудалауынан құтылса, Иран 
бейтараптық сақтауы мүмкін. 
Қалай дегенмен, Иран да, Ресей де 
АҚШ-тың Ауғанстаннан əскерін 
шығарғанына риза.

Үндістан тарапы сыртқы 
істер министрі маусым айында 
Дохада «Талибан» өкілдерімен 
кездескенін жоққа шығарғанымен, 
таяу арада Кабулдағы жаңа 
үкіметпен келісімге келуге тыры-
суы мүмкін. Əрине, Үндістанның 
басқа да дипломаттарының 
«Талибан» шенеуніктерімен бай-
ланысы бар. Олардың екеуі – 
Барадар мен Шер Мұхаммед 
Аббас Станикзай Ауғанстанның 
жаңа үкіметі құрамына енді. 

Барадар сегіз жылын Пəкістан 
түрмесінде өткізді. Сондықтан 
оның өзін қамағандарға сүйіспен-
шілігі жоқ деп есептеуге бо-
лады. Бірақ кейбір «Талибан» 
шенеу ніктері Үндістанмен жақсы 
қарым-қатынас орнатуға мүдделі 
екеніне емеурін білдірсе де, енді 
бірі Үндістан мұсылмандарын, 
əсіресе, Кашмирдегі халыққа 
қолдау көрсететінін мəлімдеді.

Бұған дейін айтқанымдай, 
П ə к і с т а н  « Т а л и б а н н ы ң » 
жеңісіне қалыпты қарай алмай-
ды. Пəкістан үкіметін жеткілікті 
түрде  исламшыл емес  деп 
төңкергісі келетін «Техрик-е-
Талибан Пəкістан» мен тамыз-
да Кабул əуежайын бомбалаған 

«Ислам мемлекеті-Хорасан» 
ұ й ы м ы н ы ң  п а й д а  б о л у ы 
Исламабадтың алаңдаушылығын 
туғызады. Сонымен қатар АҚШ 
əскерінің Ауғанстаннан кетуі 
америкалықтардың Пəкістандағы 
қорғаныс салаларындағы логис-
тикаға тəуелділігін төмендетіп, 
ISI-ді қаржылай қолдау мен ре-
сурстарынан айырды.

Үндістан Ауғанстанда бөгет-
терге, автомобиль жолдарына, 
электр желілеріне, ауруханаларға, 
мектептерге, тіпті Парламент 
ғи маратына 3 миллиард доллар 
инвестиция салды. Мұның бəрі 
қазір «Талибан»-ның қолында 
болғандықтан, үндістандық 
саясаткерлерді шарасыздығы 
үшін халық кешірмеуі мүмкін. 
Бірақ премьер-министр Нарендра 
Модидің мұсылмандарға қарсы 
ұстанымы мен ішкі саясаты 
ешқандай жақсылық əкелмейді, 
керісінше бұл ислам əлемінің 
наразылығын тудыруы мүмкін.

Үндістан, АҚШ, Жапония 
жəне Аустралия кіретін Quad 
серіктестігі Үнді мұхитындағы 
Үндістанның ықпалын нығай-
тады. Бірақ елге қауіп төндіретін 
негізгі мəселе – Қытай мен 
Пəкістанмен құрлықтағы шека-
ралары. Ал ол жақта Quad-тан 
келетін пайда аз. 

Солтүстік-батысында «Та-
ли  бан» режімі, батысында ядро-
лық қаруы бар, терроризмді қол-
дайтын мемлекет, солтүстік-
шығысында жақтырмайтын су-
пер держава бар Үндістанның 
аумақтық тұтастығына үнемі 
қауіп төніп тұрады. Мұндай жағ-
дайда ұлттық қауіпсіздік пен ай-
мақтық тұрақтылықты сақтау үнді 
дипломатиясы үшін бұрын-соңды 
болмаған қиындық туғызады.

Шаши ТАРУР, 
БҰҰ Бас хатшысының 
бұрынғы орынбасары, 

Үндістанның бұрынғы сыртқы 
істер министрі және адам 

ресурстарын дамыту ж�ніндегі 
мемлекеттік министрі, Үнді 

ұлттық конгресінің депутаты
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Дамушы елдердің дауысын естуіміз қажет

«Талибанның» Үндістанға төндірген қаупі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
МАДРИД. «Біз �з дәуіріміздегі ең үлкен дағдарыстарға тап келіп отырмыз», 
деді Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антонио Гутерриш. Мұны 193 
мемлекеттің басшысы қатысқан БҰҰ Бас Ассамблеясының жоғары деңгейдегі 
кездесуінің ашылуында с�йлеген с�зінде айтты. Осы орайда, дағдарыстардың 
екеуіне – климаттың �згеруі мен коронавирус пандемиясына тоқталсақ, бұл 
мәселеде әлемдегі алпауыт державалардың емес, кішігірім және дамушы 
елдердің к�шбасшылары жауапкершілікті сезінеді.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
НЬЮ-ДЕЛИ. Кабулда «Талибанның» (Қазақстанда ты-
йым салынған ұйым) теократиялық лаңкестері билікке қайта 
оралғаннан кейін бірнеше апта �ткен соң, әлем назары басқа 
мәселелерге бұрылды. Бірақ Ауғанстан халқы, әсіресе, 
елдегі әйелдер мен қыздар ешкім елестете алмайтын қайғы-
қасіретке ұшырады. Бірақ к�птеген басқа мемлекеттің, әсіресе, 
Үндістанның бұған алаңдауына негіз жетерлік.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДАЙДЖЕСТ
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– Құрметті елші мырза, 
Қазақ  стан мен Моңғолия – 
көр ші лес əрі бауырлас елдер. 
Жа қын да Қазақстан мен Моң-
ғо лия арасында дипломатия-
лық қарым-қатынастың ор-
нағанына 30 жыл толады. Екі 
ел арасындағы бүгінгі ын ты-
мақтастықтың сипаты қан-
дай? Екіжақты байланыс қан-
дай деңгейге жетті? Бола шақта 
қандай бағытта дамиды деп 
ойлайсыз?

– Менің Қазақстанға елші 
болып тағайындалғаныма 4 жыл 
болды. Қазақстаннан басқа, Өз-
бек стан, Тəжікстан, Түрікмен-
стан жəне Грузия елдерінде де 
қа тар қыз мет етемін. Жақында 
осы ел дермен дипломатиялық 
қаты нас орнатқанымызға 30 жыл 
толады.

Моңғолия – Қазақстан елдері-
нің саяси қарым-қатынасы аса 
жоғары деңгейде дамығанын 
атап өткім келеді. Мен өз басым 
қыз мет еткен 4 жылда Моңғолия 
Премьер-Министрі ресми сапар-
мен Нұр-Сұлтан қаласына келді, 
осылайша екі елдің қарым-қа-
тынасы, ынтымақтастығы жаңа 
бе леске көтеріліп, он шақты ма-
ңыз ды құжатқа қол қойылды. 

Енді, міне, осы қазан айында 
Моңғолияның Сыртқы қатынас-
тар министрі Б.Батцэцэгтің Қазақ-
станға ресми сапары ұйымдас-
тырылып отыр. Ол Қазақстан 
Премьер-министрінің орынба-
сары – Сыртқы істер министрі 
М.Тілеубердімен кездесіп, екі 
елдің қарым-қатынасын, ынты-
мақ тастығын əрі қарай дамыту, 
келесі жылы дипломатиялық 
қатынас орнатқанымыздың 30 
жылдық мерейтойын атап өту 
секілді көптеген мəселелерді 
талқылайтын болады. 

Екі ел Парламенттері арасын-
дағы байланыстар да қарқынды 
дамыды. Қос елдің байланысы, 
ынтымақтастығының заңдық 
негіздемесін қалайтын 60-тан 
астам құжатқа қол қойылған. 
Моң ғолия мен Қазақстанның 
ха лық аралық саясаттағы көз-
қарас тары мен ұстанымдары 
ұқсас. Сыртқы саясат бағытында 
біздің елдеріміз бірін-бірі ұдайы 
қол дап келеді. Соңғы жыл дар-
дағы жоғары деңгейдегі жəне 
басқа да өзара кездесулер, сапар-
лардың көбеюі екі мемлекеттің 
ынтымақтастығын нығайтып, 
халықтарымыздың бауырластық 
байланысының беки түсуіне 
серпін бергені анық. 

– Қазақстан мен Моңғо лия 
ара сындағы сауда-экономи-
калық жəне инвестициялық 
ынтымақтастық қалай дамып 
жатыр? Өзге қандай салаларда 
тығыз байланыс орнады?

– Моңғолия мен Қазақстанның 
сауда айналымы 20 милли-
он дол лар көлемінде. Бұл – 
өте аз. Өткен жылы Моңғолия 

Премьер-Министрінің ресми са-
пары кезінде бұл мəселе ашық 
тал қыланды. Біздің Премьер-
Министрмен бірге Моңғолияның 
сауда, өндіріс палатасының өкіл-
дері, ондаған компания, фир -
маның іскерлері келіп, он шақ-
ты келісімшартқа қол қойған. 
Өкініштісі, пандемия салдарынан 
екі елдің шекарасы əлі жабық. 

Жалпы, Моңғолия мен Қазақ-
стан минералды қазба байлық 
саласында ынтымақтастық орна-
тып, бірлесе жұмыс істеуіне үлкен 
мүмкіндік бар. Əсіресе, түсті ме-
таллургия, сирек кездесетін эле-
менттер, уран, мұнай саласын-
да Қазақстан жинақтаған бай 
тəжірибеге сүйеніп, өзара тиімді 
қатынасты дамыту мүмкіндігі, 
талабы туындап отыр. Уран кенін 
игеру, өнімін байыту технология-
сы саласында Қазақстан əлемдік 
аренаға шығып, дүниежүзілік 
нарықта ауқымды қызмет көр-
сетіп жатқанынан хабардармыз. 
Осы сала бойынша екі елдің 
ынтымақтастығы жаңа сатыға 
көтерілуіне толық мүмкіндік бар. 

– Моңғолияда қазақ ұлты-
ның үлкен шоғыры қоныс-
тан ған. Сол ағайындар дың 
тұрмыс-тіршілігіне,  хал-
ахуалына тоқтала кетсеңіз. 
Қазақ жұртшылығы шоғыр-
ланған Баян-Өлгий аймағында 
Қазақстан дипломатиялық 
өкілдігін ашу туралы айтылып 
жүр. Осы жайлы пікіріңізді де 
білгіміз келеді.

– Моңғолиядағы өзге ұлт 
өкіл дерінің ішіндегі саны жағы-
нан ең көбі – қазақтар. Олар 
Баян-Өлгий аймағында шоғыр-
ланып өмір сүреді. Қазақ стан 
тəуел сіздігін жариялаған соң дү -
ние жүзіне таралып кеткен қан-
дастарын елге оралуға шақырып, 
көшіріп алу ісін қарқынды жүр-
гізді. Моңғолиядан 90 мыңдай 
қазақ ағайын Қазақстанға көшіп 
келген. Моңғолияда өмір сүріп 
жатқан қазақтар – Моңғолия 
қоғамының ажырамас бір тобы. 
Қазақстан тарабы Баян-Өлгий 
ай мағында дипломатиялық өкіл-
дік ашу туралы ұсыныс біл-
діріп келеді. Бұл мəселе жайлы 
келіссөз жүргізілу үстінде. 

– Моңғолия Қазақстанның 
халықаралық бастамаларын, 
оның ішінде өңірлік қауіп-
сіздікті нығайту бағытындағы 
қызметін, Орталық Азияда 
ядролық қарудан азат аймақ 
құру секілді ұсынысын қол-
дағаны белгілі. Сондай-ақ 
БҰҰ, АӨСШК жəне МАГАТЭ 
сияқты халықаралық ұйымдар 
аясында екі елдің өзара іс-
қимылын ілгерілету мəселесі 
көтеріліп жүр. Осы тұрғыда 
қандай қадамдар жасалуы ке-
рек деп ойлайсыз? 

– Моңғолия Қазақстан Рес-
пуб ликасының өңірлік қауіпсіз-
дікті нығайту, Орталық Азияда 

ядролық қарудан тыс аймақ 
құру жөніндегі бастамаларын 
əу бастан қолдап келеді. Айта-
лық, Қазақстанның Тұңғыш 
Пре зи денті Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаев бастамашылық еткен 
АӨСШК жиынына Моңғо лия 
делегациясы алғашқы шақыры-
лымнан бастап тұрақты қатысып 
келеді, сонымен бірге 2021 жылы 
маусымда АӨСШК-ке мүше 
елдердің қарым-қатынасын 
үйлестіру туралы Декларацияға 
Моңғолия өкілдері қол қойғаннан 
кейін белсенділік арта түсті. 

Моңғолия Қазақстан Респуб-
ли ка сының Орталық Азияда 
ядролық қарудан тыс аймақ 
құру туралы бастамасын қолдап, 
соны мен бірге өз тарапынан 
Моң ғолияның ядролық қарусыз 
аймақ мəртебесін халықаралық 
деңгейде нығайта түсу бағытында 
қызмет еткенде Орталық Азияда 
ядролық қарусыз аймаққа енген 
елдермен өзара қажетті ақпарат, 
мəлімет, тəжірибе алмасып отыр. 
Ядролық қаруы бар екі держава-
мен шекаралас Моңғолия 20 жыл-
дан бұрын аумағын «Ядролық 
қарудан тыс аймақ» деп жария-
лап, бұл мəртебесін іс жүзінде 
қам тамасыз ету бағытында қар-
қынды қадамдар жасап келеді. 
2012 жылы қыркүйекте ядро лық 
қаруы бар 5 держава Моңғо-
лияның ядролық қарусыз аймақ 
мəртебесін мойындап, оған қауіп 
келтіретін қадамға бармайтынын 
мəлімдеген. 

Біздің ел МАГАТЭ ұйымы 
аумағында Қазақстанмен бірлесіп 
қызмет атқарумен бірге əрі қарай 
Қазақстан Республикасының 
Атом энергиясы жөніндегі агент-
тігімен байланыстарды нығайту, 
ядролық энергияны бейбіт 
мақсатта пайдалану, ядролық 
жəне радиоактивті заттарды сақ-
тау, қорғау, қауіпсіздігін қам-
тамасыз ету, мамандар даярлау 

ба ғы тында бірлесіп жұмыс іс теу-
ге мүдделі. Бұл бағытта Ядро  лық 
энергия саласында ын ты мақ -
таса қызмет жасау туралы Моң -
ғолия Ядролық энергия ко мис -
сиясы мен Қазақстан Рес  пуб  ли-
касының Энергетика министр лі-
гінің арасында ортақ меморан  дум 
орнатуға дайындық жасалуда. 

– Моңғолия – COVID-19 
ін детіне қарсы вакциналау 
кезін де үздік нəтиже көрсет-
кен елдердің бірі. Тіпті кейбір 
Батыс елдерінен оқ бойы озық 
тұр. Шетелдік мамандар мұны 
Моң ғолияның ынтымақ тас-
тық қа негізделген сыртқы 
сая сатымен байланыстырады. 
Сіздің еліңізде халықты вак-
циналау ісін ынталандыруға 
қандай шаралар қолданылды? 

– Моңғолия COVID-19 шық-
қаннан кейін шекарасын жа уып, 
азаматтарымыз 8 ай бойы бірде-
бір рет вирус жұқтырмаған бо-
латын. ДДҰ нұсқауына сəй кес 
халықты вакциналау жұмы  сы 
қолға алынған. Жалпы, хал -
қымыздың 65,6 пайызы, яғни 
2 132 912 адам толық вакци на 
салдырды. Иммунитетті көтеру 
үшін үшінші дозаны 332 801 
адам алды. Біздің халық бұл 
шараға түсіністікпен қарап 
отыр. Алғашқы кезеңде Astra 
Zeneca, Sinofarm, Sputnik V вак-
циналарын қабылдаған болса, 
Pfizer-ді жасы ұлғайған адам-
дар мен жасөспірім балаларға 
салу бас талды. Бүгінгі жағдайда 
ауру ханада 20482 сырқат, үйде 
бақы лауда 58394 науқас емделу 
үстінде, 1331 адам қайтыс болды. 

– Қазақ пен моңғол халық-
тарында ортақ қазына көп. 
Біздің халықтарымызды тамы-
ры терең тарих, ұқсас тұрмыс-
тіршілік, ортақ мəдениет 
байланыстырады. Екі елдің 
қазіргі тарихи, мəдени байла-
нысын қалай бағалар едіңіз? 

Рухани байланысты одан əрі 
тереңдете түсу үшін қандай 
шара ларды қолға алғанымыз 
жөн? Былтыр күллі түркі əлемі 
Тоны көк ескерткішінің 1300 
жыл дық мерейтойын халық-
ара лық деңгейде атап өтті. Сон-
дай-ақ ЮНЕСКО 2020 жылды 
«Білге Тоныкөк жылы» деп жа-
риялады. Моңғолия көлемінде 
бұл мереке қалай аталып өтті? 
Жалпы, Моңғолияның түркі 
əлемімен ынтымақтастығы 
жайлы айтып берсеңіз.

– Моңғолия мен Қазақстан 
– ха лық тарын ежелгі тарих-
тың сүрлеуі тұтастырып тұр-
ған, көршілес өмір сүріп, көш-
пен  ділер өркениетінің ғажа йып 
қазыналарын бірлесіп дүниеге 
əкелген бауырлас əрі дос ел-
дер. Əлем тарихын дүр сілкін-
діріп, даңқты із қалдырған біздің 
халықтарымыздың тарих, мə-
дениет, тұрмыс-шаруашылы-
ғының желісі ортақ, салт-дəстүр, 
рух мирасы, тілінің шығу тегі, 
мемлекеттік дəстүр сабақтастығы 
арналас болғанын бүгінгі ғылым 
қол жеткізген деректер айқын 
дəлелдеп отыр. 

Қазақстанның Тұңғыш Пре-
зи денті Нұрсұлтан Əбішұлы На-
зар  баевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық ма қа  ла -
сында Ұлы дала көшпенді лері-
нің өркениеті мен бай тари хын 
уа қыт пен кеңістіктің қиы лы сын-
да кешенді зерделеп, қо ры тын-
ды жасағаны барша мызға бола-
шағымызды бажайлайтын айқын 
бағдар беріп, өткен тарихымызды 
таразылап, тағылым тү йетін сер-
гек көзқарас туғызып отыр. 

Қазіргі жаһандану дəуірінде 
əлемдегі елдер бір-бірімен тығыз 
байланыс жасап, əсіресе, көр-
шілес мемлекеттердің экономи-
ка, сауда, нарықтық байланыста-
рын нығайтып, өзара əріптестік 
мүмкіндіктеріне қолдау білдіруі 
артып келеді. Осынау еркін де 
жарасымды ынтымақтастыққа 
алдымен біздің елдердің тарихы, 
мəдени бай мұрасы алтын арқау 
болады деп кəміл сенемін. 

2 0 2 0  ж ы л ы  М о ң ғ о л и я 
аумағын да орналасқан ежелгі 
Түркі қа ғандығының қолбасшы-
сы, дана Тоныкөк жазуының 1300 
жылдығын ЮНЕСКО тарап ы-
нан атап өтуге шешім қабыл-
данғанын біздің тарап қолдап, 
бұл іс-шараға еліміздің зиялыла-
ры, көрнекті ғалымдары белсенді 
қатысып, маңызды баяндамалар 
жасады. 

Моңғолияның Ғылым ака-
демиясы, Ұлттық музейі, та-
рих жəне этнология институ-
ты, археология институты, ар-
хив агенттігі секілді ғылыми 
ұжым  дармен Халықаралық 
Түркі академиясы ұзақ жылдар 
бойы тұрақты ынтымақта жұ-
мыс жүргізіп, ортақ жобаларды 
табыс ты атқарып, Моңғолия 
жерін дегі көне түркі мұраларын 
зерт теуде тегеурінді қадам жа-
сап келеді. Академия жаны-
нан ортақ мирастарымызды 
зерт теу ге арналған «Алтайтану, 
Түрік тану, Моңғолтану» қауым -
дас тығының тұрақты хатшы-
лығы құрылып,  сондай-ақ 

«Моңғолтану» орталығы ашы-
лып, ғылым саласында қомақты 
нəтижелерге қол жеткізілді, зия-
лы қауымның зор алғысына ие 
болған игі істер тындырылды. 
Бұл рухани байланыстардың 
болашағы жарқын екенін ар-
найы айта кеткім келеді. Əсіресе, 
көшпенділердің қазынасын зерт-
теу бағытында екі елдің тарих-
шы, археолог мамандарының 
бай ланысы соңғы жылдары қар-
қын алды. Моңғолия мем  ле-
кеті осындай ғылыми табыс тар-
ды сəтті жүзеге асырып, бекем 
ынтымақтастыққа дем берген 
зор еңбегін жоғары бағалап, Ха-
лық аралық Түркі академия сы-
ның президенті, академик Дар-
хан Қыдырəлі Моңғолия Прези-
дентінің Жарлығымен мемле-
кеттік жоғары награда – «Алтын 
жұлдыз» орденімен марапат тал-
ғанын айта кеткім келеді. 

–  Құрметті елші мырза, 
Сіз дің Қазақстан Республика-
сын дағы дипломатиялық мис-
сия ңыз аяқталды. Елімізден 
қандай сезім мен аттанып бара-
сыз? Қазақ стандағы диплома-
тия лық қызметіңізде еліміздің 
өңірлерін аралап үлгердіңіз 
бе? Ерекше есіңізде қалған қай 
өңірлер? 

– Қазақстанда дипломатиялық 
жұмыста жүргенімде біраз жер-
лерді аралап, облыстармен та -
ныс  тым. Шынында да таңға жа-
йып қонақжай халқы бар керемет 
ел. Біздің елдеріміздің тарихи 
тамырластығы терең болған-
дықтан, мен үшін Қарағанды 
облысы Жезқазған өңіріндегі 
Жошы хан кесенесіне тағзым 
етуім ерекше қастерлі оқиға бол-
ды. Сол сапарда қасиетті Ұлытау 
топырағына қадам басып, Қазақ-
стан Республикасының Прези-
денті Қасым-Жомарт Кемел-
ұлы Тоқаевпен, Қазақстан ның 
Мəдениет министрімен бірге 
салтанатты іс-шараға қатысып, 
арнайы сөз сөйлеу мəртебесі 
бұйыр ды. Сонымен бірге Шығыс 
Қазақстан облысында халық-
аралық симпозиумға қатысып, 
ондағы ескі Абылай хийд ғиба-
дат ханасы аумағын көзбен 
көруім тамаша əсер қалдырды. 

–  Қазақстан  халқына 
Тəуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай тілегіңіз қандай?

– Биыл Қазақстан халқы 
Тəуел сіздігінің 30 жылдық тор-
қалы тойын кең ауқымда мағы-
налы атап өтіп жатыр. Жаңа жыл 
шығысымен біздің екі елдің ара-
сында дипломатиялық қатынас 
орнағанына 30 жыл толады. 
Қазақстан осынау 30 жыл ішінде 
əлемдік деңгейде қарыштап 
дамыған əлеуетті ел болды, енді 
2050 жылы дүниенің озық 30 
елінің қатарына енетін Ұлт жос-
пары орындалып, халқы шат-
шадыман бақытты өмір сүрсін 
деген ақ тілегімді баршаңызға 
білдіргім келеді. 

– Сіздің де алдағы қыз меті-
ңіз жемісті болсын! Əңгі меңізге 
рахмет. 

�ңгімелескен
Меруерт БҮРКІТБАЙ,

«Egemen Qazaqstan»

ЕЛДЕСТІРМЕК – ЕЛШІДЕН

Лувсангийн БАТТУЛГА:

«Бізді ежелгі тарих сүрлеуі тұтастырады»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде қызмет еткен т�рт жыл ішінде Қазақстан – Моңғолия 
арасындағы ынтымақтастық пен достық қарым-қатынасты 
жаңа деңгейге к�теріп, екіжақты берік байланыстың дәнекері 
болған қайраткер тұлға – Моңғолияның Қазақстандағы 
Т�тенше және �кілетті елшісі Лувсангийн БАТТУЛГА мырза-
мен әңгімені назарларыңызға ұсынамыз.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстандық ғалымның кан-
дидатурасы əлі қабылданған жоқ. 
АҚШ билігі аталған мəлімдемеге 
қатысты Reuters-тің ресми сауа-
лы на жауап берген жоқ. Басы-
лым ғалым алдағы айларда не 
тіпті келесі жылы тағайындалуы 
мүм кін деген болжам айтады. Ал 
одан кейін ел Сенаты оның бес 
жыл дық мерзімге тағайындалуын 
мақұлдауы керек. 

АҚШ Қаржы министрлігіне 
қарасты Қаржы бақылау басқармасы 
АҚШ банк секторындағы маңызды 
ұйымдардың бірі саналады. Бұл 
тəуелсіз ұйым активі 14 трлн АҚШ 
долларын құрайтын 1 200-ге жуық 
банктің жұмысын бақылайды. Бұл 

елдегі барлық банк активінің – 
үштен екісі. 

Қазақстанда туып-өскен Сəуле 
Омарова 2014 жылдан бастап 
Корнель университетінде заң 
факультетінің профессоры болып 
қызмет етіп жүр. Ол криптовалю-
таларды сынаушы ретінде танылған 
жəне Үкіметтің банк саласында 
əлдеқайда үлкен рөл атқаруын 
жақтайды. 

Қазақстанның тумасы Сəуле 
Омарова осы қызметке таға-
йындалса, АҚШ тарихындағы банк 
секторын реттеуші алғашқы əйел 
болмақ. Өйткені 158 жыл бұрын 
құрылған бұл ұйымды əлі əйел 
адам басқарып көрмеген. 

Отандасымыздың АҚШ-тағы 
мемлекеттік қызметпен таныс тығы 
бар көрінеді.  Джордж Буштың 
басқаруы кезінде Сəуле Омарова 
2006, 2007 жылдары Қаржы ми-
нистр лігінің реттеу саясаты бо-
йынша арнайы кеңесшісі болған. 

Бүгінде Корнель универ-
ситетінде жұмыс істе генімен, не-
гізгі білімді Мəскеу мемлекеттік 
универ ситетінде (1989) алған. 
Университетте оқып жүріп-ақ 
ерекше көзге түскен. Жақсы оқы-
ғаны үшін Лениндік стипендия 
иегері атанған. Студенттер ауы-
сымы бағдарламасы аясында 1991 
жылы АҚШ-қа кетіп, сонда қалуды 
ұйғарған. 1999 жылы Висконсин 
университін, 2001 жылы Солүстік-
Батыс университетін тəмамдаған. 
Осы оқу орнында заң докторы 
дəрежесін қорғап шыққан. Қазақ, 
орыс жəне ағылшын тілдерін 
біледі.

–––––––––––––––––––––
Халықаралық Түркі ака-
де миясының прези   денті, 
«Егемен Қазақ стан» 
РГ» АҚ басшысы Дар-
хан Қыдырәлі Моңғо лия 
Президентінің Жарлы-
ғымен осы мемлекеттің 
жоғарғы наградасы – 
«Алтын жұлдыз» ордені-
мен марапатталды. 
–––––––––––––––––––––

Қазақстанға Моңғолия деле -
га  циясын бастап келген Сырт қы 
қатынастар ми нистрі Батмөнх-
ийн Бат цэцэг қазан ның 11-і күні 
Түркі академия сында болып, 
халық аралық ұйым ның жұ  мыс-
тары мен таныс қан еді. Кездесу 
бары сында та мыр лас ел дердің 
ор тақ құн  ды лық тарын зерт теп, 
халық тардың бауырлас ты  ғын 
бе кем  деудегі Академияның 

ең  бе гін жоғары бағалайтынын 
жет   кізген Батмөнхийн Бат-
цэцэг Дар  хан Қыдырəліге жо-
ға  ры  да атал ған марапатты тап-
сырды. 

Түгел Түркінің тари  хын 

түгендеп, рухани ынтымақтас-
тықтың алтын арқауын жалғап 
жүрген əріптесімізге құтты бол-
сын айтамыз! 

Егеменқазақстандықтар

«Алтын жұлдыз» орденімен марапатталды Қазақ қызы лауазымды қызметке ұсынылды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ президенті Джо Байденнің �кім шілігі Қаржы саласын рет-
теу бойынша заң профессоры Сәуле Омарованы АҚШ Қаржы 
бақылау басқармасының (Office of the Comptroller of the Currency, 
OCC) басшысы лауазымына ұсынды.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––
Пандемия басталғалы бері Қазақ-
стан ның тауар 
ндірушілеріне 
экспорттық бағдарды 
згертуге 
тура келді. Соңғы 1,5 жыл ішінде бұл 
бағытта отандық бизнеске QazTrade 
сауда саясатын дамыту орталығы 
қолдау к
рсетіп жүр.
–––––––––––––––––––––––––––––

Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

QazTrade сауда саясатын дамыту орта-
лы ғы бас директорының орынбасары 
Əсел Егембердиеваның айтуына сүйенсек, 
мұздатылған ет экспорты дəстүрлі Қытай 
нарығынан Орталық Азия мен Таяу Шығыс 
елдеріне ойысты. 

«Айталық, «Оптоград» компаниясы 
Біріккен Араб Əмірліктеріне бағытталған 
экспорттың көлемін 500 мың долларға 
дейін ұлғайтуға мүмкіндік алды. Мақсары 
майын өндіретін KazIrAgro сауда-саттық-
ты Қытайдың орнына уақытша Қатар 
жəне АҚШ елдерімен іске асырып келеді. 
Мамыр айында QazTrade бизнес серіктес-
терді іздеу мақсатында ең ірі жаһандық 
платформа – Opportunity Network ком-
паниясымен келісім жасасқан Орталық 
Азиядағы алғашқы компания атанды. 
Енді клиенттеріміз 140 елде орналасқан 
45 мыңдай компаниямен тікелей байланыс 
орната алады», деді Ə.Егембердиева.

Отандық өнімді сыртқы нарықтарда 
ілгерілетіп, сенімді сатып алушыларды 
табу үшін əлемнің 40 елінде орналасқан 
қазақстандық ұйымдармен экспорттық 
бағдарламаларды іске асыруға байланыс-
ты бастама көтерілді. Бұл ретте QazTrade-
Елшілік-Бизнес коалициясы жұмыс істей-
тінін айта кеткен орынды. Осы тетік экс-
порт тық сүйемелдеуді сапалы деңгейге 
көтеруге жол ашты дейді мамандар.  

«Жыл басынан бері сарапшыларымыз 
шетелдік нарықтарға жиырмадан астам 
шолу, дайджест жəне бюллетень дайындап, 
сауда-саттықты жүргізудегі мүмкіндіктер 
мен тəуекелдерді анықтауға қатысты 60-
тан астам талдау жұмысы іске асырылды. 

QazTrade 30-дан астам кəсіпорынға 
экспорттық қызметті жақсарту бойынша 
ұсы ныс тар беріп, сондай-ақ 23 кəсіпорын 
Еуро палық одақ, ҚХР, Швейцария, Түр-
кия, ЕАЭО нарықтарына шығуға бай-
ла  нысты кеңестер алды. Бұған қоса 
15 өңір лік экспорттық кеңес өткізіліп, 
бұл экс порт таушыларға мемлекеттік 

қолдаудың қолданыстағы шаралары ту-
ралы ақпараттандыру мен кəсіпкерлердің 
проблемалық мəселелерін анықтау бойын-
ша тиімді алаңға айналды», деді QazTrade 
сауда саясатын дамыту орталығы бас 
директорының орынбасары.

Көп жағдайда сыртқы нарықтарға өз 
тауар ларын ірі жəне орта бизнес шыға-
рып келеді. Əйтсе де соңғы екі жылда 
QazTrade экспортқа енді шыға бастаған 
компанияларға да қаржылай емес қолдау 
түрлерін көрсетуді қолға алыпты.

«Бізде қолдау көрсетудің нақты үш 
теті гі бар. Біріншіден, бұл – коучинг. Биыл 
Халық аралық сауда орталығы Еуропалық 
одақ тың қаржылық көмегі арқылы экспорт-
тық коучинг бағдарламасын қанатқақ ты 
жоба ретінде енгізді. Нəтижесінде, бұ-
рын экс портқа шықпаған компаниялар-
дың сыртқы нарыққа шығуға, сол секілді 
экспорттық стратегияны құруға ұмтылысы 
бар екенін байқадық. 

Биыл қазақстандық қолөнершілерге, 
тігін саласының қызметкерлеріне, оның 
ішін де іскер əйелдерге қолдау көрсетіл ді. 
Сол секілді арнайы электронды платфор-
ма ларға шығаруға жəне оқытуға байланыс-
ты көмек те көрсетіледі. Үшінші тетіктің 
маңызы зор, себебі бұл оқуға түсетін өті-
ніш терге қатысты. Осы орайда барлық 
қызмет шағын жəне орта бизнес өкілдеріне 
тегін көрсетілетінін айта кетейік. Əр 
экспорттаушыға арнайы курстар дайын-
далады. Бұл «ақылды экспорт» тəжірибесі 
деп аталады», деді QazTrade сауда саяса-
тын дамыту орталығы бас директорының 
орынбасары Нұрлан Құлбатыров.

Экспортты қаржылай емес қолдаудың 
бір түрі – сервистік көмек. Осыған сəйкес 
отан дық өндірушілер мен қызмет көрсету-
ші лер халықаралық көрмелерге жəне шетел-
дегі арнайы сауда миссияларына қаты суға 
мүмкіндік алады. Десе де сауда мис сия-
сына экспорттық əлеуеті жоғары отан дық 
өндірушілер іріктелетінін айта кет кен жөн. 
Компаниялардың бағытына бай ла ныс ты 
шетелдік сатып алушыларды іздеу жəне 
B&B форматында кездесулер жүргізіледі.

Сауда саясатын дамыту орталығының 
өкілдері айтқандай, коронавирус пан-
демиясына байланысты былтыр 600-
дей экспортқа бағдарланған кəсіпорын 
«алғашқы көмекпен» қамтылды.

«Бұл қатарда өңделген өнімдерді шыға-
ра тын экспорттаушыларымыз бар. Оның 
ішін де 450 кəсіпорын белсенді жұмыс жүр-
гізіп келеді. Олардың сауда бай ланыс тары 
жол ға қойылып, соңғы 3-4 жыл ішінде өнім-
ді белсенді түрде жеткізіп жүр. Осы кə сіп-
орындармен қатар көрсетілген шара лар 
арқылы, əсіресе, былтыр COVID-19 кезе ңін де 
жедел қолдауды қажет ететін 600 кəсіп орын 
анықталып, оларға «алғашқы көмек» көр-
сетілді. Бұл арқылы көпшілігі жаңа нарық-
тарды игере бастады», деді Ə.Егембердиева.

QazTrade сауда саясатын дамыту ор-
талығы бас директорының орынбасары 
Гүл мира Ахметтаеваның сөзіне сенсек, 
биыл Ведомствоаралық комиссияның 19 
оты рысы өтіп, 132 кə сіп орыннан 4,7 млрд 
теңге сомасы на 248 өтінім мақұлданды. 
Негі зі нен, бұл тауарларды шетелдік нарық-
тарға та сы малдаудағы көлік шығыстарына 
байланысты.

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ, 
«Egemen Qazaqstan»

Атап айтқанда, əйелдердің эконо-
микаға қосар үлесі 2025 жылға қарай 
əлемдік ішкі жалпы өнімнің 28 трлн 
долларын құрауы мүмкін. Бұл дегені-
міз – 11-26 пайыз. Тарқата айтсақ, 
ішкі жалпы өнімдегі əйелдердің үлесі 
Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда 
9 пайызға, ал Қиыр Шығыс пен Сол-
түстік Африкада 11 пайызға өседі 
деген болжам бар. Десек те, əйелдер 
құрған һəм басқаратын компания-
лар жұмыс барысында көптеген 
қиын  дыққа кезігетіні қазірден ай-
ты  лып жүр. Бұл ретте Еуропа қай та 
құру жəне даму банкінің «Биз нес  тегі 
əйелдер» бағдарламасы биз нес  тегі би-
кеш терді қаржылай, қаржы лай емес 
тəсіл дермен қолдауға бағытталған. 

Статистикаға жүгінсек, Қазақ-
стан  дағы əйелдер ерлермен салыс-
тыр ғанда несиелік төлемдерге жауап-
к ер шілікпен қарайды екен. Бұл рет-
те уақыты 90 күннен асып кеткен 
төлем дердің дені ерлердің мойнын-
да екенін ресми статистика растап 
отыр. Сондықтан Еуропа қайта құру 
жəне даму банкі қаржыландырудағы 
дефицитті жергілікті банктер мен 
микроқаржы ұйымдарына əйелдер 
кəсіп керлігіне арналған несие желі-
лерін ашу арқылы шешіп келеді. Бүгін-
де қазақстандық серіктес қаржы инс-
ти туттарына 86,5 млн доллар бөлінген.

– Гендерлік инклюзивтілік стра-
тегиясына сəйкес, біз қазақстандық 
кəсіп кер əйелдерді «Бизнестегі əйел-
дер» бағдарламасы арқылы қол дай-
мыз. Бүгінге дейін əйелдер бас қара-
тын компаниялармен бірге 300-ден 
астам жобаны жүзеге асырдық. Бұ дан 
бөлек, жыл сайын бизнесте жүрген 1 
мыңнан астам қыз-келіншекті түр-
лі тренинг, бағдарламалар көмегі -
мен оқытып келеміз, – дейді Қазақ-
стандағы Еуропа қайта құру жəне 
даму банкінің шағын жəне орта 
бизнесті қолдау бағдарламасының 
менеджері Алма Қасымова.

Банк қаржылай емес қолдау құ-
рал дары арқылы кəсіпкер əйел дер-
дің кəсіби сараптамаларға, биз нес-
коучинг ке, оқуға, тəлімгер лік ке 
қол же тім ділігін қамтамасыз ете ді. 
Мұн дай шаралар өз жемі сін беру-
де. COVID-19 пан демия сына қара-
мас тан, тəлімгер лік бағдар ламасына 
қатысқан 50 адам франшизаларын 
сатуға, жаңа нарықтарды игеруге, 
жа ңа өнімдер шығаруға мүмкіндік 
алған. Дегенмен пандемияның жа ғым-
сыз экономикалық əсері де жоқ емес. 
Мəселен, Қазақстанның түрлі ай мақ-
тарындағы 800 микро, шағын жəне 
орта бизнес кəсіп орын дары ара сын-
да жүргізілген сауалдама қо ры тын-
дысына сүйенсек, каран тин кезінде 
əйелдердің иелі гін дегі кəсіп орын дар-
дың 75 пайы зы ның табысы қыс қар-
ған. Ал ерлер басқ аратын компа ния -
лар да бұл көрсет кіш 60 пайызға тең. 
Əйел дер бизнесінде орташа есеппен 
жұмыс орындарының саны 12 адам-
нан 9 адамға дейін қысқарған. Сондай-
ақ банк кəсіпкер əйелдер басқаратын 
отбасылық бизнесті қолдауда.

– Зерттеулер бүгінгі отбасылық 
биз нес жетекшілерінің 70 пайызы-
ның ұрпаққа мұра ету жоспары жоқ 
екенін анықтады. Отбасылық кəсіп-
орын дардың 30 пайызы ғана келесі 
ұр пақтың басқаруына өту кезе ңін 
аман-есен өткереді екен. Бұл рет те 
басты мəселелердің бірі – отбасы-
лық компанияларды ин но ва ция мен, 
цифрландырумен, қа жетті бі лім-
мен қамтамасыз ету. ReStart бағ-
дарламасы аясында біз Қазақ стан дағы 
отбасылық компанияларға жар қын 
болашақты қамтамасыз етуге мүм-
кіндік беретін пайдалы білім бе руге 
тырысамыз, – дейді А.Қасымова.

Қазіргі кезеңге дейін Еуропа қайта 
құру жəне даму банкі əйелдердің 
эконо микалық мүмкіндіктерін кеңей-
ту үшін 1,5 млрд еуро қаржы құйған. 
Банктің құрылған кезінен бастап 
гендерлік теңдік пен инклюзияны 
қолдау бағытында 350-ден астам 
жоба жұмыс істеуде.

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Ел назары егінжайға ауған 
шақта көңілде үміттен күдік ба-
сым еді. Нəтижесін көрген соң 
күдік сейіліп, үміт оты жанды. 
Өңірде мамыр-маусым айында 
небəрі 13,1 жəне 19,1 мм ша-
ма сында ғана ылғал түсті. Са-
лыс тырып қарайтын болсақ, өт-
кен жылдардағы көрсеткіштен 
əл денеше есе аз. Танапқа дəн 
сіңіріп болғанша қар суы кеуіп 
кетті. Білікті диқандардың айтуы-
на қарағанда, биыл алқаптағы 
топырақ та кеш жылынған. Дəннің 
бойындағы нəр қуат беріп, көктеп 
шыққанымен бой салып өсе ал-
мады. Сараптап қарасаңыз, кей 
өңірде дəнді кеш сепкендер тəуір 
өнім алған сыңайлы. Өйткені 
алқаптардағы дəн қара қарғаның 
миы қайнайтын шілденің ортасы-
нан ауып барып жауған жауынға 
ілікті. Шілденің 15-і күні Бурабай 
ауданында – 17,4, Қорғалжын ау-
данында – 15,9, Ақкөл ауданын-
да 13,3 мм мөлшерінде жауын 
жауды. 

– Өңірдегі астық түсімі ала-
құла, – дейді облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының 
бас маманы Валерий Литовченко. 
– Дер кезінде жауын жаумады. 
Астықтың денінің сабағы қатып 
қалды. 

Өзге аудандарға қарағанда, 
топырағы құнарлы Сандықтау 
ауданының алқаптарындағы би-
дай шығымы тəуір. Биыл бұл ау-
данда гектар берекесі 13 центнер-
ден айналды. 

– Аудан диқандары 306,4 мың 
гектар бидай тұқымын сіңір-
ген болатын, – дейді аудан əкімі 
Ербол Жүсіпбеков. – Құрғақ шы-
лық болған жылдың өзінде еңбек-
тері ақталып, тəп-тəуір өнім жи-
нап отыр. Жалпы, егін нің шығым-
дылығы көптеген алғышарт қа 
байланысты. Үздік технология-
ны тиімді пайдаланған жерде 
биылғыдай ылғал аз болған жылы 
да толымды өнім алуға болаты-
нын дəлелдеп отырған ұжымдар 
бар. Мəселен, біздің аудандағы 
«Белградское»,  «USАгро», 
«Свободное», «Максимовка» 
серіктестіктері, «Любимовы» ша-
руа қожалығы гектар берекесін 
20 центнерден асырды. Демек, 
бұл арадағы барлық гəп жермен 
жұмыс істей білуде деп айтуға 
болатын шығар.

Табиғат сынағы оңай болған 
жоқ. Мəселен, жылда мол өнім 
жинайтын Атбасар ауданының 
егіндік алқаптарының – 14,6, 
Ар шалы, Бұланды аудандары 
егіндігінің 10 пайызы көктемей 
қал ды. Жаз ортасында жағдайы 
нашар саналған Қорғалжын 
ауданындағы егіндік алқаптың 
34 пайызына егін шықпай, қалған 
70 пайызы қанағаттанарлық 
деңгейде деп есептелгеннің өзінде 
тəп-тəуір өнім жинап, гектар 
берекесін 10 центнерге жеткізді. 
Мамандар бұл арада жаз ортасы 
ауа жауған жауынның септігі тиді 
десіп отыр. 

Биыл астықты өңірдегі Сан-
дық  тау, Зеренді, Бурабай, Егінді-
көл, Целиноград, Шортан ды, 
Аршалы, Астрахан аудандары 

салыстырмалы түрде алғанда 
бір шама тəуір өнім жинады деп 
айтуға болады. Бұл аудандардағы 
əрқайсысындағы гектар берекесі 
10 центнерден айналды. 

– Талдап қарайтын болсаңыз, 
гектар берекесін арттыру үшін 
алқаптарды парға қалдырудың 
да маңызы зор, – дейді облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы 
Еркеш Əленов. – Қар тоқтатудың 
да септігі бар. Негізінен əлеуеті 
зор ірі шаруашылықтарда гектар 
берекесінің артуы жаңа техникаға 
байланысты. Мəселен, бұл техни-
калар жерді жырту, топырақты 
ұсату тəрізді бес-алты процесті 
бір-ақ атқарады. Ал ескі техника 
əрқайсысын жеке-жеке орындай-
мын деп жүргенде топырақты 
қайта-қайта аударып, төңкеріп, 
ылғалынан айырылып қалады. 
Алдағы уақытта қуаңшылыққа 
төтеп беретін тұқым дайындау-
ды қолға алмақпыз. Бұл орай-
да, А.И.Бараев атындағы астық 
шаруашылығы ғылыми-өндірістік 
орталығы қазір қуаңшылыққа 
төтеп беретін дəн тұқымын да-
йын даумен шұғылдануда. Ал-
қап тың үстіндегі жиналған қар-
ды сы ғымдап, нығыздау тəсілі 
де жа ғымды жаңалықтардың 
қатарын да. Сығымдалған қар 
кеш ериді де, ылғал рəсуа бол-
майды. Облыста машина-трактор 
паркін жаңғырту қолға алын ған. 
Мəселен, өткен жылы облыс-
тың ауыл шаруашылығы құры-
лымдары 47 млрд теңгеге техни-
ка сатып алды. Осы арада мем-
лекет тарапынан ауыл шаруа-
шылығына қаншалықты қол-
дау көрсетіліп отырғанын ек-
пін түсіріп айта кетуге болады. 
Мəсе лен, жаңа алынған техника-
лар дың құнының 25 пайызын 

мемле кет өтейді. Биыл мемлекет 
та ра пынан қайтарымсыз 39 млрд 
теңгенің субсидиясы төлен ді, 31 
млрд теңге несие берілді. Осы 
несиеге диқандар ауыл шаруа-
шылығы техникаларын, тұқымын, 
тыңайтқышын сатып алды. 

Биылғы астықтың бағасы 
сұранысқа байланысты. Əр тон-
насы 130-150 мың теңге шама-
сында сатылуда. Бұл жердегі 
басты көрсеткіш – сапасы. Яғни 
қамырлылығына байланысты. 
Биыл өнім аздау болғанымен, ас-
тық сапасы жақсы. Қазіргі күн нің 
өзінде қамырлылығы – 30 па йыз. 
Өңір диқандары мұндай көр сет-
кішке бұрын-соңды қол жеткізе 
алмаушы еді. Биылғы ыстықтың 
əсерінен қамырлылық жоғары бо-
лып отыр. Қатты бидайдың əр тон-
насының бағасы 230 мың теңгеге 
жетті. Қазірдің өзінде 1 млн 500 
мың тонна астық сыртқа са тыл ды. 
Ақмола бидайына 30 мем лекеттен 
сұраныс бар, соның ішін де көп 
мөлшерде Өзбекстан, Пəкі стан, 
Иран мемлекеттері алуда. 

Ендігі бір өзекті мəселе – мал 
азығы. Мал азығымен қамтама-
сыз етуді үйлестіру үшін арна-
йы штаб құрылған болатын. 

Əлеу меттік-тұрмыстық жағдайы 
əлсіз отбасылар, жалғызбасты 
адам  дар назардан тыс қалған жоқ. 
Ал  дын ала түзілген жоспарға сəй-
кес 1 млн 260 мың тонна шөп да-
йын  дау керек болса, 97 пайызы 
орын  далды. Қалған 3 пайызының 
есе сін сабанмен толтыру көзделіп 
отыр. Осы орайда 1 млн 20 мың 
са бан бумаларын дайындау керек 
бол  са, бұл межеленген жоспар бү-
гін  де 50 пайызға орындалған. Қа зір 
ша руа шылықтар егін жай дағы са-
бан ды буып, елді мекендерге тасы-
малдауда. Мал азы ғына қа жетті 
жемнің бағасына келетін болсақ, 
əр өңірде əртүр лі. Арпаның бір тон-
насы 90 мың тең генің төңірегінде, 
шаруа шы лық тар тұрғындарға пай 
есебі нен мал азығын босатуда. Ірі 
шаруа  шы лықтар басшыларына 
малсақ қауым ның мал азығынсыз 
қалмауы ескертілген. 

– Осы орайда ауыл шаруашы-
лығы құрылымдарының басшы-
лары на мемлекет тарапынан қан -
ша лықты көмек көрсетіліп жат -
қа нын түсіндіре отырып, ен ді өз 
кезе гінде олардың да ха лық қа қа-
рай ласуы керегін, парыз дар еке нін 
айтудамыз, – дейді Еркеш Əленов. 
– Олар түсінікпен қарауда.

Қазір облыста нанның бағасын 
тұрақтандыру барысында қыруар 
шаруа атқарылуда. Əлеуметтік 
нанның бағасы 90 теңгеден аспауы 
керек. Таяуда ауыл шаруашылығы 
құрылымдарының басшыла-
ры, диірменшілер, наубайхана 
қожайындарының қатысуымен 
үлкен кеңес өткізілді. Кеңес ба-
рысында нан бағасын өсірмеуге 
уағдаласты. Жалпы, қажетті көлем 
əр шаруашылықтың қауқарына 
қарай бөлініп, арнайы тізім жасал-
ды. Ауыл шаруашылығы құры-
лымдары диірменге бидай дың 
əр тоннасын 80 мың теңгеден 
өткізеді. 

– Мысалы, бір ауданға тұрақ-
тан дыру қорына мың тонна астық 
жинау қажет болса, бұл көлем əр 
шаруашылыққа бөлгенде ешкім 
де аса көп зиян шекпейді. Бір 
қуа ныш тысы, барлық шаруа шы-
лық бас шылары бірден келісіп, 
меморан думға қол қойды, – дейді 
Еркеш Əленов

Қазір диқандар алдағы көктем-
г е қажетті 528 мың тонна тұқымды 
қамбаларына құйып, тазалауда. 
Астықты өңірдегі ахуал осындай. 

Ақмола облысы

Табиғат сынынан 
сүрінбей өтті

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақмолалық диқандар егіндік алқаптағы барлық бидайды орып, 
бастырып бітті. Гектар берекесі 8,8 центнерден айналды. Құт 
қамбаға 4 млн тоннадан астам дән құйылды.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕКСЕРПІНДІЛІК СТРАТЕГИЯСЫ

Әйелдер кәсіпкерлігі 
әлдене түспек

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бүгінде Қазақстандағы шағын және орта бизнестің 43 пайызын 
әйелдер кәсіпкерлігі құрап отыр. Ал MsKinsey зерттеулеріне сүйенсек, 
нәзік жандардың экономикаға қосар үлесі алдағы уақытта еселеп 
се 
түспек.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пандемия экспорттық 
бағдарды өзгертті
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Қымбат ТОҚТАМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Той – офлайн,
журналистер – 
онлайн

Елде эпидемиялық жағдай тұ рақ тал-
ды. Карантин шаралары да жұм сар ды. 
Бұ рынғыдай қатаң локдаун жоқ. Тіпті 
қа зақтың тойына да рұқсат берілді. 
Бірақ ше неуніктер мен журналистер 
ара сын да ғы байланыс қана əлі онлайн 
кү йінде тұр. 

Коронавирус екпіні елге жетпей тұрған 
жаймашуақ кезде кейбір шенділердің 
сұраққа жауап бере алмай кібіртіктеген, 
қазақ тілінде сөйлей алмай тұтыққан, 
одан қала берді маңызды жиындарда мау-
жырап ұйықтап отырған сəттері ақпарат 
құралдары арқылы талай жалпақ жұртқа жа-
рия болғаны мəлім. Бұл ел алдында жүрген 
шенділердің өздеріне де сабақ болғаны 
анық. Ал коронавирустың таралуына бай-
ланысты күнделікті өмірімізге күрт өзгеріс 
енді. Тіршілікті қамтамасыз ететін төтенше 
қызмет өкілдерінен басқасы түгел онлайнға 
көшті. Журналистер де бұрынғыдай министр, 
депутат, мемлекеттік қызметшімен бетпе-бет 
жүздесіп, сұрағын тіке қоя алмай, арман-
да қалды. БАҚ өкілдері мен шенеуніктер 
арасындағы тікелей байланыстың үзілуі, 
əсіресе коронавирустың алғашқы жылын-
да айрықша байқалды. Елге енді келген 
беймəлім аурудан есі шыққан ел қалай 
емделерін, дəрі-дəрмекті қайдан алатынын 
білмей сасқалақтады. Сананы сансыратқан 
сауал көп, бірақ жауап жоқ. Сол кезде журна-
листер мен мекемелердің баспасөз хатшыла-
ры отыратын əлеуметтік желі чаттары тіптен 
дүрлігіп кетті. «Менің сұрағыма неге жауап 
жоқ, сауалдарды неге іріктейсіздер? Қалаған 
сұрақтарға ғана жауап беріп, қалғанына 
жауап жоқ па не?» деген əріптестеріміздің 
шағымы толастамай жатты. Міне, сол жыл-
дан бастап, журналистер шенеуніктердің бет-
жүзін бетпе-бет көру «бақытынан» қағылды. 
Əлі күнге мемлекеттік орган өкілдерімен 
өтетін брифинг, баспасөз конференцияла-
ры, басқа да жиындар түгел қашықтан өтеді. 
Журналист шенеунікке қояр сауалын тек 
жазбаша жолдайды. Тікелей эфир кезінде 
министрлік өкілдері келген сұрақтың бəріне 
бірдей жауап бере бермейді. Шу да осы-
дан шығады. Уақыттың аздығын сылтау-
ратып, шенеуніктер белгілі бір сұрақтарға 
ғана жауап береді. Қалғанына «жазбаша 
жауап береміз» деумен шектеледі. Құдды 
шенділер өздерінің қолайына жағатын 
сауалдарға ғана жауап беріп, «шымбайы-
на бататын қиын» сұрақтарды əдейі еле-
мей тастайтындай сезіледі. Бұл бұл ма, 
əріптестеріміз жаңадан сайланған депутат-
тарды жыға тани қоймайды. Өйткені олар 
сайланғалы – карантинде. Телефонмен ғана 
тілдесетініміз бар. Кезіге алсақ, бəрінің 
аузында – маска. «Жаңадан сайланған де-
путаттар журналистердің сүзгісінен өткен 
жоқ» деп əріптестеріміздің əзілдейтіні де 
сондықтан. 

Журналистер көтеріп жүрген осы мəселе 
Үкіметтің, Парламенттің баспасөз хатшы-
лары отыратын журналистер чаттарында 
əлі көтеріліп келеді. Тіпті əріптестеріміз 
биылғы сəуір айында БАҚ өкілдерін 
мемлекеттік органдарға кіргізу жөнінде 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
ашық хат та жолдады. Жақында Премьер-
Министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов 
қатысқан брифингте əріптестеріміз осы 
мəселені тағы көтерді. Оның айтуынша, 
журналистерге қойылған карантиндік 
шектеулер цензура емес жəне ақпаратқа 
қол жеткізуге кедергі болып саналмай-
ды. Үкіметте, Парламентте өтіп жат  қан 
бүкіл отырыс онлайн трансляцияла на ды. 
«Ақпаратқа қолжетімділік бетпе-бет кезде-
сумен шектелмейді, өзге де толып жатқан 
мүмкіндіктер бар. Бұл жазбаша сауал жол-
дау, журналистердің тікелей хабарласуы, 
сондай-ақ онлайн кездесулер мен бри-
фингтер, электронды үкімет пен əлеуметтік 
ресурс тар арқылы кері байланыс», деді ол. 

Дегенмен де журналистердің вице-пре-
мьерге қойған сұрағы қамшы болды ма, 
содан кейін Орталық коммуникациялар 
қызметі брифингті офлайн режімінде өткізді. 
Бұл – коронавирусқа байланысты каран-
тин шектеуінен кейінгі осы алаңда өткен 
алғашқы бетпе-бет жиын болды. 

Əлбетте, журналистер шенеуніктердің 
жүзін көруге емес, олардың өз аузынан сұ-
рақтарына жауап алуға, сауалын тіке қоюға 
асығып отыр. Сондықтан тек журналистерге 
есігі тарс жабылған Пар ла мент пен Үкімет 
үйі «жібіп», есігін қайта айқара ашады деген 
үміттеміз. Айтпақшы, небір тұлғалармен 
кездесіп, түрлі ресми жиындарға қатысып, 
ақпарат тарататын журналистердің барлығы 
дерлік коронавирусқа қарсы вакцина алған. 
Ashyq қосымшасындағы мəртебесі – жасыл. 
Де мек, санитарлық-эпидемиялық жағынан 
да барлық талапқа сай келеді. 

ОЙЛАСУ

Қазақ шаңырағында ежелден əуелі 
əке, сосын ана отбасының тəр бие шісі, 
алғашқы ұстазы болған. Ата-анасы от-
басында имандылыққа тəрбиелесе, ол 
бала тіл алғыш, адал, ізетті, үлкен-кішіге 
қамқор болып өседі. Адамгершілік 
қасиет отбасы мүшелерінің бірін-бірі 
сыйлауынан, қадірлеуінен, əсіресе, 
баланың қартайған əке-шешелеріне 
қамқор болуынан көрінеді. Үлкен ба-
лалары отау тігіп, бөлек шыққанда ең 
кенже ұл əдетте ата-анасымен бірге 
қалады. «Қара шаңырақ» деп атайтын 
əкенің үйіне болашақта сол ұл ие бо-
лып, қарттарды бағып-қағатын көне 
салт бүгінгі қазақ отбасыларында да 
сақталған. Ал үлкендері үйленіп, үй 
болысымен еншілерін алып, бөлек 
шыққан. Жасы кіші болса да кенже 
иеленген «үлкен үй» басқа жасы үлкен 
туыстары үшін де қадірлі, қасиетті үй 
саналған. Əкесі бар кезінде де немесе ол 
қайтыс болғаннан кейін де осы үй «қара 
шаңырақ» атауын жоғалтпайды. Əке-
шешені асырау кенже ұлдың міндеті 
болып саналады. Бірақ бұл басқа ұл-
қыздарын ата-анасының ал дын дағы 
жауапкершіліктен еш босат пайды. 

Ертеде, ел арасында сақталған 
дəстүр бойынша «қара шаңырақ» ба-
тыр, би, əулие, білімді, молда, сыйлы 
кісілердің үйі болса, онда сол ауыл-
дың адамдары алыс сапарға шық са 
немесе алыстан адам келсе, міндетті 
түрде сол үйден ырымдап дəм татқан, 
тəу етіп, батасын алған. «Үлкен үй» – 
бір атаның, бір рудың сыйлы, құрмет 
тұтатын үлкен шаңырағы болғанын 
тарихтан білеміз. 

Қара шаңырақты ұстап қалған ұл 
мен келін басқалардың ілтипатына 
ие болған. Қазақтың «Би болмаса да, 
би түсетін үй болсын» деген аталы 
сөзі осы «үлкен үйге» бағышталған 
болуы керек. Айтулы мереке күндері 
ағайын-туыстар алтын діңгек «үлкен 
үйге» сəлем бере барып, дастарқандас 
болып, дəм татуды парыз санаған. 
Өкінішке қарай, бабаларымыздан 
жеткен сол қастерлі ұлттық дəстүр, 
шаңырақты сыйлау, қадірлеу уақыт 
келе бұлыңғырланып, кей жерде 
мүлдем ұмыт қалып бара жатқаны кө-
ңілге қаяу түсіреді. Баз біреулер оны 

ескіліктің қалдығы, ескінің сар қыты, 
басқа шаңырақты орынсыз құр меттеуі, 
жөнсіз жоғары қоюы деп ұға ды. 

Тəуелсіздіктің арқасында бүгінде 
«Шаңырағымыз биік, керегеміз кең, 
еңселі елміз» деп ауыз толтыра əлемге 
жар салып, мерейіміз өсіп жатқаны 
бар. Бірақ қоғамда «əттеген-ай» дегізіп 
тұрған жайттар əлі де аз емес. Бар 
өңірде ұлттық мақтанышымызға ай-
нал ған ата дəстүрлеріміз, ұлттық 
құн ды лықтарымыз қайта жаңғырып, 
өмі  рімізге əлі де батыл ене қойған 
жоқ. Əлі де жалтақтық, енжарлық, 
масылдық, бодандық мінез соңғы кез-
ге дейін көбіміздің мысымызды басып 
тұрғанын жасыра алмаймыз. 

Қара шаңырақ. Осы бір жаныңа 
жылу беретін аталы сөзге, киелі ұғым-
ға қазақы болмысымызды, ұлт тық 
құндылығымызды, парасат-пайымы-

мызды түгел сыйғызып тұрған асыл 
дəстүрімізді қазіргі жастар қалай 
ұғып жүр? Үйдің ең соңғы ұлын «кен-
же», «сүт кенже» дейді қазақ. Əке-
ден қалатын қара шаңырақ бар мал-
мүлкімен кенженің иелігіне өтеді. 
Басқа ұлдар еншісін алып, бөлек 
кетеді. Бұл – Ұлы даланы дүбірлеткен 
бабаларымыздың жазылмаған заңы. 
Бүгіндері, əттең, уақыт өте ұмыт қа-
лып барады сол дəстүр. Ауылды тас-
тап, орынды-орынсыз, нəпақа табу 
мақсатымен, яғни күн көру жолын 
іздеп, жаппай дүрліге қалаға ағылдық, 
сөйттік те урбандану ағымына ілесіп, 
бірер жылда «қалалық» болып шыға 
келдік. Ауылда ата-əжеміздің ала қа-
ны ның жылы табы қалған, бір кезде 
берекелі, мерекелі ата-бабамыздың 
шаңырағы, қадірлі үйі қаңырап иесіз, 
жапанда жалғыз қалды. Тіпті уақыт 
ырқына көніп, келе-келе олар да 

«қартайып», тозып, күйреп, бұзылып, 
шаңырақтары ортасына түскендері де 
бар. Туған ауылыңа əлде бір себептер-
мен жол түсіп бара қалсаң, ат байлар, 
түсер үй таппай қиналатын кездерің 
де болады. Əрине, бұл – көңілге қаяу 
түсіретін, жүректі сыздатар өкінішке 
толы ауыр жайт.

Қазір өздерін «жаңа қазақпыз» деп, 
кеуделерін соғып жүрген, бо йында 
ұлттық рухы, намысы жоқ жандар 
үшін қай елде, қай қалада тұру сөз 
емес сияқты. Олар: «Адамға өмір 
бір-ақ рет беріледі. Сондықтан оны 
қиналмай, молшылыққа батып жүріп 
өткізу керек. Ол қай жерде, қай мемле-
кетте орындалса – сол сенің Отаның», 
деп көкиді, шіркіндер. Сол пақырлар 
туған жердің топырағынан тамыры 
үзіліп қалғанын, болашағы немен 
аяқталатынын білмейді, тіпті білгісі 
де келмейді. Бір күні қызықты өтсе, 
қалтасы қалың, тамағы тоқ болса со-
нысына мəз. Заман көшіне ілесе алмай 
пейілдері тарылып, халық қаржысын 
жымқырып, былыққа батып, ақыры 
бас сауғалап, «қыр» асып кеткен қан-
ша «жаңа қазақты» білеміз?! Тек өз 

бас пайдасын күйттеп, туған елден 
безіп жүрген алаяқтар жетіп жатыр 
бұл күнде. Елдің қарғысын арқалаған 
олар өздерін бақытты сезіне ме екен. 
Қайдам... 

Ақын досым, марқұм Нарша 
Қашағанов туған жеріне арнаған жыр 
жолдарында:

«Сенде жатыр бабаларым ақылды,
Сəл ұзасам, солар мені шақырды.
Ұшқан ұям өзің едің алғашқы,
Қонар жерім сен 

боларсың ақырғы», 
деп жырлайды. 

 Иə, кез келген адамның бойындағы 
ерекше қасиет ананың ақ сүтімен бірге 
туған жердің киелі топырағынан, ши-
палы ауасы мен таза суымен сіңеді. 
Адамның табиғаты туған топырағына 
тартып тұратыны сондықтан болу ке-
рек, сірə. Бұл – кіндік қанымыз тамған 
топырақтың, туған жердің тылсым 

сырға толы құдіреті екенін мойында-
уымыз керек.

Туған жерінің əсем табиғатын, 
киелі топырағын, тынысыңды аша 
түсетін саф ауасын, сусыныңды қанды-
ра тын мөлдір суын, тай-құлындай 
тебісіп бірге өскен замандастарын 
сағынбайтын қазақ жоқ шығар, тегі. 
Менің ойымша, алыстағы ағайынмен 
үздіксіз хабарласып, қайғысына да, 
қу а нышына да ортақтасып жүретін, 
туыс қанға адал, береке-бірліктің 
дəнекері – бауырмалдық сезімінен 
айырылмаған халық – қазақ халқы 
десек қателеспейміз. Ол – қазақтың 
қанына сіңген ерен қасиет.

Қара шаңырақ ұғымының тереңін-
де тұтастай ұлт тағдыры жатқан тə різ-
ді. Сондықтан болар, кейбір өңір  лерде, 
қалаларда (мысалы, Нұр-Сұл танда) 
«Қара шаңырақ» жобасы жасалып, 
көпшілікке қызмет етуде. 

«Қара шаңырақ» жобасының 
мақсаты – ұлттық сана-сезімі қалып-
тасқан, ұлттық мүдденің өркен де-
уіне үлес қоса алатын, ұлттық құн-
ды лықтар мен жалпыадамзаттық 
құндылықтарды өзара ұштастыра 
ала тын кемел, ұлтжанды тұлғаны 
тəрбиелеу, ұлттық тəлім-тəрбие не-
гіз дерін, мемлекеттік идеяның не гізі 
болып отырған патриотизмді насихат-
тау, ұлттық құндылықтар мен мəдени 
мұраларды қайта жаңғыртып, жас 
ұрпақ санасына сіңіру.

Міндеті – мəдени-əлеуметтік 
өз гермелі жағдайдағы ұлттық тəр-
бие нің діңгегі – ана тілі болып 
қалатынын негіздеу; қазақ тілі мен 
тарихын, мəдениеті мен ділін, салт-
дəстүрі мен дінін құрметтеу рухында 
жастардың ұлттық зияткерлік мінез-
құлқын қалыптастыру; бүгінгі қазақ 
елінің индустриялық-инновациялық 
жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін 
жоғары парасатты ұлттық сипаттағы 
белсенді іс-əрекетке тəрбиелеу; білім 
жəне мəдени-рухани тұрғыда басқа 
өркениеттермен бəсекеге қабілетті бо-
луын қамтамасыз ету; қоғам мен адам, 
адам мен табиғат қарым-қаты насының 
өркениеттілік сана-сезі мін ұлттық рух-
та қалыптастыру. Сон дықтан «Қара 
шаңырақ» жобасы əр өңірде қанат жа-
йып, халыққа пайдалы қызмет атқарса 
жөн болар еді. 

Жыр майталманы Мағжан Жұ ма-
баев: «Көп түрік енші алып, та рас  қанда, 
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ 
па?», деп толғанған екен. Түркі əлемі 
бұл күндері Қазақс тан  ды өздерінің 
қара шаңыра ғы деп мойындап отыр. 
Əсіресе əлем нің 40-тай мемлекетін 
мекендеп отырған қандастарымыз 
қазақ елін құт мекеніміз, арқа сүйер 
қара ша ңырағымыз деп біледі, оның 
жетіс тік теріне масаттанады, таза ни-
етпен шүкіршілік етеді. Ұлтты сақ-
тайтын – құнарлы ана тіліміз, ұлттық 
салт-дəстүр, ұлттық өнер мен өнегеміз. 
Шынында да отбасымыз мерейлі, қа-
сиетті қара шаңырағымыз мықты 
болса, Отанымыз мызғымайды, ел 
тозбайды. Қара шаңырақ – əр саналы 
жанның сүйеніші, тіреніші, қазынасы, 
киесі. Лайым, қара шаңырағымыздың, 
егеменді еліміздің іргесі сөгілмесін! 

Сағындық ОРДАБЕКОВ,
медицина ғылымдарының 

докторы, профессор,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі, Жамбыл облысының 
Құрметті азаматы

ТАРАЗ 

Қара шаңырақ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қара шаңырақ – қазақтың қacтеpлі, қacиетті үйі. Оны «үлкен үй» деп 
те ерекше құрметтейді. Студент кезімізде ауылға келгенімізде шешеміз: 
«Үлкен үйге барып, сәлем беріп кел, қарағым. Ол – к�ргендіктің, 
білгендіктің белгісі», деп ескертіп отыратын. Ауыл ішінде, ағайындар 
арасында ертеден келе жатқан сондай бір жақсы дәстүр бар болатын.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОТАН ДЕП ОРАЛҒАНДАР

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Күздің өңменіңнен өтер қара суы-
ғы қалтыратқанымен, жүректі қуа-
ныш оты жылытып тұр. Ол қуа ныш 
– ата-бабасының кіндік қаны тамған 
топырақты аңсап алыстан жеткен 
қандастарды қарсы алу сəті. Жүрдек 
пойыздан алдымен томпаңдап бала 
түсті. Жақсы ырымға баладық: бала-
қай дың болашағы атажұртында бүр 
жармақ. Атбасар ауданы əкімінің 
орынбасары Қуаныш Өмірзақ үстін-
де гі жылы күртесін шешіп алып күзгі 

ызғардан сəл тоңазыған баланың иы-
ғы на жапты. Күрте емес, алыс тан жет-
кен ағайынға деген жалпақ жұрттың 
ыстық ықыласы осылай мең зе ліп көр-
се тілгендей болды. 

Облысқа табан тіреген отбасы лар-
дың құрамында 35 адам бар. Олардың 
21-і ер-азамат болса, 14-і əйелдер. 
Ара ларында кішкентай нəресте де 
бар. 

– «Еңбек» мемлекеттік бағ дар-
ламасы аясында қандас тары мыз ға 
барлық жағдай жасалады, – деді об -
лыстық Жұмыспен қамту жəне əлеу-
меттік бағдарламаларды үй лес тіру 

басқармасының басшысы Дина 
Ахметжанова. – Тұрғын үй мəселесі 
демеушілердің көмегімен шешілмек. 
Жаңа ортаға бейімделіп кеткенше 
теологтер мен психилогтер көмек 
көрсетеді. 

Лейла Озбакидің отбасы Көкшетау 
қала сындағы «Новопэк» ком па ния сы-
ның жатақханасына орналас ты рып, 
еңбекке жарамды адамдар жұмыспен 
қамтылып, балалары «Қарлығаш» 
бала бақшасы мен №18 орта мектепке 
баратын болды. Атбасарға құрамында 
12 адамы бар Ахмади Мохаммад 
Ханифтің отбасы қоныстанбақ. Олар 
Мариновка ауылындағы 120 шаршы 
метрлік бес бөлмелі үйде тұратын бо-
лады. Бурабайға бет алған қандастар 
Кіндікқарағай ауылында ірге теуіп, 
шаруа қожалықтарында жұмыс 

істе мек. Қаймағы бұзылмаған қазақ 
ауы лы ның керегесі қандастармен ке-
ңейетін болды. Дерман Малиханың 
отбасы Сандықтау ауданының Весе-
лое ауылына бет алды. Ересектер 
«Бай далы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігіне орналастырылады. 
Балалары қазақ тілінде тəлім-тəрбие 
беретін мектепке беріледі. 

Жұмысқа жарамды ағайындардың 
барлығы жұмыспен қамтылса, мектеп 
жасындағы балаларға жалпы білім бе-
ру қоры арқылы қажетті киім-кешек, 
оқу құралдары бөлінетін бол ды. Қи-
лы заманда шекара асып, шерменде 
болған қандастарымыздың бүгінгі 
ұр пағының атажұртта тамыр жаюына 
барлық жағдай жасалмақ. 

Ақмола облысы 

Ауғанстаннан келген ағайындар
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ауғанстандағы шиеленіскен жағдайға байланысты елімізге жеткізілген 
т�рт отбасы Ақмола облысына қоныстандырылды. Алыстан келген 
ағайындарды қонақжай ақмолалықтар құшақ жайып қарсы алды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЕРТЕДЕ, ЕЛ АРАСЫНДА САҚТАЛҒАН ДӘСТҮР 
БОЙЫНША «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» БАТЫР, БИ, ӘУЛИЕ, 
БІЛІМДІ, МОЛДА, СЫЙЛЫ КІСІЛЕРДІҢ ҮЙІ БОЛСА, 
ОНДА СОЛ АУЫЛ ДЫҢ АДАМДАРЫ АЛЫС САПАРҒА 
ШЫҚ СА НЕМЕСЕ АЛЫСТАН АДАМ КЕЛСЕ, МІНДЕТТІ 
ТҮРДЕ СОЛ ҮЙДЕН ЫРЫМДАП ДӘМ ТАТҚАН, ТӘУ 
ЕТІП, БАТАСЫН АЛҒАН.
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Қолына домбыра ұстаған қола мүсін 
айбарлы да асқақ шығып, елдің рухы-
мен астаса аспандап бой көтереді. Ха-
кімжан Наурызбаев Абайдан бас тап 
Алаштың алыптарын тұғырда түлеткен 
талант екенін ешкім жоққа шығара 
қоймас. Өзінің ұлы мүсіндер галерея-
сына Жамбыл образын орайлы орна-
ластыра білген оның əр жұмысы бү-
гінгі ұрпаққа өшпес өнеге, тозбас тə-
бəріктей еліміздің өңір-өңірінде əлі 
күн ге биіктерден мұнарта қол бұлғайды. 

Ескерткіштен бөлек Жамбыл ақын-
ның есімі Əулиеата шаһарына беріл-
ген дігі жайлы тарихқа да азырақ аялдай 
кеткеніміз дұрыс. «Атыңнан айналайын 
Əулиеата, Атыңды ап қойды деп болма 
қапа....» деп 1940 жылы ақын Жамбыл 
Тараз топырағына жыр жолдарын по-
йыздан төге түсіпті. Əлбетте, осынау екі 
жол өлеңде шайырдың ұлы өнегесі мен 
бабалар алдындағы ізетін байқау қиын 
емес. Талай əулиеге құтты мекен болған 
мəшһүр қала Жамбыл жыраудың атымен 
аталуы да ақынға орнатылған ескерткіш 
дер едік. 1938 жылы жыр алыбының 
қарсылығына қарамастан, Жамбыл қа-
ласы деп атала береді. Атайы ақын атақ 
бер деп айғайламағаны белгілі. Ха лық 
жүрегінен жаралған шайыр өзі туған 
топыраққа қалыпқа құйылған зор мүсін 
болып қайтып оралу кез келген ақынның 
қолынан келе бермес. 

Нева жағалауындағы 
жыр алыбы

Ұлан-ғайыр қазақ сахарасында ұлт 
сөзін биік мінберлерде келісті айта алған, 
ел шежіресін екі шекке сыйғыза жырлап, 
халқының бай мұрасын төрге оздырып 
өткен саңлақтар аз болмаған. Хандық 
дəуір əдебиетінен бергі жыраулық са-
рынды, тіпті түп-тамырын сонау Күл-
тегін, Тоныкөктердің көне заманынан 
тартатын ежелгі сөз мұрасын бү гін ге 
бүтін жеткізе білген алыптардың қа та-
рында біз əлбетте жыр алыбы Жам былды 
атар едік. 

Асыл қазыналарымызды ауыздан-
ауызға көшіріп, мыңдаған жыр жолын 
жадында сақтай білген, сақтап қана қой-
май оны асқақ пафоспен жырлап, салта-
натпен насихаттай алған бұл тұлғаның 
еңбегі ересен. Жамбыл феномені жалғыз 
қа зақ халқын ғана емес, сол кездегі одақ-
тас 15 республиканың түгелін таңғал дыр-
ған, тəнті еткен құбылыс болды. 

Жамбыл ескерткіштері ел-елде, жер-
жерде өте көп. Оның ескерткіші тіпті бү-
гін гі Санкт-Петербург, бұрынғы Ле нин-
град төрінде де тұр. Бір бойына бір неше 
өнер ді шебер тоғыстыра білген жы рау-
ақын ның шығармаларымен бірге оның 
даң қы да асқақ болғанын білеміз. 

«Ленинградтық өренім!» – Жамбыл 
жəкеміздің ғана емес, сол кездегі бір 
одақта болған тұтас империяның дауы-
сы ндай естілген тосын жыр еді. Қор-
шау дағы Ленинградтың тар көше ле -
рін де осынау жыр листовкалармен 
та рап, радиодан күніне бес-алты рет -
тен беріліп жатыпты. Деректерге сү-
йенсек, бүгінгі Ресейдің бірнеше қа ла-
сында Жамбылдың атында көше бар. 
Атап айтқанда Астрахань, Қазан, Ка-
линин град, Хабаровск, Уфа, Челябі, 
Волгоград, Нижний Тагиль, Кемеров, 
Қорған, Красноярск, Липецк, Нижний 
Новгород, Салават, Стерлитамак, Гроз-
ный қалаларында жыр алыбының құр-
ме т іне көше берілген.

Ленинградта жыр жүйрігі Жам был-
дың ескерткіші тұруы заңдылық деп 
бі леміз. Көне шаһарға жырдан күмбез 
тұрғызып, халқы қоршауда қалған қиын 
күнде жандарына медеу болған ақынға 
қандай мүсін орнатылса да лайық болуы 
керек. Төбелерінен оқ жаңбырша жа-
уып жатқанда мыңдаған шақырымнан 
Жамбылдың өлеңдері сол оққа қалқан 
болғандай газеттерге басыла жөнеледі. 
Бұл оқиға туралы ленинградтық ақын 
Александр Прокофьевтің естелігін əріп-
те сіміз Марфуға Шапиян былай деп 
келтіреді: «Ленинградты қорғаудың 
нағыз ауыр күндерінде шығарылған «Ле-
нинградтық өренім» Ұлы Отан со ғы сы 
кезіндегі поэзияның ең таңдаулы туын-
ды ларының бірі болды. Өлең қаланы 
қорғаушыларға күш-қуат берді, оларды 
же ңіске жігерлендірді. «Жамбылдың 
«Ле нинградтық өренім» деген жыры 
жарияланған кез Ленинград халінің аса 
бір ауыр шағы еді. Бұл шақта немістің 
қоршауында қалған Ленинградта азық 
өте аз болды. Үйлеріне кіретін су тоқ-
татылды, канализация істемеді, отын 
аты мен болмады. Жау атқан снаряд 
пен бомбалардың салдарынан шынысы 

қи рап, терезе біткен аңырайып ашық 
тұрды, электр жарығы да нашар жан-
ды, тіпті қаладағы үйлердің көбінде 
жарық болған жоқ. Қалаға жаудың оғы 
үздіксіз жауып тұрды. Осындай халде 
Жамбылдың «Ленинградтық өренім» 
деген жыры газеттерде жарияланды. 
Халықтың рухын көтеруде ерекше 
күшті қызмет атқарған бұл жырды Ле-
нинградтың радиосы күніне əлденеше 
рет оқыды. Жыр үлкен əріппен басы-
лып, көшелерде плакат болып ілінді. Сол 
плакатты үймелесіп оқысып, көздерінен 
жастары сорғалаған талай адамдарды 
кездестірдім. Немістердің самолеттері 
төбеде ұшып, бомба тастап жүргенде 
тығылудың орнына Жамбылдың жыры 
басылған газетті алуға көшеде кезекте 
тұрған адамдарды талай көрдім».

Міне, Жамбыл даңқы, оның отты 
жыры шуақтай тараған асқақ рух адам -
затқа төнген суық қаруға осылай қал-
қан болған. Жалынды жыр жолдары 
тұғырына ойылып жазылған Жамбыл 
мүсіні аталған шəрге 2003 жылы ор-
найды.

Еңселі ескерткіш сол кездегі Қа-
зақстан Президенті Н.Назарбаевтың 
қаты суымен қаланың 300 жылдығына 
орай ашылады. Ескерткішті И.Репин 
атындағы Сурет, мүсін жəне сəулет 
институтының факультет деканы, ка-
федра меңгерушісі, Санкт-Петербург 
Суретшілер одағының мүсіншісі Ва-
лентин Свешников, қазақстандық бел-
гілі мүсінші Бақытжан Əбішев жəне 
Ресейдің еңбек сіңірген суретшісі, 
сəулеткер Феликс Романовский сынды 
авторлар дайындап, жасап шығады. 

Санкт-Петербургтен бөлек Мəскеуде 
де Жамбыл Жабаевқа қойылған ес-
керткіш бар. Ақынның 170 жылдығына 
орай Сербияның Белград қаласында да 
ескерткіш-бюст бой көтергенін айта ке-
туіміз керек. Бұдан бөлек, Өзбек стан-
ның Яккасарай ауданында да атақты 
жыршыға мүсін қойылған. Сонымен 
бірге, Киевте Жамбыл Жабаевтың 
көшесі бар. Көшеден бөлек 2012 жылы 
мүсінші М.Əзмағанбетов пен сəулетші 
Қ.Жарылғапов жасап шығарған Жамбыл 

Жабаевтың ескерткіші Киев қаласының 
Шевченко ауданында орналасқан.

Одан бұрын 2005 жылы Днеп ро-
петровск облысының Синель никово 
қаласында Алғадай Жамбыловқа да ес-
керт кіш орнатылған.

Сахаларды сүйсінткен 
сурет

Тұтас Тұранның туын көтерген ұлы 
жыр – Жамбылдың еншісіне кездейсоқ 
жазылған жоқ. Қызыры – қызыл жолба-
рыс болған жыр жампозы түгел түркіге 
даңқты болды. Ата-бабаның аманат жы-
рын арқалаған абыз ақын жайлы классик 
жазушы Мұхтар Мағауиннің салмақты 
бағасын көзіқарақты жұрт жақсы білуге 
тиіс. Терең түйсінген адамға аузы дуалы 
алдаспан жазушының айшықты бұл сөзі 

ешбір ескерткіштен артық болмаса кем 
демес едік. «Анық ақиқат – ол заманда 
Жамбыл – қазақ деген ұлттың тұлғасы, 
көрнекі бейнесі болды. Сол кейіпте 
тарихқа енді, санаға орнықты. Біз мұның 
бəрін сызып, өшіріп тастай алмаймыз, 
керісінше, нығыздай, бекіте түсуіміз 
керек. Ұлылар туады, бірақ Жамбыл 
қайталанбайды. Өзім куə болған бір 
мысалдан бастайын» деп басталатын 
жазушы сөзі Жамбыл туралы жаңа бір 
əлемге сапар шеккізгендей адамды тəнті 
етеді. «Жамбылдың ұлылығы» деген 
көлемді мақаланы толық мазмұндау 
əрине, мүмкін емес. 

1983 жылы Якутияда қазақ əдебие-
тінің декадасы өткен сапарға барған 
М.Мағауин сонау қиырдағы Саха елінің 
бір ауданында Жамбылдың жарты 
қабырғаны алып тұрған зор суретін 
кезіктіреді. Поляр белдеуінің арғы жа-
ғына, терістікке қарай Сунтар деген 
ауданда Мұқаңды Жамбыл атасы ке-
нет құшақ жая қарсы алғандай кере-
мет оқиға былай жалғасады: «Шықсақ, 
шағын ауыл, бергі жақ шетінде, қарсы 
алдымызда үлкен ағаш үй тұр. Ақсұр 
қарағай қима. Сол ағаш үйдің оң жақ... 
жоқ... сол жақ қапталында сақал-мұрт-
сыз, көзі қысықтау бір қартаң қа зақтың 
əйдік суреті тұр. Ал оң жа ғында... 
жарықтық, аруағыңнан айналайын 

Жамбыл атам – Жəкемнің суреті тұр. 
Тұтас бір қабырғаны тіреп. Бөркін 
оқшырайтып, сақалын төгілдіріп, аппақ 
қылып əдемі салынған. Сөйтсек, бұл 
келген жеріміз – саханың Сергей Зверев 
дейтін, атақты халық жыршысының ауы-
лы екен. Анау – соның музей-үйі. Содан 
қаншама əңгіме айтылды. Зверевті 
мақтағанда, ең биік мақтау: біздің осы 
Зверев – Жамбылдың шəкірті деді. 
Жамбылдың өзін көрген жоқ, бірақ сол 
кісінің үлгісін, өнегесін алып, осындай 
дəрежеге жетіп, біздің саха жұртының 
халық даналығын бүкіл Кеңес Одағына, 
қала берді, бү кіл дүниеге танытты. 
Сөйткен керемет жыршымыз – Сіздің 
Жамбылдың шəкірті еді деп мақтанды», 
дейді М.Мағауин.

«Жəкең қазақты бүкіл əлемге та-
нытып кетті. Қалыптасқан ұғымға, 
нанбас ұғымға қарап, заманындағы 
шындықты бұрмаламау керек. Қазақты, 
қазақтың əдебиетін, қазақтың рухын 
бүкіл дүние жүзіне ең алдымен таныт-
қан – Жамбыл болды. Əуезов емес, 
Абай емес. Біздің ұлы фольклорлық 
мұ раларымыз емес. Жамбыл. Арыстар 
атыл ған, халық қырылған, елдің еңсесі 
түсіп, аруағы төмендеген ең бір қиын 
кезеңде Жамбылдың ұлт ұранындай 
көтеріліп, соншама атақ-даңққа жетуі 
– үміт сəулесі, болашақ жақсы күндер 
жоралғысы сияқты көрінді. Азаматқа 
күш берді, кейінгі ұрпаққа тыныс 
қосты. Міне, сол Жəкең – Алаштың ұлы 
перзенті, қазақтың даңқын шығарған 
ғажайып тұлға екендігіне ешқандай 
күмəн тумауға тиіс» деген сөз ақиқатқа 
əбден суарылып, шыңдалып шыққан 
шындық сөз. 

Терістік төріндегі əлгі сурет те, жазу-
шы тасқа қашап түсіргендей айқын осы 
баға да Жамбыл жыраудың тұлғасына 
қойылған зор ескерткіш дер едік. Көш-
пе лі дала салты мен жаңа қоғамды жы-
рымен жалғаған Жамбыл атамыз ұрпақ 
жадында да осындай биік болып қала 
беруге тиіс.

Елдегі еңселі ескерткіштер
Биыл жыр алыбының 175 жылдығы 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 
Жарлығымен басталғанын білеміз. 
Ұлы ақынның мерейтойын жоғары 
дəре жеде ұйымдастырып, мазмұндық 
деңгейін қамтамасыз ету мақсатында 
арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. 
Бұл Жамбылдың бірегей мұрасын 
терең ұғынуға, оны замандастарымыз 
бен жастарға насихаттауға жəне ақын 
шығармаларының үлкен сұранысқа ие 
болуына ықпал етеді. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда қара домбыралы қарт абыздың 

асау жырлары тəуелсіз Қазақстанның 
жасампаз істерімен əлі де үндес екеніне 
көзіңіз жетеді.

Жамбылдың даңқы шын мəнінде 
қазақ халқының мерейі мен мəртебесі. 
Оны елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та 
əр кез айтып келеді. Тəуелсіздігіміздің 
мерейлі 30 жылдық мерекесі қарсаңында 
аталып өтер үлкен шара – жыр алыбының 
175 жылдық ұлы дүбірі болуы керек. 
Тұңғыш Президент жалынды жыршы 
туралы: «Егер біз Жамбыл даналығын 
тəу етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, 
оның себебі, Жамбыл арманының 
адамзаттық арман-аңсарымен ұласып 
жатқандығында. Сондықтан да қазақтың 
Жамбылына адамзаттың  Жамбылы 
ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының 
алдында басымызды иеміз. Қазақ халқы 
барда, оның тілі мен діні аман тұрғанда, 
адалдық пен адамдықтың, əділеттілік 
пен ізгіліктің жаршысы – Жамбыл да 
мəңгі жасай бермек», дейді. 

Жалпы, Жамбылдың шығар ма-
шылығы, оның айтыс өнеріндегі дара 
жолы туралы айтып тауысу мүмкін емес. 
Ерек тұлғаның ескерткіштері төңірегінде 
ғана сөз қозғағандықтан осынау та-
қырыптан алшақтамағанды жөн көреміз. 
Жоғарыда атап кеткеніміздей жыр алы-
бына 25 ескерткіш ел ішінде бой кө-
теріпті. Алматы қаласындағы Жамбыл 
көшесі мен Достық даңғылы қиылысында 
Жамбылға арналған ескерткіш бар. 
Бұл ескерткіш 1996 жылы ақынның 
150 жылдығын əлем дік деңгейде атап 
өту қарсаңында орнатылған. Қо ла-
дан құйылған мүсіннің биіктігі – 3 
метр, тұғырының биіктігі – 1 метр. 
Мү   сіншісі – Б.Əбішев, сəулетшілері – 
С.Баймағамбетов, С.Фазы  лов, Т.Ерғалиев 
деп жазылған. 2008 жылы жыр алыбына 
елордамызда да ескерткіш тұрғызылды. 
Мүсін қоладан құйылып, тұғыры гранит-
тен қаланған. Биіктігі 12 метрлік мүсіннің 
авторлары мүсінші – Н.Далбаев, архитек-
торы – Қ.Жарылғанов.

Сол сияқты біршама ескерткіш елі-
міз дің түкпір-түкпірінде бар. Əрине, 
кей қалаларда əлі де жоқ екенін жасыр -
мауымыз керек. Бұл олқылықтың ор-
нын дереу толықтырған жөн. Себебі 
Жамбыл қазақ рухының асқақ та өр 
бей несі. Жамбыл шығармаларын, оның 
дара тұлғасын насихаттау арқылы біз төл 
өнерімізді төрге оздырамыз, рухани жа-
дымызды жаңғыртып, жас ұрпақ бойы-
на қасиетті өнердің киесін дарытамыз.

Өз сөзімен айтсақ, Жамбыл – оның 
жай аты, халық – оның шын аты! 

Жамбылды насихаттау арқылы біз 
өзімізді, қазақ деген ұлы халықтың 
ұлағатын дəріптейміз.

Тас тұғырдағы таутұлға

ХАНДЫҚ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІНЕН БЕРГІ ЖЫРАУЛЫҚ СА РЫНДЫ, 
ТІПТІ ТҮП-ТАМЫРЫН СОНАУ КҮЛ ТЕГІН, ТОНЫКӨКТЕРДІҢ КӨНЕ 
ЗАМАНЫНАН ТАРТАТЫН ЕЖЕЛГІ СӨЗ МҰРАСЫН БҮ ГІН ГЕ БҮТІН 
ЖЕТКІЗЕ БІЛГЕН АЛЫПТАРДЫҢ ҚА ТА РЫНДА БІЗ ӘЛБЕТТЕ ЖЫР 
АЛЫБЫ ЖАМ БЫЛДЫ АТАР ЕДІК. 
...ЖАМБЫЛ ЕСКЕРТКІШТЕРІ ЕЛ-ЕЛДЕ, ЖЕР-ЖЕРДЕ ӨТЕ КӨП. 
ОНЫҢ ЕСКЕРТКІШІ ТІПТІ БҮ ГІН ГІ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БҰРЫНҒЫ 
ЛЕ НИН ГРАД ТӨРІНДЕ ДЕ ТҰР. 
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3. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына: 

73-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Егер 1 немесе 2 топтағы мүгедектік он сегіз 
жасқа толған, отбасы мүгедек балалары бар немесе 
оларды тəрбиелеп отырған отбасы ретінде есепте 
тұрған мүгедек балаға белгіленсе, оның мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғынжай немесе жергілікті 
атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған 
тұрғынжай беру кезектілігі тұрғынжайды алғанға 
дейін сақталады.».

4. «Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша 
жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар 
туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына: 

1) 1-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі мүге-
дек балалар мен бала кезінен мүгедектерге қолда-
нылмайды.»;

2) 10-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі 
«еңбекке қабілетті деп танылған күнге дейін» деген 
сөздер «ол еңбекке қабілетті деп танылған айды қоса 
алғанда» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 11-баптың 1) тармақшасындағы «он алты», «он 
алтыдан» деген сөздер тиісінше «жеті», «жетіден» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

4) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«1. Осы Заңның 11-бабының 1), 1-1) жəне 3) 
тармақшаларында аталған мүгедектерге мүгедектігі 
бойынша айлық жəрдемақылар мынадай:

жеті жасқа дейінгі мүгедек балаларға – 1,40 ең төмен 
күнкөріс деңгейі;

жеті жастан он сегіз жасқа дейінгі бірінші топтағы 
мүгедек балаларға – 1,92 ең төмен күнкөріс деңгейі;

жеті жастан он сегіз жасқа дейінгі екінші топтағы 
мүгедек балаларға – 1,59 ең төмен күнкөріс деңгейі;

жеті жастан он сегіз жасқа дейінгі үшінші топтағы 
мүгедек балаларға – 1,40 ең төмен күнкөріс деңгейі;

бала кезінен бірінші топтағы мүгедектерге – 1,92 ең 
төмен күнкөріс деңгейі;

бала кезінен екінші топтағы мүгедектерге – 1,59 ең 
төмен күнкөріс деңгейі;

бала кезінен үшінші топтағы мүгедектерге – 1,20 ең 
төмен күнкөріс деңгейі;

бірінші топтағы мүгедектерге – 1,92 ең төмен 
күнкөріс деңгейі;

екінші топтағы мүгедектерге – 1,53 ең төмен күн-
көріс деңгейі;

үшінші топтағы мүгедектерге – 1,04 ең төмен күн-
көріс деңгейі мөлшерінде тағайындалады.».

5. «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мем-
лекеттік жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына: 

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) күтімді жүзеге асыратын адам – бірінші 
топтағы мүгедекке онымен туыстық байланысына 
қара мастан күтімді тікелей жүзеге асыратын жеке 
тұлға;»;

2) 3-баптың 4-тармағында:
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, мемлекеттік 

тілдегі мəтін өзгермейді;
«Бір уақытта бірнеше негіздемелер бойынша» 

деген сөздер «Осы Заңның 4-бабының 1-тармағында 
көзделген бірнеше негіздемелер бойынша бір мез-
гілде» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 4-бапта:
бірінші абзацтағы «Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерінде айқындалған жеңілдіктер 
тізбесі негізге алына отырып, арнаулы мемлекеттік 
жəрдемақы» деген сөздер «1. Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамалық актілерінде айқындалған 
жеңілдіктер тізбесі негізге алына отырып, жəрдемақы» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

8) жəне 8-1) тармақшалардағы «он алты», «он алты-
дан» деген сөздер тиісінше «жеті», «жетіден» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
«2. Күтімді жүзеге асыратын адамның жəрдемақы 

алуға құқығы бар.»; 
4) 5-бапта: 
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Жəрдемақы тағайындау туралы өтініш тізбесін 

орталық атқарушы орган айқындайтын құжаттар қоса 
беріле отырып, Мемлекеттік корпорацияға беріледі.

Бірінші топтағы мүгедек күтімді жүзеге асыратын 
адамға жəрдемақы тағайындау үшін:

«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы;
бірінші топтағы мүгедектік алғаш рет белгіленген 

кезде тұрғылықты жері бойынша МƏС бөлімшесіне 
де өтініш жасауға құқылы.»;

2-2-тармақ «күннен бастап» деген сөздерден кейін 
«, ал осы баптың 9-тармағының екінші бөлігінде 
көзделген жағдайда – мемлекеттік органдардың жəне 
(немесе) ұйымдардың ақпараттық жүйелері бірінші 
топтағы мүгедек туралы немесе күтімді жүзеге 
асыратын адам туралы мəліметтерді растаған күннен 
бастап» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-3-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-3. Күтімді жүзеге асыратын адамға жəрдемақы 
бірінші топтағы мүгедек өтініш жасаған күннен бастап 
бірінші топтағы мүгедектік белгіленген бүкіл кезеңге 
тағайындалады жəне төленеді.»; 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Жəрдемақы мөлшерін қайта қарау республикалық 

бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына бел-
гіленетін айлық есептік көрсеткіштің немесе ең төмен 
күнкөріс деңгейі шамасының өзгеруіне байланысты 
жүргізіледі.»;

8-тармақта:
«адамдарға жəне» деген сөздер «адамдарға,» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағына ие болған 

адамдарға» деген сөздерден кейін «, күтімді жүзеге 
асыратын адамға» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
«9. Мемлекеттік органдар жəне (немесе) ұйымдар 

күтімді жүзеге асыратын адамға жəрдемақы та-
ғайындау үшін бірінші топтағы мүгедек туралы 
немесе күтімді жүзеге асыратын адам туралы 

мəліметтердің ақпараттық жүйелерде жоқ екенін 
рас тайтын электрондық құжаттарды ұсынған кезде, 
сұрау салуды жүзеге асырған Мемлекеттік корпо-
рация ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен жəне мерзімдерде бірінші 
топтағы мүгедек туралы немесе күтімді жүзеге 
асыратын адам туралы мəліметтерді ақпараттық 
жүйелерде сəйкес келтіру үшін құжаттардың түпнұс-
қаларын ұсыну қажеттігі туралы бірінші топтағы 
мүгедекті хабардар етеді.

Ақпараттық жүйелер бірінші топтағы мүгедек 
туралы немесе күтімді жүзеге асыратын адам туралы 
бұрын болмаған мəліметтердің бар екенін бел-
гіленген тəртіппен растаған кезде бірінші топтағы 
мүгедектің жəрдемақы тағайындау үшін Мемлекеттік 
корпорацияға өтініш жасаған күні күтімді жүзеге 
асыратын адамға жəрдемақы тағайындау күні болып 
есептеледі.»;

5) 6-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Бірінші топтағы мүгедек қайтыс болған жағдайда 

күтімді жүзеге асыратын адамға жəрдемақы – қай-
тыс болған айды қоса алғанда, ал бірінші топтағы 
мүгедек немесе күтімді жүзеге асыратын адам басқа 
елді мекенге немесе Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты тұруға кеткен 
жағдайда, кеткен айды қоса алғанда төленеді.»;

мынадай мазмұндағы 6, 7 жəне 8-тармақтармен 
толықтырылсын: 

«6. Отбасында екі жəне одан да көп бірінші топ-
тағы мүгедек тұратын жағдайда, күтімді жүзеге 
асы ратын адамға жəрдемақы олардың əрқайсысына 
тағайындалады жəне төленеді.

7. Бірінші топтағы мүгедекке күтімді бірнеше адам 
жүзеге асырған жағдайда, күтімді жүзеге асыра-
тын адамға жəрдемақы осы адамдардың біреуіне 
тағайындалады жəне төленеді.

8. Бірінші топтағы мүгедек жəне күтімді жүзеге 
асыратын адам бір елді мекенде тұруға тиіс.»;

6) 7-бапта:
бірінші бөліктегі «арнаулы мемлекеттік жəрдем-

ақыны» деген сөздер «жəрдемақы» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

екінші бөлік «айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің» 
деген сөздерден кейін «немесе ең төмен күнкөріс 
деңгейі шамасының» деген сөздермен толықтырылсын; 

үшінші бөлікте:
15) тармақшадағы «он алты» деген сөздер «жеті» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
16) тармақшада:
бірінші абзацтағы «он алтыдан» деген сөздер 

«жетіден» деген сөзбен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «0,64» деген цифрлар «0,96» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
мынадай редакциядағы 21) тармақшамен толық-

тырылсын:
«21) күтімді жүзеге асыратын адамға – 1,4 ең төмен 

күнкөріс деңгейі.»;
7) 8-бап мынадай мазмұндағы 5, 6 жəне 7-тармақ-

тармен толықтырылсын:
«5. Күтімді жүзеге асыратын адамға жəрдемақы 

мынадай:
1) ол кəмелетке толмаған;
2) ол заңды күшіне енген сот шешімі бойынша 

əрекетке қабілетсіз немесе əрекет қабілеті шектеулі 
деп танылған;

3) ол психикалық саулық саласында медициналық 
көмек көрсететін ұйымда есепте тұрған;

4) бірінші топтағы мүгедек толық мемлекеттің 
қамтамасыз етуінде болған жағдайда тағайындалмайды.

6. Күтімді жүзеге асыратын адамға жəрдемақы 
төлеу ді тоқтату үшін мыналар: 

1) бірінші топтағы мүгедектің немесе күтімді жүзеге 
асыратын адамның өтініші;

2) бірінші топтағы мүгедектің немесе күтімді жүзеге 
асыратын адамның қайтыс болуы;

3) бірінші топтағы мүгедектің немесе күтімді 
жүзеге асыратын адамның басқа елді мекенге немесе 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге 
тұрақты тұрғылықты тұруға кетуі;

4) мүгедектің мүгедектік тобының өзгеруі;
5) осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайлардың 

анықталуы негіз болып табылады.
7. Күтімді жүзеге асыратын адамды ауыстыру бірінші 

топтағы мүгедектің өтініші негізінде жүргізіледі. 
Күтімді жүзеге асыратын адамды ауыстыру туралы 
өтініш осы Заңның 5-бабына сəйкес Мемлекеттік 
корпорацияға беріледі.»;

8) 8-1-бапта:
бірінші бөліктегі «2018 жылғы 1 қаңтарға» деген 

сөздер «1. 2018 жылғы 1 қаңтарға» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

екінші бөліктегі «осы баптың» деген сөздер «осы 
тармақтың» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
«2. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 

жəрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің 
күтіміне байланысты тағайындалатын жəне төленетін 
ай сайынғы мемлекеттік жəрдемақыны алушылар 
болып табылатын адамдарға осы Заңның 4-бабының 
2-тармағында көзделген жəрдемақы мемлекеттік 
органдардың жəне (немесе) ұйымдардың тиісті ақпа-
раттық жүйелеріндегі мəліметтер негізінде тағайын-
далады.».

6. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 
2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 1-бапта:
1-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-3) əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 

– əлеуметтік-еңбек саласының ақпараттық жүйесі, 
ол халықтың жекелеген санаттарына осы Заңға жəне 
«Қазақстан Республикасында мүгедектерді əлеуметтік 
қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес, жергілікті атқарушы органдардың тауарлардың 
жəне (немесе) көрсетілетін қызметтердің құнын өтеуі 
шарттарымен оларды сатып алу мүмкіндігін беретін 
ақпарттандыру объектісін білдіреді;»;

мынадай  мазмұндағы 1-4)  тармақшамен 
толықтырылсын: 

«1-4) еңбекке қабілетті  адам (отбасы ның 
еңбекке қабілетті мүшесі) – бірінші немесе екінші 
топтағы мүге дектер ді жəне (немесе) екі айдан 
астам еңбекке уақытша қабілетсіздік мерзімі 
бел гіленуі мүмкін аурулары бар адамдарды 

қос па ғанда, он алты жастан бастап «Қазақстан 
Рес пуб ликасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
11-ба бының 1-тармағында көзделген жасқа дейінгі 
адам немесе отбасы мүшесі;»;

3-2) тармақшада орыс тіліндегі мəтінге түзету 
енгізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;

2) 2-бапта:
6-тармақтың екінші бөлігінің 4) тармақшасы 

мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) үш жасқа дейінгі балаға күтімді жүзеге асыра-

тын ата-ананың біреуіне, мүгедек балаға, бірінші жəне 
екінші топтағы мүгедектерге, бөгде адамның күтімі 
мен көмегіне мұқтаж, сексен жастан асқан қарттарға 
күтімді жүзеге асыратын адамдарға міндетті шарт 
болып табылмайды.

Үш жасқа дейінгі балаға, мүгедек балаға, бірінші 
жəне екінші топтағы мүгедектерге, бөгде адамның 
күтімі мен көмегіне мұқтаж, сексен жастан асқан 
қарттарға күтімді жүзеге асыратын адам ретінде отба-
сының еңбекке қабілетті бір ғана мүшесі жатқызылуы 
мүмкін;»;

 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Кепілдік берілген əлеуметтік топтама шартсыз 

немесе шартты ақшалай көмек алатындар қатарындағы:
бір жастан алты жасқа дейінгі балалары, сондай-ақ 

орта білім беру ұйымдарында оқуға кіріспеген алты 
жасқа толған балалары бар табысы аз отбасыларға – 
атаулы əлеуметтік көмек тағайындау кезеңінде;

алты жастан он сегіз жасқа дейінгі балалары, сондай-
ақ орта білім беру ұйымдарында білім алатын, он сегіз 
жасқа толған балалары бар табысы аз отбасыларға 
тиісті оқу жылы ішінде беріледі.

Атаулы əлеуметтік көмек тағайындау үшін жалған 
мəліметтер жəне (немесе) анық емес құжаттар ұсыну 
жағдайларын қоспағанда, шартсыз немесе шартты 
ақшалай көмекті төлеуді тоқтату отбасыларға кепілдік 
берілген əлеуметтік топтама беруді тоқтатуға негіз 
болып табылмайды. 

Кепілдік берілген əлеуметтік топтама жергілікті 
атқарушы органдардың шешімі бойынша Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы 
заңнамасына сəйкес немесе əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталы арқылы беріледі.

Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталын 
пайдалану қағидаларын орталық атқарушы орган 
əзірлейді жəне бекітеді.»;

3) 4-баптың 1-тармағында:
төртінші бөліктің үшінші абзацындағы «орта,» деген 

сөз алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:
«Ескертпе. Осы Заңның мақсаттары үшін, отба-

сында тұратын жəне отбасының тұрғылықты жері 
бойынша осындай деңгейдегі білім беру ұйымының 
болмауына байланысты орта білім беру ұйымдарында 
оқитын жері бойынша басқа елді мекенде тіркелген 
балалар отбасы құрамына қосылады.»;

4) мынадай мазмұндағы 4-1 жəне 4-2-баптармен 
толықтырылсын:

«4-1-бап. Кепілдік берілген əлеуметтік топтаманың 
құнын өтеу

1. Табысы аз отбасы əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталы арқылы кепілдік берілген əлеу-
меттік топтаманы сатып алған кезде, жергілікті 
атқарушы органдарға оның құнын өтетуге, бірақ осы 
баптың 2-тармағында көзделген кепілдік берілген 
соманың мөлшерінен асырмай өтетуге құқығы бар.

Табысы аз отбасы əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталы арқылы кепілдік берілген сомадан асатын 
баға бойынша кепілдік берілген əлеуметтік топта-
маны сатып алған кезде кепілдік берілген сома мен 
кепілдік берілген əлеуметтік топтаманың нақты құны 
арасындағы айырманы табысы аз отбасы меншікті 
қаражаты есебінен өз бетінше төлейді.

2. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 
арқылы сатып алынатын кепілдік берілген əлеуметтік 
топтаманың құнын өтеу ретінде берілетін кепілдік 
берілген сома өнім берушіге орталық атқарушы орган 
өзі айқындайтын тəртіпке сəйкес есептейтін мөлшерде 
өтеледі.

4-2-бап. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы
1. Кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 

тұлғалар, заңды тұлғалар əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталында кепілдік берілген əлеуметтік 
топтаманы берушілер бола алады.

2. Мынадай:
1) салықтық берешегі жəне əлеуметтік төлемдер 

бойынша берешегі жоқ;
2) банкроттық не тарату рəсіміне жатпайтын;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік са-

тып алу туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік 
сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне 
енгізілмеген;

4) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік 
сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық əл-
ауқат қорының сенімсіз əлеуетті өнім берушілерінің 
(өнім берушілердің) тізбесіне енгізілмеген;

5) сəйкестігін міндетті түрде растауға жататын 
тауар ларды беру кезінде сəйкестік сертификаты 
немесе сəйкестік туралы декларациясы бар;

6) кепілдік берілген соманы өтеу шарттарымен 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
көмектің көлемдері мен түрлеріне сəйкес кепілдік 
берілген əлеуметтік топтамамен қамтамасыз ету жө-
ніндегі міндеттемелерді қабылдаған өнім берушілер 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында тіркеле 
алады.

3. Өнім беруші əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталында тіркеуден мынадай:

1) əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
тіркеуден шығару туралы өтініш берген;

2) кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға 
қайтыс болған немесе қызметі тоқтатылған, заңды 
тұлғаның қызметі тоқтатылған;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік са-
тып алу туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік 
сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне 
енгізілген;

4) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік 
сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық əл-
ауқат қорының сенімсіз əлеуетті өнім берушілерінің 
(өнім берушілердің) тізбесіне енгізілген;

5) өзіне алған міндеттемелерді орындамаған жəне 

(немесе) тиісінше орындамаған жағдайларда шыға-
рылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 4) 
тармақшаларына сəйкес əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталында тіркеуден шығару өнім беру-
шіні тіркеуден шығару күні өзіне алған міндеттемелерді 
орындаудан босатпайды. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында 
көрсетілген жағдайларда, алушы өнім берушінің өз 
міндеттемелерін бұзу фактісі туралы өзіне белгілі 
болған күннен бастап күнтізбелік он төрт күннен 
кешіктірмей əлеуметтік көрсетілетін қызметтер пор-
талында тиісті ақпаратты орналастырады. Жер гілікті 
атқарушы орган құратын, өнім беруші тара пынан 
бұзушылықтардың болғанын немесе болма ғанын 
айқындайтын комиссия осы ақпаратты орналас-
тырылған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде 
қарайды.

Өнім беруші осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген негіздер бойын-
ша əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
тіркеуден шығарылған жағдайда, тиісті тізілімнен 
жəне (немесе) тізбеден ол туралы мəліметтер алын-
ғаннан кейін оны кейіннен тіркеу мүмкін болады. 

Өнім беруші осы тармақтың бірінші бөлігінің 
5) тармақшасында көзделген негіздер бойынша 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында тір-
кеуден шығарылған жағдайда, тіркеуден шығарылған 
күнінен бастап кемінде бір жыл өткен соң əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтер порталында оны кейіннен 
тіркеу мүмкін болады.

4. Тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін қыз-
меттерді берушілерді əлеуметтік көрсетілетін қызмет-
тер порталына жіберу, оларды əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталында тіркеу немесе тіркеуден 
шығару орталық уəкілетті орган бекіткен қағидаларға 
сəйкес жүзеге асырылады.

5. Кепілдік берілген əлеуметтік топтаманы сатып 
алуға, оның ішінде өнім берушілердің оны қалып-
тастыру кезінде міндеттемелерді қабылдауына 
байланысты табысы аз отбасы мен өнім берушілер 
арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасымен, сондай-ақ əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтер порталында жасалатын, 
нысанын орталық атқарушы орган бекітетін шартпен 
реттеледі.

6. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталын 
қолдап отыруды жəне оған жүйелік-техникалық 
қызмет көрсетуді Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
шешімі бойынша құрылған, еңбек нарығын реттеу 
жəне жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің белсенді 
шараларын іске асыру жөніндегі мемлекеттік саясатты 
ақпараттық жəне талдамалық қолдауды қамтамасыз 
ететін заңды тұлға жүзеге асырады.»;

5) 8-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Атаулы əлеуметтік көмекті тағайындауға жəне 
төлеуге əдіснамалық басшылық жасауды орталық 
атқарушы орган жүзеге асырады.».

7. «Қазақстан Республикасындағы баланың 
құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

31-баптың 3-тармағындағы «мамандандырылған 
балалар ұйымдарында» деген сөздер алып тасталсын.

8. «Қазақстан Республикасында мүгедектердi 
əлеуметтiк қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта: 
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«2-1) жеке көмекші – жүріп-тұруы қиын бірінші 

топтағы мүгедекті бірге алып жүру жəне объектілерге 
барған кезде көмек көрсету бойынша əлеуметтік 
қызметтер көрсететін адам;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) медициналық-əлеуметтік сараптама – мүге-

дектікті жəне (немесе) еңбекке қабілеттіліктен айы-
рылу дəрежесін белгілей (белгілемей) оты рып, 
куəландырылатын адамның организм функция-
ларының тұрақты бұзылуынан туындаған тыныс-
тіршілігінің шектелуін бағалау, сондай-ақ оның 
əлеуметтік қорғау шараларына қажеттілігін айқын-
дау;»;

мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«17-1) оңалту – мүгедектің тұрмыстық, қоғамдық, 
кəсіби жəне өзге де қызметке қабілетін толық немесе 
ішінара қалпына келтіруге бағытталған шаралар 
кешені;»;

20) тармақшадағы «арналған, соның iшiнде байланыс 
құралдары мен ақпарат берудi күшейтетiн техникалық 
құралдар» деген сөздер «арналған техникалық 
құралдар, оның iшiнде дауысты күшейтетiн байланыс 
жəне ақпарат беру құралдары» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

21) тармақшадағы «жəне сурдо-тифлотех никалық» 
деген сөздер «, сурдотехникалық, тифлотехникалық» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толық-
тырылсын:

«25) ымдау тілі маманы – еститін жəне естімейтін 
адамдар арасында делдалдық қызмет көрсетуге 
байланысты мүгедекке əлеуметтік қызметтер көрсе-
тетін маман.»;

2) 6-бап мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 5-2) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«5-1) Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету жəне тұрмыс сапасын 
жақсарту жөніндегі ұлттық жоспарды бекітеді;

5-2) мүгедектерге берілетін техникалық көмекші 
(орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-
тұру құралдарының жəне көрсетілетін қызметтердің 
сыныптауышына сəйкес мүгедектің қажеттіліктерін 
бағалау тəртібін бекітеді;»;

3) 7-баптың 1-тармағында:
9-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9-1) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына 

сəйкес, жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектер 
үшін жеке көмекшінің əлеуметтік қызметтерді 
көрсетуі қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 9-2), 9-3), 9-4), 9-5), 9-6), 9-7) жəне 
9-8) тармақшалармен толықтырылсын:

«9-2) мүгедектерге берілетін техникалық көмекші 
(орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-
тұру құралдарының жəне көрсетілетін қызметтердің 
сыныптауышын əзірлейді жəне бекітеді;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың 

жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 11-бетте) 
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9-3) мүгедектер əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталы арқылы сатып алатын тауарлардың жəне 
(немесе) көрсетілетін қызметтердің құнын өтеу 
ретінде берілетін кепілдік берілген соманы айқындау 
əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді;

9-4) тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметтерді берушілерді əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталына жіберу, оларды əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтер порталында тіркеу немесе 
тір кеуден шығару қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;

9-5) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына 
сəйкес, мүгедектерді протездік-ортопедиялық 
көмекпен, техникалық көмекші (орнын толтырушы) 
құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, 
оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қам-
тамасыз ету қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

9-6) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына 
сəйкес, есту кемістігі бар мүгедектер үшін ымдау 
тілі маманының əлеуметтік қызметтерін ұсыну қағи-
даларын əзірлейді жəне бекітеді;

9-7) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына 
сəйкес, мүгедектер мен мүгедек балаларға санаторий-
курорттық емдеуді ұсыну қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;

9-8) əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталын 
пайдалану қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

4) 10-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы 
«ымдау тiлiнiң» деген сөздер «ымдау тілі» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«13-бап. Медициналық-əлеуметтiк сараптама, 

мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы
1. Куəландырылатын адамның мүгедектiгiн, еңбекке 

қабiлеттіліктен айырылу дəрежесiн белгiлеуді жəне 
əлеуметтік қорғау шараларын айқындауды халықты 
əлеуметтiк қорғау саласындағы уəкiлеттi органның 
аумақтық бөлiмшелерi медициналық-əлеуметтiк 
сараптама жүргiзу арқылы жүзеге асырады.

2. Медициналық-əлеуметтік сараптама денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындаған 
тəртіппен берілетін медициналық құжаттар негізінде 
дəрігерлік-консультациялық комиссияның жолдамасы 
бойынша жүргізіледі.

3. Медициналық-əлеуметтiк сараптама куəлан-
дырылатын адамның клиникалық-функцио налдық, 
əлеуметтiк, кəсiби жəне психологиялық деректерiн 
талдау негiзiнде организмнiң жай-күйiн кешендi 
бағалау негізге алына отырып, халықты əлеуметтік 
қорғау саласындағы уəкілетті орган айқындаған 
тəртiппен жүзеге асырылады.

4. Қолданылу мерзімі өткен құжаттар жəне (неме-
се) құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
кезде медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізуден 
бас тартылады.

5. Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу 
қорытындысы бойынша, тыныс-тіршілік санат та-
рының біреуінің (өзін-өзі қарап-күту, жүріп-тұру, 
еңбек қызметі (еңбекке қабілеттілік), оқып-үй рену, 
бағдарлай алу, қарым-қатынас жасау, өзінің мінез-
құлқын бақылау, ойын қызметі жəне таным дық 
қызмет, қозғалыс белсенділігіне қабілеті) шектелуіне 
алып келетін, организм функцияларының тұрақты 
бұзылуы болмаған жағдайларда, мүгедектік жəне 
(немесе) еңбекке қабілеттіліктен айырылу дəрежесі 
белгіленбейді.

6. Мүгедектiк тобы жеті жастан бастап белгiленедi.
7. Адамды мүгедек деп тану жəне (немесе) еңбекке 

қабілеттіліктен айырылу дəрежесі белгілеу кезінде 
оның себептері, мерзімдері, əлеуметтік қорғау шарала-
рына қажеттіліктер айқындалады, сондай-ақ мүгедекті 
оңалтудың жеке бағдарламасының əлеуметтік жəне 
кəсіби бөліктері əзірленеді.

8. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы 
мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын 
толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру 
құралдарының жəне көрсетілетін қызметтердің 
сыныптауышына сəйкес, мүгедектің қажеттіліктерін 
бағалауға сай мүгедектікті белгілеу мерзіміне əзір-
ленеді.

9. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы 
орга низмнің бұзылған жəне (немесе) жоғалтқан 
функцияларын қалпына келтіруге жəне (немесе) 
олардың орнын толтыруға бағытталған медициналық, 
əлеуметтік, кəсіби оңалту шараларын қамтитын 
оңалту іс-шараларының кешенін айқындайды.

Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы мүгедек 
мұқтаж болатын техникалық көмекші (орнын 
толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру 
құралдарының жəне көрсетілетін қызметтердің атауын 
да қамтиды.

10. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасының 
медициналық бөлігін медицина қызметкерлері 
медициналық құжаттар мен ақпараттық жүйелерде 
толтырады.

11. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
мүгедекке тегін берілетін оңалту іс-шара ларын да, 
ақысын төлеуге мүгедектің өзі немесе оның жұмыста 
мертігуіне немесе кəсіптік ауруға шалдығуына кінəлі 
жұмыс беруші қатысатын оңалту іс-шараларын да 
қамтиды.»;

6) 14-баптың 5) тармақшасындағы «көлемiн алуға» 
деген сөздер «көлеміне жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық 
көмекке» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 16-1-бапта:
 1-тармақта:
«зейнетақы төлемдері» деген сөздер «жасына 

бай ланысты зейнетақы төлемдері, еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнетақы төлемдері» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 
жəне жасына байланысты» деген сөздер «жəне 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2 жəне 3-тармақтардағы «Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлем-
дерінің», «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемле кеттік 
орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін» деген 
сөздер тиісінше «алынған жасына байланысты 
зейнетақы төлемдерінің, еңбек сіңірген жылдары 
үшін зейнетақы төлемдерінің», «жасына байланысты 
зейнетақы төлемдерін, еңбек сіңірген жылдары 
үшін зейнетақы төлемдерін» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8) 17-баптың 2-тармағында:
«медициналық-əлеуметтiк сараптама қорытындысы 

негiзiнде айқындалатын» деген сөздер алып тасталсын;
«жеке бағдарламасына сəйкес» деген сөздер «жеке 

бағдарламасы негізінде» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

9) 19-бап алып тасталсын;
10) 20-бапта:
2-тармақ «iс-шараларды» деген сөздерден кейін 

«Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес» деген сөздермен 
толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Мүгедектерді медициналық оңалту медици-
налық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін, оңал-
тудың түрлері мен жүргізу мерзімдерін көрсете 
отырып, оңалту іс-шараларының жоспарын көздейді 
жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган айқындаған тəртіппен медициналық ұйымдар 
жағдайларында көрсетіледі.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламаларына 

сəйкес мүгедектер мен мүгедек балаларды санаторий-
курорттық емдеумен қамтамасыз ету осы Заңның 
32-1-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталы арқылы халықты əлеуметтік қорғау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен қағидаларға 
сəйкес жүзеге асырылады.»;

4-тармақ «жолдама» деген сөзден кейін «осы баптың 
4-1 жəне 5-тармақтарында көзделген жағдайларды 
қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«4-1. Жұмыс берушіге қатысты соттың оны банкрот 
деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген жағдайда, 
жұмыс берушінің кінəсінен жұмыста мертігуге 
ұшыраған немесе кəсіптік ауруға шалдыққан мүгедекке 
санаторий-курорттық емделу осы баптың 3-тармағына 
сəйкес беріледі.»;

11) 21-баптың 1-тармағында:
4) тармақшада:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) осы Заңның 32-1-бабының 3-тармағында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, халықты əлеу-
меттік қорғау саласындағы уəкілетті орган бекіт кен 
қағидаларға сəйкес, əлеуметтік көрсетілетін қыз-
меттер порталы арқылы мүгедекті оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəйкес жүріп-тұруы қиын бірінші 
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің əлеуметтік 
қызметтерін көрсетуді қамтиды.»;

екінші бөлікте:
«мүгедек үшін,» деген сөздер «мүгедекке жеке 

көмекшінің əлеуметтік қызмет көрсетуі» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 
жəрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-2-бабында көзделген тəртіппен ай сайынғы 
мемлекеттік жəрдемақы тағайындалған жəне төленген 
кезде жеке көмекшінің əлеуметтік қызмет көрсетуі» 
деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы арнау-
лы мемлекеттік жəрдемақы туралы» Қазақстан 
Респуб ликасы Заңының 5 жəне 6-баптарында көздел-
ген тəр тіппен арнаулы мемлекеттік жəрдемақы 
тағайындалған жəне төленген кезде жеке көмекшінің 
əлеуметтік қызмет көрсетуі» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

4-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-1) осы Заңның 32-1-бабының 3-тармағында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, халықты 
əлеуметтік қорғау саласындағы уəкілетті орган бе-
кіт кен қағидаларға сəйкес, əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталы арқылы мүгедекті оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəйкес есту кемістігі бар мүгедектерге 
ымдау тілі маманының əлеуметтік қызметтерін 
көрсетуді;»;

7) тармақшадағы «мүгедектердi» деген сөз 
«мүгедекті» деген сөзбен ауыстырылсын;

12) 22-бапта: 
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Мүгедектер мүгедекті оңалтудың жеке бағдар-

ламасына сəйкес мүгедектерге берілетін техникалық 
көмекшi (оpнын толтырушы) құралдардың, арнаулы 
жүріп-тұру құралдарының жəне көрсетілетін қызмет-
тердің сыныптауышына сəйкес протездiк-ортопе-
диялық көмекпен, техникалық көмекшi (орнын тол-
тырушы) құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құрал-
дарымен жəне көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз 
етіледі.»;

екінші бөліктегі «осы Заңның 32-1-бабына сəйкес 
олардың құнын жергілікті атқарушы органдардың 
толық немесе ішінара өтеуі жолымен» деген сөздер 
«осы Заңның 32-1-бабының 3-тармағында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, халықты əлеуметтік қорғау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен қағидаларға 
сəйкес, əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 
арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «жеке оңалту» деген сөздер «мүгедекті 
оңалтудың жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақта:
«таратылған» деген сөзден кейін «, сондай-ақ 

соттың оны банкрот деп тану туралы шешімі заңды 
күшіне енген» деген сөздермен толықтырылсын;

«жағдайда» деген сөз «жағдайларда» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

13) 25-баптың 3-тармағының екінші бөлігі «əзiр-
леп,» деген сөзден кейін «мүгедектердің қоғам-
дық бірлестіктерінің бірімен келісуге жəне» деген 
сөздермен толықтырылсын;

14) 29-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Білім беру гранттарын алуға, сондай-ақ жоғары 
білімді кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша білім алушылардың құра-
мына қабылдауға арналған конкурстарға қатысу 
кезінде балдары тең болған жағдайда, медициналық 
қорытындыға сəйкес тиісті білім беру ұйымдарында 
оқуға қарсы көрсетілімдері жоқ бірінші жəне екінші 
топтағы мүгедектердің, бала кезінен мүгедектердің, 
мүгедек балалардың «Білім туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 26-бабының 5-тармағында 
көзделген кезектілікке сəйкес артықшылықты құқығы 
болады.»;

15) 32-1 жəне 32-2-баптар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«32-1-бап. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталы

1. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 
əлеуметтік-еңбек саласының ақпараттық жүйесі болып 
табылады жəне халықтың жекелеген санаттарына осы 
Заңға жəне «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес, 
жергілікті атқарушы органдардың тауарлардың жəне 
(немесе) көрсетілетін қызметтердің құнын өтеуі 
шарттарымен оларды сатып алу мүмкіндігін беретін 
ақпараттандыру объектісін білдіреді. 

Мүгедектердің əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталында өнім берушіні таңдауы əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтер порталына мүгедекті оңал-
тудың жеке бағдарламасы іс-шараларының жіберілуі 
туралы оларды хабардар еткен күннен бастап екі ай 
ішінде жүзеге асырылады.

2. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталын 
қолдап отыруды жəне оған жүйелік-техникалық 
қызмет көрсетуді Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
шешімі бойынша құрылған, еңбек нарығын реттеу 

жəне жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің белсенді 
шараларын іске асыру жөніндегі мемлекеттік саясатты 
ақпараттық жəне талдамалық қолдауды қамтамасыз 
ететін заңды тұлға жүзеге асырады.

3. Мынадай:
1) мүгедек тұратын елді мекенде сымды интернет 

болмаған;
2) əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 

тіркелген сатып алынатын тауарды жəне (немесе) 
көрсетілетін қызметті беруші болмаған;

3) мүгедектің əлеуметтік көрсетілетін қызметтер пор-
талы арқылы тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудан бас тарту туралы өтініші 
болған;

4) мүгедектердің жеке тапсырыстары бойынша 
дайындалатын жəне (немесе) жеке іріктеу мен 
теңшеуді талап ететін протездік-ортопедиялық кө-
мекпен, техникалық көмекші (орнын толтырушы) 
құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен 
қамтамасыз етілетін;

5) есту аппараттарымен қамтамасыз ете отырып, 
есту-протездік көмегі көрсетілетін;

6) кохлеарлық имплантқа сөйлеу процессорын ауы-
стыру жəне теңшеу бойынша қызметтер көрсетілетін 
жағдайларда, тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сəйкес 
жүргізіледі.

32-2-бап. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер пор-
талында тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметтерді берушілер

1. Кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 
тұлғалар, заңды тұлғалар əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталында тауарларды жəне (немесе) 
қызметтерді берушілер болып табылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы жеке 
көмекшінің əлеуметтік көрсетілетін қызметтеріне 
қолданылмайды.

Психикалық саулық саласында медициналық 
көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрған адам жеке 
көмекші бола алмайды.

2. Тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін қыз-
меттерді берушілерді əлеуметтік көрсетілетін қызмет-
тер порталына жіберу, əлеуметтік көрсетілетін қыз-
меттер порталында оларды тіркеу немесе тіркеуден 
шығару халықты əлеуметтік қорғау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен қағидаларға сəйкес жүзеге 
асырылады.

3. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
мынадай:

1) сəйкестігін міндетті түрде растауға жататын 
тауар ларды беру кезінде сəйкестік сертификаты 
немесе сəйкестік туралы декларациясы бар;

2) мемлекеттік тіркелуге жəне қайта тіркелуге тиіс 
медициналық бұйымдарға жататын техникалық кө-
мекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнаулы жү-
ріп-тұру құралдарын беру кезінде тіркеу куəлігі бар;

3) салықтық берешегі жəне əлеуметтік төлемдер 
бойынша берешегі жоқ;

4) банкроттық не тарату рəсіміне жатпайтын;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік са-

тып алу туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік 
сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне 
енгізілмеген;

6) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік 
сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық əл-
ауқат қорының сенімсіз əлеуетті өнім берушілерінің 
(өнім берушілердің) тізбесіне енгізілмеген;

7) тауарларды өткізу жəне (немесе) қызметтерді 
көрсету үшін шығарылған жерін, сипаттамаларын 
жəне бағасын растайтын құжаттарды ұсынған;

8) санаторий-курорттық емдеуді жəне медициналық 
оңалтуды ұсыну кезінде медициналық қызметті жүзеге 
асыруға лицензиясы бар;

9) ымдау тілі маманының əлеуметтік қызметін 
көрсету кезінде біліктілігін растайтын құжаты бар 
өнім берушілер тіркеледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы жеке 
көмекшінің əлеуметтік көрсетілетін қызметтеріне 
қолданылмайды.

4. Өнім беруші əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталында тіркеуден мынадай:

1) əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
тіркеуден шығару туралы өтініш берген;

2) кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға 
қайтыс болған немесе қызметі тоқтатылған, заңды 
тұлғаның қызметі тоқтатылған;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып 
алу туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 
алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгі зілген;

4) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік 
сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық əл-
ауқат қорының сенімсіз əлеуетті өнім берушілерінің 
(өнім берушілердің) тізбесіне енгізілген;

5) əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 
арқылы өзіне алған міндеттемелерді орындамаған 
жəне (немесе) тиісінше орындамаған жағдайларда 
шығарылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 4) 
тармақшаларына сəйкес əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталында тіркеуден шығару өнім беру-
шіні тіркеуден шығару күніне əлеуметтік көрсе тілетін 
қызметтер порталы арқылы өзіне алған міндет-
темелерді орындаудан босатпайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында 
көрсетілген жағдайларда, мүгедек өнім берушінің өзіне 
алған міндеттемелерді орындамағаны жəне (немесе) 
тиісінше орындамағаны туралы өзіне белгілі болған 
күннен бастап күнтізбелік он төрт күннен кешіктірмей 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталына тиісті 
ақпаратты орналастырады. Жергілікті атқарушы орган 
құратын, өнім беруші тарапынан бұзушылықтардың 
болуын немесе болмауын айқындайтын комиссия осы 
ақпаратты орналастырылған күнінен бастап он жұмыс 
күні ішінде қарайды.

Өнім беруші осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
тіркеуден шығарылған жағдайда, ол туралы мəліметтер 
тиісті тізілімнен жəне (немесе) тізбеден алып тастал-
ғаннан кейін əлеуметтік көрсетілетін қызметтер пор-
талында кейіннен тіркеу мүмкін болады.

Өнім беруші осы тармақтың бірінші бөлігінің 
5) тармақшасында көзделген негіздер бойынша 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
тіркеуден шығарылған жағдайда, тіркеуден шыға-
рылған күннен бастап кемінде бір жылдан кейін 
оны əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында 
кейіннен тіркеу мүмкін болады.

5. Өнім беруші əлеуметтік көрсетілетін қызметтер 
порталында мүгедектерге берілетін техникалық 
көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы 
жүріп-тұру құралдарының жəне көрсетілетін 
қызметтердің сыныптауышына сəйкес келетін 

та уар ларды жəне (немесе) көрсетілетін қызметтерді 
өткізеді.

Өнім берушілердің əлеуметтік көрсетілетін қыз-
меттер порталында жасалатын шарттың талап-
тарына сəйкес келмейтін тауарларды жəне (немесе) 
көрсетілетін қызметтерді əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталы арқылы өткізу фактісі анықталған 
жағдайда, олардың құны өнім берушілердің қаражаты 
есебінен өтеледі.»;

16) 3-тарау мынадай мазмұндағы 32-3-баппен 
толықтырылсын:

«32-3-бап. Мүгедектерді əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтер порталы  арқылы сатып алынатын тауарлар-
мен жəне (немесе)  көрсетілетін қызметтермен 
қамтамасыз ету

1. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы не-
гізінде мүгедектер əлеуметтік көрсетілетін қызмет тер 
порталы арқылы тауарларды жəне (немесе) көрсе ті-
летін қызметтерді сатып алуға тапсырысты жүзеге 
асырады.

Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы арқылы 
өткізілетін тауарлар жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметтер мүгедектерге берілетін техникалық көмекші 
(орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-
тұру құралдарының жəне көрсетілетін қызметтердің 
сыныптауышына сəйкес келуге тиіс.

2. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 
тауарларды жəне (немесе) көрсетілетін қызметтерді 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы арқылы 
сатып алған кезде мүгедектің жергілікті атқарушы 
органдарға олардың құнын өтетуге, бірақ осы баптың 
3-тармағында көзделген кепілдік берілген сома 
мөлшерінен асырмай өтетуге құқығы бар. Мүгедек 
кепілдік берілген соманың жəне сатып алынған тауар-
лардың жəне (немесе) көрсетілетін қызметтердің 
нақты құны арасындағы айырманы меншікті қаражаты 
есебінен өз бетінше төлейді.

3. Əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 
арқылы сатып алынатын тауарлардың жəне (немесе) 
көрсетілетін қызметтердің құнын өтеу ретінде берілетін 
кепілдік берілген сома мынадай мөлшерлерде:

санаторий-курорттық емделуге, протездік-ортопе-
диялық көмекке, техникалық көмекші (орнын толты-
рушы) құралдарға, арнаулы жүріп-тұру құрал дарына 
– халықты əлеуметтік қорғау саласындағы уəкілетті 
орган айқындайтын мөлшерде;

жеке көмекшінің əлеуметтік көрсетілетін қызмет-
теріне – бір сағатқа, бірақ күніне сегіз сағаттан 
асыр май, əлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның 
жалақысы мөлшерінің есебімен;

ымдау тілі маманының əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтеріне – бір сағатқа, бірақ жылына алпыс 
сағаттан асырмай, республикалық бюджет туралы 
заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жала-
қы мөлшерінің он бес пайызы есебімен төленеді.».

9. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 
жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына: 

1) 1-баптың 1) тармақшасының алтыншы абза-
цындағы «жəрдемақы)» деген сөз «жəрдемақы) 
түріндегі ақшалай , оның ішінде электрондық ақшамен 
төленетін төлемдер» деген сөздермен ауыстырылып, 
жетінші абзацы алып тасталсын; 

2) 4-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасындағы «жəрдемақы;» 

деген сөз «жəрдемақы алуға құқығы бар.» деген 
сөздермен ауыстырылып, 3) жəне 5) тармақшалары 
алып тасталсын; 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 

наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын 
алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
наградталған адамдардың көпбалалы анаға берілетін 
жəрдемақыны алуға құқығы бар.»;

3) 5-бапта: 
2-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Жəрдемақы тағайындау туралы өтініш тізбесін 

уəкілетті мемлекеттік орган айқындайтын құжат тар 
қоса беріле отырып, осы Заңның 4-бабын да көзделген 
жəрдемақыға құқығы бар отбасы ның (адамның) 
тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік корпорацияға 
беріледі.»;

екінші бөліктегі «бала туғанда берілетін жəрдемақы, 
бала күтіміне байланысты жəрдемақы, мүгедек баланы 
тəрбиелеушіге берілетін жəрдемақы не бала кезінен 
бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты 
жəрдемақы» деген сөздер «жəрдемақылар» деген 
сөзбен ауыстырылсын;

үшінші бөліктегі «немесе бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектік алғаш рет белгіленген», «жəне 
бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне 
байланысты жəрдемақы» деген сөздер алып тасталсын;

4-тармақта: 
бірінші бөліктегі «немесе бала кезінен бірінші 

топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адам 
туралы» деген сөздер алып тасталсын;

екінші бөліктегі «немесе бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адам 
туралы», «, сондай-ақ бала кезінен бірінші топтағы 
мүге дек тің күтіміне байланысты жəрдемақы» деген 
сөздер алып тасталсын;

4) 6-бапта:
2-тармақта: 
бірінші бөлікте:
«бірінші бөлігінде» деген сөздер «екінші бөлігінде» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«немесе бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке 

күтімді жүзеге асыратын адам туралы» деген сөздер 
алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Проактивті көрсетілетін қызмет арқылы жəрдем-
ақылар тағайындалған кезде «Мемлекеттік көрсе тілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес проактивті көрсетілетін қызмет арқылы 
жəрдемақы тағайындауға өтініш берушінің келісімін 
алған күн қызмет көрсетуге өтініш жасалған күн жəне 
оның Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күні болып 
есептеледі.»;

5-тармақтағы «жəне бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедектерге» деген сөздер алып тасталсын;

5) 8-1-баптың 2-тармағындағы «қайтыс болған айды 
қоса алғанда» деген сөздерден кейін «, ал жəрдемақы 
алушы Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерге тұрақты тұрғылықты тұруға кеткен жағдайда 
– кет кен айды қоса алғанда» деген сөздермен толық-
тырылсын;

6) 9-2-бап алып тасталсын;
7) 10-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктің 5) тармақшасы алып тасталсын;
екінші бөлікте:
«бірінші бөлігінің 1), 2), 2-1) жəне 3) тармақша-

ларында» деген сөздер «бірінші бөлігінде» деген 
сөздермен ауыстырылсын;
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«– айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің өзгеруі 
ескеріле отырып, ал осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) 
жəне 5) тармақшаларында көрсетілген жəрдемақылар 
ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының өзгеруі ескеріле 
оты рып төленеді, бұлар республикалық бюджет 
туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленеді» 
деген сөздер «республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленетін айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінің немесе ең төмен күнкөріс деңгейі 
шамасының өзгеруі ескеріле отырып төленеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың екінші бөлігінде:
«, сондай-ақ бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің 

күтіміне байланысты жəрдемақының» деген сөздер 
алып тасталсын;

«басталған кезден бастап, бірақ олар тағайындалған 
кезден бұрын қайта қаралмайды» деген сөздер «бас-
талған күннен бастап қайта қаралады, бірақ олар 
тағайындалған күннен ерте емес қайта қаралады» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8) 11-бапта: 
1-тармақта:
бірінші бөлікте: 
1-1) тармақшадағы «осы Заңда белгіленген жағдай-

ларды қоспағанда, баланың кəмелеттік жасқа толуы, 
сондай-ақ кəмелеттік жасқа толғаннан» деген сөздер 
«, кəмелеттік жасқа толғанынан» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықты-
рылсын:

«5) жəрдемақы алушыға қатысты Қазақстан Рес-
пуб ликасының азаматтығын тоқтату фактісінің анық-
талуы.»;

үшінші бөлік алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Осы Заңның 4-бабының 3-тармағында көзделген 

жəрдемақыны төлеуді тоқтату үшін мыналар негіз 
болып табылады:

1) өтініш берушінің жəрдемақының заңсыз та ғайын-
далуына алып келген, анық емес мəліметтер ұсынуы;

2) жəрдемақы алушыны «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік наградалары туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 40-бабына сəйкес Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік наградасынан айыру;

3) жəрдемақы алушыға қатысты Қазақстан Рес пуб-
ликасының азаматтығын тоқтату фактісінің анық-
талуы.»;

2-тармақта:
бірінші бөліктегі «1-тармағында» деген сөздер «1 жəне 

1-1-тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлік «соттың» деген сөзден кейін «заңды 

күшіне енген» деген сөздермен толықтырылсын;
3-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «1-тармағының 2), 2-1), 3) жəне 

4) тармақшаларында» деген сөздер «1-тармағының 2), 
2-1) жəне 4) тармақшаларында жəне 3-тармағында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 4), 5) жəне 6) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«4) баланың осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 2-1) 
тармақшасында көрсетілген жəрдемақыны төлеу үшін 
кəмелетке толуы;

5) жəрдемақы алушыға қатысты жедел-іздестіру 
іс-шараларын жүргізу туралы немесе хабар-ошарсыз 
жоғалу фактісі туралы растайтын құжаттың болуы;

6) жəрдемақы алушы – шетелдіктің немесе азаматтығы 
жоқ адамның жеке басын куəландыратын құжаттың, 
қандас куəлігінің қолданылу мерзімінің өтуі.»;

екінші бөлік алып тасталсын;
9) 11-1-баптың 1-тармағында:
бірінші бөлікте орыс тіліндегі мəтінге түзету ен-

гізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;
екінші жəне үшінші бөліктер алып тасталсын.
10. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 

жылғы  29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына: 

15-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толық-
тырылсын:

«8. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 6) жəне 8) 
тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша 
өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдар (отбасылар) 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілерді 
таңдауды əлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы 
арқылы жүзеге асырады.».

11. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

84-бап мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«2012 жылғы 1 қаңтарға дейін қызметтен шығарылған 
прокуратура органдары қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасының зейнетақы заңнамасына сəйкес 
еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін 
алуға құқығы бар. Зейнетақы төлемдерінің мөлшері 
Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жүргізілген жыл сайынғы арт-
тырулар ескеріле отырып, қызметтен шығарылған 
күнге белгіленеді, төлем еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған 
күннен бастап жүзеге асырылады.».

12. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 4-баптың 2-тармағының үшінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«2-1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі 

бойынша міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемелеріне 
«0» түзету коэффициенті қолданылған қызмет түрлері 
бойынша еңбек, кəсіпкерлік қызмет, жеке практикамен 
айналысу кезеңдері;»; 

4) тармақшадағы «16» деген цифрлар «18» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықты-
рылсын:

«8-1) төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары қолда-
ныл ған кезеңде қызметтің шектелуіне байланысты 
кірісінен айырылған жағдайда төленетін əлеуметтік 
төлемді алу кезеңдері;»;

2) 13-баптың 1-тармағында:
7) тармақшадағы «16» деген цифрлар «18» деген 

цифрлармен ауыстырылсын; 
11) тармақшадағы «соғыс мүгедектерi» деген сөздер 

«Ұлы Отан соғысының мүгедектері» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 15-бапта:
2-тармақта:
бірінші бөліктегі «1995» деген цифрлар «1998» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «Байқоңыр» кешенiнiң ресейлiк 

ұйымдарында жұмыс iстеген кезеңде алынған кірісті 
қоспағанда, 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең 
үшін» деген сөздер «Осы баптың 3-тармағына сəйкес 
айқындалатын кірісті қоспағанда,» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3-тармақтың бірінші бөлігіндегі «орташа айлық 
кірістің мөлшерi жұмыс берушi беретiн кіріс 

тура лы анық тамамен расталатын кіріске сəйкес белгi-
ленедi» деген сөздер «, сондай-ақ Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің шешімі бойынша міндетті 
зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналарының мөлшерлемелеріне «0» түзету 
коэффициенті қолданылған қызмет түрлері бойынша 
еңбек, кəсіпкерлік қызмет, жеке практикамен айналысу 
кезеңі үшін орташа айлық кірістің мөлшерi кірістер 
туралы анықтамамен расталатын кіріске сəйкес 
белгіленеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 16-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Өтініш берушінің қалауы бойынша Қазақстан 
Республикасында төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары 
қолданылған айлар орташа айлық кірістің мөлшерін 
айқындаған кезде алып тасталады жəне олардың тура 
алдындағы немесе олардан кейінгі басқа айлармен 
ауыстырылады.»;

5) 20-баптың 1-тармағының 11-1) тармақшасы 
«қайтару» деген сөзден кейін «, тоқтату» деген сөзбен 
толықтырылсын;

6) 30-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
төртінші бөлікпен толықтырылсын:

«Осы Заңның 31-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында 
жəне 32-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында аталған 
адамдардың мерзімсіз белгіленген бірінші немесе 
екінші топтағы мүгедектігі алынған жағдайда, бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы 
төлемдері мүгедектікті алу туралы мəліметтер алынған 
айдан кейінгі айдан бастап тоқтатылады.»;

7) 34-баптың 9-тармағының 4-1) тармақшасы 
«қайтару» деген сөзден кейін «, тоқтату» деген сөзбен 
толықтырылсын;

8) 37-бапта:
2-тармақ «жарналарын» деген сөзден кейін «, 

міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын» деген сөз-
дермен толықтырылсын;

2-1-тармақ алып тасталсын;
3-тармақта:
бірінші бөлік «Мемлекеттік корпорацияға» деген 

сөздерден кейін «міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын есепке алуға 
арналған» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөліктегі «Салымшы» деген сөз «Міндетті 
зейнетақы жарналарының салымшысы, агент жəне өзі 
үшін міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары аударылған 
жеке тұлға» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 39-баптың 3-тармағында:
бірінші бөлік алып тасталсын;
екінші бөлікте:
«ашуға қайта өтініш» деген сөздер «қайтадан ашу» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«берілмейді» деген сөз «жүзеге асырылмайды» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Бұл ретте, жеке тұлғаның пайдасына міндетті 

кəсіптік зейнетақы жарналарын төлеген агент бұрын 
ашылған, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын 
есепке алуға арналған жеке зейнетақы шотына міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары есепке жатқызылған 
күннен бастап міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа 
қосылған болып есептеледі.».

13. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

51-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «жеке 
оңалту» деген сөздер «мүгедекті оңалтудың жеке» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

14. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 
6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына: 

1) 11-баптың 1-тармағында:
6) тармақшадағы «жұмыс іздеп жүрген адамдарға 

жəне жұмыссыздарға жеке өзі барған немесе ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар жəне (немесе) ұялы 
байланыс желісінің абоненттік құрылғысы арқылы 
өтініш жасаған кезде оларды лайықты жұмыстың бар 
екендігі туралы міндетті түрде хабардар ете отырып,» 
деген сөздер «халықты жұмыспен қамту мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, 
жұмыс іздеп жүрген адамдарды жəне жұмыссыздарды 
лайықты жұмыстың бар екендігі туралы міндетті 
түрде хабардар ете отырып, оларға» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

11-1) тармақша алып тасталсын;
2) 13-бапта:
1 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Жұмысы жəне (немесе) табысы (кірісі) жоқ, 

лайықты жұмыс іздеп жүрген адам жұмысқа орналасуы-
на жəрдемдесу үшін өтініш жасаған кезде тұрғылықты 
жері бойынша халықты жұмыспен қамту орталығында 
тікелей не «электрондық үкімет» веб-порталы немесе 
Мемлекеттік корпорация арқылы немесе «Электрондық 
еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталы 
арқылы жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеледі.»;

«3. Жұмыс іздеп жүрген жəне халықты жұмыспен 
қамту орталығынан (кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінен) немесе «Электрондық еңбек биржасы» мем-
лекет тік ақпараттық порталы арқылы лайықты жұмыс 
туралы ұсыныс алған адам – халықты жұмыспен қамту 
орталығын, ал ауылдық елді мекенде тұратын адам – 
кент, ауыл, ауылдық округ əкімін ұсынылған лайықты 
жұмысқа келісетіні немесе одан бас тартатыны туралы 
халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкі-
летті орган айқындаған тəртіппен хабардар етуге тиіс.»;

3) 14-бапта:
4-тармақ алып тасталсын;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 

жергілікті органда тiркелген жəне халықты жұмыспен қамту 
орталығынан (кент, ауыл, ауылдық округ əкімінен) немесе 
«Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық 
порталы арқылы лайықты жұмыс туралы ұсыныс алған 
жұмыссыздар – халықты жұмыспен қамту орталығын, ал 
ауылдық елдi мекендерде тұратын жұмыссыздар – кент, 
ауыл, ауылдық округ əкiмiн ұсынылған лайықты жұмысқа 
келісетіні немесе одан бас тартатыны туралы халықты 
жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті орган 
айқындаған тəртіппен хабардар етуге тиіс.»;

4) 27-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«1) мүгедектерді;».
15. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2019 

жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 1-бапта:
25) тармақшадағы «; уəкілетті орган;» деген 

сөздер «; орталық атқарушы орган;» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

 27) тармақшада:
 «уəкiлеттi орган» деген сөздер «орталық атқарушы 

орган» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«жəне қадағалау функцияларын жүзеге асыратын 

орталық атқарушы орган» деген сөздер «функцияларын 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 29) тармақшамен толық-
тырылсын:

«29) «Электрондық еңбек биржасы» мем лекеттік 
ақпараттық порталы – еңбек нарығының бірыңғай 
ақпараттық базасын қамтитын ақпараттық жүйе.»;

2) 10-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«10-бап. Орталық атқарушы органның құзыретi»;
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Орталық атқарушы орган:»;
4) тармақшадағы «жəне қадағалау» деген сөздер 

алып тасталсын;
3) 11-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «жəне 

уəкілетті» деген сөз «жəне орталық атқарушы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 12-баптың 1-тармағында:
1), 2), 3) жəне 4) тармақшалар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1) қорға еңбекке қабілеттіліктен айырылу жағдайы 

бойынша əлеуметтік төлем тағайындау туралы 
өтінішті:

жалпы еңбекке қабілеттіліктен айырылу дəрежесі 
алғаш рет белгіленген кезде МƏС бөлімшесі арқылы;

өтініш жасаған кезде жалпы еңбекке қабілеттіліктен 
айырылу дəрежесі белгіленген кезде Мемлекеттік 
корпорация арқылы беруге;

2) қорға Мемлекеттік корпорация арқылы асырау-
шысынан айырылу жағдайы бойынша əлеуметтік төлем 
тағайындау туралы өтініш беруге; 

3) қорға жұмысынан айырылу жағдайы бойынша 
əлеуметтік төлем тағайындау туралы өтінішті:

егер адам жұмыссыз ретінде тіркелген болса, Мем-
лекеттік корпорация арқылы;

жұмыссыз ретінде тіркеу кезінде халықты жұмыспен 
қамту орталығы арқылы;

жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы мəліметтер 
болған кезде «электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы;

«Электрондық еңбек биржасы» порталында жұмыс-
сыз ретінде тіркелген кезде аталған портал арқылы 
беруге;

4) қорға Мемлекеттік корпорация арқылы жүктілікке 
жəне босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап 
алуға байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша 
əлеуметтік төлем тағайындау туралы өтініш беруге;»;

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықты-
рылсын:

«4-1) қорға бала бір жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты кірісінен айырылу жағдайына 
арналған əлеуметтік төлем тағайындау туралы өтінішті: 

Мемлекеттік корпорация арқылы;
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы беруге;»;
5) 13-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы 

«уəкілетті» деген сөз «орталық атқарушы» деген сөз-
дермен ауыстырылсын;

6) 15-баптың 6-тармағының 2) тармақшасындағы 
«белгіленген кірістерден төленбейді.» деген сөздер 
«белгіленген;» деген сөзбен ауыстырылып, екінші 
бөлігі алып тасталсын; 

7) 18-баптың 1-тармағындағы «уəкілетті» деген сөз 
«орталық атқарушы» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 19-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «уəкілетті» деген сөз 

«орталық атқарушы» деген сөздермен ауыстырылсын;
8-тармақтың екінші бөлігіндегі «Тағайындалу 

мерзімі» деген сөздер «Егер осы баптың 5-тармағында 
өзгеше көзделмесе, тағайындалу мерзімі» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8) 20-баптың 4-тармағында: 
мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші 

бөліктермен толықтырылсын:
«Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

шешімі бойынша əлеуметтік аударымдар мөлшер-
лемесіне «0» түзету коэффициенті қолданылған қызмет 
түрлері бойынша еңбек, кəсіпкерлік қыз мет, жеке 
практикамен айналысу кезеңдерінде алын ған кіріс – 
төлеуші беретін кірістер тура лы анық тама негізінде 
кірістің орташа айлық мөл шерін айқындау кезінде 
ескеріледі.

Төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары қолданылған 
кезеңде қызметтің шектелуіне байланысты кірісінен 
айырылу жағдайына арналған əлеуметтік төлемді алу 
кезеңдері кірістің орташа айлық мөлшері есебінен 
алып тасталады жəне кірістің орташа айлық мөлшерін 
айқындау кезеңі басталардың тура алдындағы басқа 
айлармен ауыстырылады.»;

үшінші бөліктегі «төртінші» деген сөз «алтыншы» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Қатысу өтілінің коэффициентін айқындау кезінде 
төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары қолданылған 
кезеңде қызметтің шектелуіне байланысты кірісінен 
айырылу жағдайына арналған əлеуметтік төлемді 
алу кезеңдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімі бойынша əлеуметтік аударымдар 
мөлшерлемесіне «0» түзету коэффициенті қолданылған 
қызмет түрлері бойынша еңбек, кəсіпкерлік қызмет, 
жеке практикамен айналысу кезеңдері есепке 
жатқызылады.»;

9) 21-бапта:
7-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
 8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«Бұл ретте, əлеуметтік аударымдар есептелетін 

объект ретінде есепке алынған кірістің орташа айлық 
мөлшері, кірісті ауыстыру коэффициенті жəне қатысу 
өтілінің коэффициенті осы Заңның 20-бабының 
4-тармағына сəйкес айқындалады.»;

11) 22-баптың 2-тармағында: 
екінші бөлік алып тасталсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Бұл ретте, кірісті ауыстыру коэффициенті 0,4-ті 

құрайды, ал əлеуметтік аударымдар есептелетін объект 
ретінде есепке алынған кірістің орташа айлық мөлшері 
мен қатысу өтілінің коэффициенті осы Заңның 
20-бабының 4-тармағына сəйкес айқындалады.»;

12) 23-баптың 3-тармағында:
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Əлеуметтік аударымдар есептелетін объект ретінде 

есепке алынған кірістің орташа айлық мөл шерін 
айқындау кезінде осы Заңның 20-бабы 4-тармағының 
үшінші жəне төртінші бөліктерінде көзделген ережелер 
ескеріледі.»;

үшінші бөліктегі «төртінші» деген сөз «бесінші» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

13) 24-баптың 4-тармағында: 
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Бұл ретте, кірісті ауыстыру коэффициенті 0,4-ті 

құрайды, ал əлеуметтік аударымдар есептелетін объект 
ретінде есепке алынған кірістің орташа айлық мөлшері 
осы Заңның 20-бабы 4-тармағының екінші, үшінші 
жəне төртінші бөліктеріне сəйкес айқындалады.»;

бесінші бөлік алып тасталсын;
14) 27-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«5) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты 

тұруға рұқсат алғанға дейін алушының «Қазақстан 
Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында көзделген негіздер 
бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығын 
тоқтату фактілерінің анықталуы туралы, оның ішінде 

ақпараттық жүйелерден алынған мəліметтер келіп 
түскен айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап 
тоқтатыла тұрады.»;

15) 33-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2) тізбесі мен лимиттерін Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі айқындайтын қаржы құралдарына 
орналастыру;»;

16) 34-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi 
қор активтерiн Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындаған қаржы құралдарының тізбесі мен 
лимиттеріне сəйкес орналастыруды жүзеге асырады.»;

17) 40-баптың 2-тармағында:
«20-бабы 4-тармағының үшінші жəне төртінші 

бөліктері» деген сөздер «20-бабы 4-тармағының 
бесінші жəне алтыншы бөліктері» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

 «23-бабы 3-тармағының үшінші жəне төртінші 
бөліктері» деген сөздер «23-бабы 3-тармағының 
төртінші жəне бесінші бөліктері» деген сөздермен 
ауыстырылсын. 

 16. «Ардагерлер туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

7-бапта:
1) тармақшадағы «үш дəрежелі Даңқ, үш дəрежелі 

Еңбек Даңқы ордендерінің» деген сөздер «үш дəре-
желі Еңбек Даңқы орденінің» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) тармақшадағы «атағына» деген сөз «, «Халық 
қаһарманы» атақтарына» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықты-
рылсын:

«5) жасына байланысты зейнетақы төлемдерін 
немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерін алушылар болып табылатын жəне бұрынғы 
КСР Одағының немесе Қазақстан Республикасының 
ордендерімен немесе медальдарымен наградталған 
не бұрынғы КСР Одағының немесе Қазақстан 
Республикасының құрметті атақтарына ие болған, не 
Қазақстан Республикасының құрмет грамоталарымен 
наградталған, не Қазақстан Республикасының 
ведомстволық наградаларымен наградталған адамдар.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінде аталған 
адамдарға осы Заңның 12-бабы 1-тармағының 1), 2), 4) 
жəне 5) тармақшаларында жəне 2-тармағында көзделген 
əлеуметтік қолдау шаралары қолданылмайды.».

2-бап. Осы Заң 2023 жылғы 1 қаңтардан бас тап 
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 8-тармағы 2) тар-
мақшасының үшінші абзацын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

3-бап.
1. Осы Заңның 1-бабы 6-тармағы 4) тармақшасының 

жиырма жетінші абзацы жəне 8-тармағы 15) тармақ-
шасының бесінші абзацы 2023 жылғы 1 қаң тарға дейін 
қолданылады деп белгіленсін.

2. Осы Заңның 1-бабы 6-тармағы 4) тармақшасының 
он екінші жəне он тоғызыншы абзацтарының, 
8-тармағы 15) тармақшасының жиырма төртінші 
жəне отыз үшінші абзацтарының қолданысы 2022 
жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла 
тұру кезеңінде осы абзацтар мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгіленсін: 

«4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық 
əл-ауқат қорының жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан 
да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Ұлттық 
əл-ауқат қоры иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз 
əлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілердің) 
тізбесіне енгізілмеген;»; 

«4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық 
əл-ауқат қорының жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне 
одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде 
Ұлттық əл-ауқат қоры иеленетін заңды тұл ғалар-
дың сенімсіз əлеуетті өнім берушілерінің (өнім беру-
шілердің) тізбесіне енгізілген;»;

«6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық 
əл-ауқат қорының жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан 
да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Ұлттық 
əл-ауқат қоры иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз 
əлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілердің) 
тізбесіне енгізілмеген;»;

«4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік 
туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізіліміне жəне (немесе) Ұлттық 
əл-ауқат қорының жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан 
да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Ұлттық 
əл-ауқат қоры иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз 
əлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) 
тізбесіне енгізілген;». 

3. Осы Заңның 1-бабы 8-тармағы 5) тармақшасы 
оныншы абзацының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға 
дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде 
осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп 
белгіленсін:

«8. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасы 
мүгедектікті белгілеу мерзіміне əзірленеді.».

4-бап. Жеті жастан он алты жасқа дейінгі мүгедек 
балаларға тағайындалған мүгедектігі бойынша 
мемлекеттік базалық əлеуметтік жəрдемақы, сондай-
ақ Ресей Федерациясының заңнамасына сəйкес 
мүгедектігі бойынша зейнетақы алған жағдайда, 
Байқоңыр қаласында тұратын жеті жастан он алты 
жасқа дейінгі мүгедек балаларға тағайындалған 
арнаулы мемлекеттік жəрдемақы мүгедектік тобын 
белгілеу үшін қайта куəландырудан өткенге дейін 
бұрын тағайындалған мөлшерде сақталады.

Мүгедектік тобын белгілеу үшін жетіден он 
алты жасқа дейінгі мүгедек балаларды қайта куə-
лан дыру кезінде мүгедектік тобы белгіленген 
мер  зімге – осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бас-
тал ған кезең, осы кезең ішінде мүгедектік тобына əсер 
ететін мəн-жайлар туындаған жағдайларды қос па ғанда, 
есепке жатқызылады, бірақ ол алты айдан аспауға тиіс.

Мүгедек балаларға мүгедектігі бойынша мемлекеттік 
базалық əлеуметтік жəрдемақы, сондай-ақ белгіленген 
мүгедектік тобы бойынша Ресей Федерациясының 
заңнамасына сəйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы 
алған жағдайда, Байқоңыр қаласында тұратын мүгедек 
балаларға арнаулы мемлекеттік жəрдемақы осы баптың 
екінші бөлігінде көрсетілген кезеңге қосымша ақы 
төлене отырып, қайта куəландырылған күннен бастап 
қайта есептеледі.

 Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 12 қазан
№ 67-VIІ ҚРЗ

РЕСМИ

(Соңы. Басы 1,10-11-беттерде) 
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Жәнібек �ЛИМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Өз отына жанып кететіндер қаншама. 
Өзектегі өрт те, дерт те сол серттен тууы əбден 
мүм кін. Осыны жеріне жеткізе түсіндіретін, 
біз білетін бір шығарма – Мұхтар Мағауин-
нің «Сұркөжек аттың соңғы шабысы» атты 
əңгімесі. Онда өмір бойы бəйгенің алдын берме-
ген Сұркөжектің тоқтасқан шағы суреттеледі. 
Ақырында тұлпары қартайған соң иесі жануар-
ды еркіне қоя береді. Өле-өлгенше бостандық 
сыйлайды жануарға. Кейінде бір кісінің 
өтінішімен байдың еркетотайының дəмелі атын 
жаратады. Мұны байқаған Сұркөжек əлгі атпен 
бірге өзін де жарата бастайды. Атбегі көзіне 
жас алып, ақырында тұлпарын қоса баптайды. 
Сөйтіп, Сұркөжек соңғы бəйгеге қосылып, 
ақырғы айналымда аттардың алдында оза ша-
уып келе жатып, қарақшыға аз-ақ қалғанда 
аяғын інге тығып, жазым болады. Ақырына 
дейін алдына қара салмай, сертпен өлген тұлпар 
ақырында тарихта осылай қалды. Мұхаңның 
бұған дейінгі «Жүйрік» шығармасында да 
қозғалады бұл тақырып. Адам қастығынан 
аяқтан ақсап қалған Нарқызыл кейінде табын-
дағы көп жылқы ішінде де алдына қара сал-
майды. «...Басқалар да шабысқа түссе ше? Үш 
аяқтап ілесе ала ма? Ілесер-ау, озып, ілгері 
шыға ала ма? Шыға алмайды, əрине. Сонда 
қай тер еді? Құсадан өлер еді...» дейді жазушы. 

Біздің тарихта бұған мысал жетерлік. Əріге 
бармай-ақ берідегі Алаш арыстарын алса да 
жеткілікті. «Ұлтымның табанына кірген шөгір 
менің маңдайыма қадалсын» деген сертпен 
өтті олар өмірден. Сол серт жолында мерт 
бол ды бəрі. Арасында ақындық сертпен өткен 
Сұлтанмахмұт Торайғыров бар. Алашшыл 
ақындар ішінде Мағжаннан кейін, тіпті қатар 
аталуы тиіс сертшіл ақын. Жасы жетпей қалды, 
əйтпегенде қазақ өлеңінің бүгінгі өрісі бұдан да 
кең болар ма еді деген ойға жетелейді. Өйткені 
біз атын атаған екі ақынды өзіне үлгі еткен 
ақын Қасым Аманжолов екені анық байқалады.
Əдебиетте ондай тегеурінді толқын болмаса, 

Қасым да, Қасымнан кейінгілердің де болу-
болмауы екіталай.

«Қараңғылықтың кегіне, Күн болмағанда, 
кім болам?!» – Сұлтанмахмұттың серті! Алаш 
мұратын көксеген ақындар ішінен Қасым неге 
Сұлтанмахмұтты таңдады деп ойлайсыз? Ол 
алғашқылардың бірі болып «Сұлтанмахмұт 
туралы баллада» жазды. Торайғыров 1920 
жылдың 21 мамырында қайтыс болады екен де, 
Қасым балладасын 1940 жылдың 20 мамырын-
да жазып, нүктесін қояды. Ақын қайтқанының 
20 жылдығын біліп, ескерген сияқты. Ол 
кезде Мағжан туралы жазу – өлімге бару-
мен пара-пар. Сұлтанмахмұт Мағжан сынды 
«халық жауы» ретінде ұсталып, репрессияға 
ілікпеген. Ерте өліп қалғандығынан. Бастысы, 
айыпталмай ажал құшты. «Алаш туы астында, 
Күн сөнгенше сөнбейміз» деп Алаш гимнін 
жазып қалдырған ұстазын еске алу арқылы 
Қасым күллі сталиндік жүйеге қарсылығын 
танытқандай көрінеді. Балладаны асықпай, 
шұқшиып оқығанға ол анық байқалады. Бір 
кейіпкердің Сұлтанмахмұтты тіріге балап, 
өлмес жырын үлгі тұтуы, келесі кейіпкер оны 
арам дұшпанға балап, «тарихқа солай жа-
зып бергем» дегені ақылға сыйымды делік. 
Алайда Сұлтанмахмұтты көрден тұрғызуы 
ше? Қабірден шығып, өзіне болысқан жаспен 
Жазушылар одағынан мүшелік билетін алу ға 
жөнеліп кеткені – Сұлтанмахмұттың жеңісі 
деген сөз. Яғни ақынды жақтаған кейіпкердің 
пікірі дұрыс болып шыққаны. Керісінше, ақын-
ға күйе жаққан кейіпкер қабір басында мола 
күзетіп қалғаны – оның жеңілгенін білдіреді. 

Керауыз ұрпақ келмеске кетеді де, жаңа заман 
орнайтыны туралы үлкен емеурін осында тұр.

Бұл бір делік. Екіншіден Сұлтанмахмұт 
Қасымға ұстаз деп тегін айтқан жоқпыз. 
Қасым  «Ақсəуле» тақырыбын сол ұстазынан 
ал ған. Сұлтанмахмұттың «Ақсəулесін» оқы 
да, Қасым ды оқы. Бір-бірін қайталамай ды,  
бірақ кейінгісі алдыңғысынан үлгі алғаны аң-
да ла ды. Сұлтанмахмұт «Ақсəуле, күміс жүз ді, 
құндыз қабақ» немесе «Назды, нəзік, ақ сəуле» 
деп бастайды. Өлеңнің тақырыбына шейін со-
лай аталады. Цикл деуге болады. Қасым оны 
жаңаша жырлап, дамытып жіберген. «Ақсəуле, 
аспанда Аймен таласасың, төгіліп иығыңа қара 
шашың» деген жолдар туа сала əнге айна-
лып кетті. Ол туралы Кеңес Одағының халық 
əртісі, композитор, Қазақ ССР мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, профессор Ғазиза 
Жұбанова: «1955 жылы «Əдебиет жəне ис-
скуство» деген журналды оқысам, Қасымның 
соңғы жазған өлеңдері бар екен. Соның ішінде 
«Ақсəуле» деген өлеңі маған бірден əсер етті. 
Біздер, композиторлар, кейде бір өлең ұнаса, 
оқып жатқанда ішімізден музыка шығып жа-
тады. Осы өлеңді оқығанымда бірден əні, ме-
лодиясы жүрегімнен шықты», деп еске алады.

Сұлтанмахмұт «Мен – қазақ, қазақпын деп 
мақтанамын» десе, Қасым «Мен – қазақтың ба-
ласы» деп жар салды. Жəне «Сертің осы азат 
жігіт, азат қыз» деген өлеңдердің серті ақынға 
Сұлтанмахмұттан көшкенін байқау қиын емес. 
Оны зерделі оқырманның өзі де білетін болуы 
керек. Бір ұққанымыз, сертіне адалдар жасай 
береді.

Дүйсенәлі �ЛІМАҚЫН,
«Egemen Qazaqstan»

«Сен маған неге,
у сіңген көзбен қарайсың?

Қарайсың, сосын,
бастағы қанға тарайсың. 

Қабағын түйген қап-қара
ойға үңілсем. 

Масқара түнге малшынған
майда арайсың. 

Қыршынды қидың қыл бұрау
арқан салдың да. 

 Мұң жанып жатыр 
Мұқандар өлген шалғында. 
– Кісімін десем...
 – Жылқысың дейсің ... 
Ендеше:
 Мінетін болсаң кісінеп

тұрмын алдыңда».
Міне, осылай ақтарыла тө-

гі ліп, бар айтарын жырымен 
айт  қан ақын, жазушы, та рих-
шы Сұраған Рахметұлы – қа зақ 
по эзиясының көрнекті өкіл де-
рінің бірі. Бұлай деуімізге оның 
екпінді өлеңдері мен ойға құ-
рылған мақалалары, оқырман 
дей тін қазының көңілінен шық-
қан кітаптары себеп болып отыр. 

Ол Баян-Өлгей мен Ас та на-
Алматы арасын өлеңмен жал  -
ғаған əдебиет елшісі іспетті. Бə   -
ріне дəнекер оның тұма жырла-
ры болды. 

Талант деген Тəңір берген 
несібенің өзі кім көрінгенге тоқ-
тай бермейтін сыңайлы. Сұраған 
Рахметұлының таланты жайлы, 
ақындық болмысы мен өлеңдегі, 
өнердегі дабысы, шабысы жайлы 
осыған дейін аға буын ақындар 
мен қаламдастары көп айтты. 
Əрине, есті оқырманның пікірі 
бір басқа. Маңыздысы да сол. 

«Қырбақ қар өлең
шумақтарындай,

Мейірімді дала кірпігі.
Қаздың қаңқылы ұшады

қалқып,
Құндақтағы ұлдан
Əуенін санамда іркідім».
Ақындықты тақтан да қымбат 

көретін өр мінезді жандар бола-
ды. Олардың арманы, мақсаты 
мен мұраты тек қана өлеңнің 
еншісінде. Біздің кейіпкеріміз де  
– сол мүдденің ішінде, тіпті үнемі 
ойдың ішінде жүретін қаламгер. 
Ол бар мұңын, тағдырын өлең-
нен тауып, өлеңге ғана серік бол-
ды. Өлеңнен алып, өлеңге берді. 
Асқақ арман, таза жүрек, шы-
найы ынтызарлық оны өлеңнің, 
өнердің жолынан адастырған 
жоқ, қайта əлдилеп биігіне кө-
терді. Сұраған ақынның өлең 
құр лысында қазіргі жəне өткен 
ақындарға ұқсамайтын, өзіне тəн 
стильдік ерекшеліктер бар екенін 
де оның өр мінез жырлары, да-
лалықтарға тəн əуені айтады. 

Сұраған ақын туралы жа-
зушы, ғалым Мұхтар Мағауин: 
«Шы  нында да, Сұраған – қазіргі 
заманғы қазақ поэзиясының ал-
дың ғы қатарында тұрған таны-
мал ақын екені күмəн туғызбаса 

керек. Табиғи дарын ғана емес, 
ұтымды ізденіс, тынымсыз ең-
бек нəтижесі. Байыптап қара-
сам, жаңа бастаған жас талап  кер 
Сұ рағанның үлкен бір ар тық-
шы лығы жəне кеміске айна лу-
ға мүмкін шетін жағдайы бо-
лыпты.

Артықшылығы – ежелгі  Тү ркі 
мекені, бүгінгі Моңғол ұлы сын-
да, баяғы Абай заманындағы, 
тұрмысы табиғи, тілі таза, мінез-
құлқы нағыз ұлттық сипатты, 
уызы шайқалмаған қазақ орта-
сында туып-өсті жəне біржола 
қалыптасты. Ықтимал кемшіндік 
– осы өзгеше ортадағы шалғай 
жағдаяттар нəтижесінде тоқы-
рау ға ұшырау, яғни рухани өмір -
де, тыным, білім тарабында ке-
ше уіл деп қалу қатері болатын. 
Алайда Сұраған өзінің тəңір 
сый  лаған талабының арқасында 
үлкен қазақ жұртындағы тұрғы-
лас тарынан кем түспей, тіпті 
кей реттерде оза шауып, зор 
бі лік ке жетті. Бұған бүгінгі Сұ-
раған ақынның мазмұнды, ойлы 
ғана емес, тақырып тұрғысынан 
жан-жақты, құрылымы мен 
түр жағынан жаңалықты өлең-
жыр лары нақты куəлік бе реді. 
Қайталап айтайық, Сұра ған 
Рахметұлы – қазіргі қазақ поэ-
зиясындағы ең елеулі тұлға-
лар дың бірі. Сонымен қатар 
алым ды əдебиетші жəне білікті 
та рихшы ретінде де жоғары ба-
ғаға лайық. Тек Сұраған ғана 
емес, бүгінгі Моңғол ұлысында, 
Қытай мемлекетінде жасап жат-
қан ана тілді қаламгер атаулы 
қазіргі қазақ əдебиетінің кең 
өрісін, шын мəнісіндегі ұлт тық, 
үлкен əдебиет екенін айғақ-
тай түссе керек. Сонымен қа-
тар қадым заманда Түркі қа-
ғанаты құрамында болған, орта 
ға сырларда Шыңғыс ханның 
əлемдік империясын негіздеген 
бабалар əулетінің өшпес рухы 
мен кейінгіде Қазақ ордасы ата -
лып, дербес ту көтерген ақыр 
тү бінде əуелгі атынан айырыл -
са да, барлық зобалаңнан аман 
өтіп, тəуелсіз күнге жеткен қазақ 
халқының біртұтас бір лі гінің 
көрсеткіші. Сұраған Рах мет-
ұлы ның алпыс жылдық мерей-
то йының ілгерінді-кейінді басқа 
да шаралардан өзгеше болмы-
сын осы тұрғыдан танимын», 
деп аталы сөз айтып, ақынға 
шы  найы баға береді. Айтса айт-
қандай, Сұраған ақынның басқа-
дан бөлек болмысы, мінезі, өнері 
біздің əдебиет үшін, тарих үшін 
елеулі. 

«Армандар көгімді тырна-
лап ұшады» дейтін ақынның ар-
маны – ұлтым өзгеден кем қал-
маса, өнеріміз аспандаса, өлең 
бар ша жұрттың рухани азы ғы на 
айналса, ұрпақтар ежел гі ата-
бабаларының жолын қуып, ба-
қытты күн кешірсе дей тін рия сыз 
əрі шынайы арман еке нінде дау 
жоқ. Ақынның арманы – шексіз 
арман. Ал жыры – құдірет!

Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Аңшыны көрген киік те ор нын-
да тұрып қалады. Бұйралана біт кен 
алтын түгі құлпырып, қос мү  йізі 
күн мен шағылысып жалт-жұлт 
етеді. Ойда жоқта киелі жа нуар-
мен кездескен мергеннің де дегбірі 
қашып, көп ойланбай оны нысанаға 
алып, басып қалады. Оқиға осы-
лай қоюлана түседі. Осы шығарма 
маған қатты əсер етті. Бірақ ол 
кезде ертегінің авторы кім екенін 
білген емеспін. Əжем секілді бір 
кісі шығарған болар деп ойладым. 
Сөйтсем, осы туын дының авторы 
Сейітжан Омаров екен.

Биыл белгілі жазушының туға-
нына 115 жыл толды. 

Ол кісі қазіргі Ақмола облысы 
Атбасар ауданындағы Керегетас 
ауылында өмірге келген. Əкесінен 
жеті жасында жетім қалған жеткін-
шек туған ауылындағы бастауыш 
мектепте сауатын ашады. Одан 
соң Атбасар қаласындағы жеті-
жылдық орыс-татар мектебінде 
оқиды. Бала күнінен білімге құш-
тар жас өзін ілгері жетелеп, Қос-
танай халық ағарту институтын 
тəмам дайды. Алғашқы еңбек 
жо лы ұстаздықтан басталып, 

жер гілікті жауапты орындарда жұ-
мыс істейді. Журналистік жол ға 
түсіп, аудандық жəне облыс тық 
басылымда қызмет ат қар ды. Ал-
ғашқы өлеңдері облыс тық, рес-
публикалық мерзімді баспасөзде 
жарияланып, көпші лікке танылды. 

1937 жылы Алматыға келіп, 
Қа  зақ стан Жазушылар одағына 
қыз   метке орналасады. «Бақыт» 
атал  ған тырнақалды кітабы 1938 
жылы жарық көреді. Суреткер 
сұм соғыстың да сазды балшы-
ғын кешіп, майдан даласындағы 
«Вперед, на врага» газетінің қыз-
мет  кері, рота командирінің сая-
си жұмыс жөніндегі орынбасары 
болады. Кейінірек жазушы соғыс 
тақырыбы туралы бірнеше шы-
найы шығарма жазды. 

Міне, алыс ауылда туып, же-
тім діктің мехнатын шегіп, сол кез-
дегі қоғамдағы түрлі формацияны 
көріп, ақыры қанды қырғынның 
да ащы дəмін татып, текті тамы ры 
мен салмақты қалыбынан айны май, 
тірліктен өз жолын таба біл ген та-
банды тұлғаның өмір жо лы – кімге-
кімге де үлгі боларлық өнеге. 

Қазір балалар əдебиеті кенже-
леп қалды деп жиі айтамыз. Əрине, 
оның да түрлі себебі бар шығар. 
Алайда қазақ балалар əдебиетінің 

басында тұрған қаламгерлердің 
бірі Сейітжан Омаров болды де-
сек, артық айтқанымыз емес. Жа-
зу шы шығармаларының ба сым 
бөлігі балалар өміріне арнал ған. 
Ол туындыларда автор жас өс-
пірімдерді отансүйгіштікке, ер лік 
пен батылдыққа, достық пен бір-
лікке, рухани тазалық пен пайым-
ды парасатқа үндейді. 

Оның жеткіншектерге арналған 
кітаптарынан көпсөзділік, оқиғаны 
қолдан қиюластыру, шытырман ой 
іздеу секілді басы артық дүние лер 
кездеспейді. Композиция лық құ-
ры лымы, сюжет құру шебер лігі, 
кейіпкерлерінің көркем бей не-
лілігі, əсіресе төгілген тілі оқыр-
манды жетелеп отырады. Түрлі 
əде би тəсілді сəтті қолданады. 
Бір ғана «Абай сөзі» деген шағын 
əңгімесін алайық. Қысқа ғана, əрі 
кетсе 4-5 бет. Қаламгер өз балалық 
шағынан сыр шертеді. Бірде кеш-
кілік үйіне алыстан ат арытып 
Серкеш деген жездесі келеді. Ол 
əкесінен айырылып, көңілі қа-
мығып жүрген кішкентай бала-
ны мүсіркеп, маңдайынан иіскеп, 
екі бетінен алма-кезек сүйеді. 
Дастарқан үстінде Абай туралы 
əңгіме айтады. Серкеш жездесі 
хакім ақынның барлық өлеңін 
бір дəптерге көшіріп алып, оқып 
жүр екен. Оған бəрі таңғалады. 
Баланың əжесі мен апасы Абай 
туралы құштарлана сұрайды. Ас 
ішіліп болғаннан кейін Серкеш 
қалың қара дəптерді қолына алып, 
сығырайған жетілік шамның жа-
рығымен өлеңді оқуға кіріседі. 
Ен ді мына үзіндіге қараңыз. «Абай 
сөздері менің де құлағымa жағып 
барады. Оқыған сайын көкірегім 
ашылып, елігіп, құмарта түстім.

– Бұл өлеңдерді оқыдың деп 
молда балама дүре соқпай ма? – 
деп əжем Серкештің бетіне жау-
тандай қарады. – Молдадан жасы-
рып оқы, кірлетпей ұста... – Көр-
дің бе? «Ғылым таппай мақтан 
ба», дейді Абай. Ол – дана адам. 
Онысы: оқы, үйрен, өнер тап де-
гені. Оқысаң, қор болмайсың. 
Сер кештің бұл айтқаны менің 
кө кейіме қонып, көңіліме жағып 
кетті. – Абайдың осы өлеңдері 

менің саған тартқан сыйым бол-
сын, – деді Серкеш. – Қағаз тозады, 
өшеді... Жаттап, көкірегіңе жазып 
ал! Мен үнсіз басымды изедім...» 
Бар болғаны осы. Алып-жұлып 
бара жатқан оқиға жоқ. Аңғара 
білсеңіз, автор там-тұмдап зерделі 
ой айтады. Жазушы қысқа жанрға 
өте шебер. Қолтаңбасы да дара. 
Əрине, мақалада кейіпкеріміздің 
барлық туындыларын талдау 
мүм кін емес. Қаламгердің өзі ғұ-
мыр кешкен дəуірді бейнелеген 
кітап тары жайында кезінде сын-
шылар жоғары бағасын берген. 
Ұжымдастыруды қозғаған «Қы-
зыл ай» романы жайында да сал-
мақты ой айтқан. Сонымен бірге 
суреткердің аудармашылық қыры 
да бір төбе. Əлем жəне орыс клас-
сиктерінің туындыларын ана тілі-
мізге мөлдіретіп тəржімалаған. 

Ұзақ жылдар Қазақстан Жазу-
шылар одағында жауапты қызмет 
атқарған қаламгердің адами бол-
мысы мен кісілік келбеті жайын-
да замандастары мен інілері де 
тамылжытып жазған. Айталық, 
Əзілхан Нұршайықов: «Ешбір 
жа зушы өзін өзгеден кеммін деп 
ойла майды. Артықпын деп есеп-
тейді. Ал Сейітжан ағамыз өзін 
де, шығар масын да өзгеден биік 
қойған емес. Бетегеден биік, жу-
саннан аласа өмір сүрді. Сол үшін 
де халықтың сүйіктісі болды» 
десе, ғалым-публицист Жұма ғали 
Ысмағұлов: «Мінезге бай кісі еді. 
Оның бой-басының мəдениеті, са-
бырлы, салиқалы адамгершілігі, 
бия зы, жұмсақ парасаты өзі қа-
тарлы замандастарына да, жасы 
кіші ұрпаққа да үлгі-өнеге еді», 
деп сыр толғайды. Профессор 
Тұр сынбек Кəкішев: «Алдына 
кел геннің ғана емес, алыстан ай-
бат шеккендердің де тілін тауып, 
сабасына түсіретін мəмілегерлігі, 
салмақты мінезімен-ақ, асаулар-
дың аптығын басатын азаматтығы 
бар еді. Қазір осындай қасиет жет-
пей жатыр-ау деп қалғандайсың», 
деп айтыпты. Осы дан-ақ өмірде 
ғибратты ғұмыр кешкен сыршыл 
суреткердің жаны нұрлы, ішкі мə-
дениеті жоғары парасатты тұлға 
болғандығын байқаймыз.

Ақындық серт
––––––––––––––––––––––––––––––
Ақындар сертпен туатын сияқты. Ақын-
ның миссиясы, азаматтық кредосы деп 
жатады кейде. Маралтай Райымбекұлы 
«Ар» �леңінде «тұлпардың ары – озу 
тек» дейді. Ақындық (адамдық) серт пен 
ардың бітісі бір. Серт жолынан тайған 
күні арың азап шегеді. Ал сол арға дақ 
түсіру – �ліммен пара-пар. Біреулері 
тірідей �леді, біреулері серт жолында 
шаһит кетеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––

Балалар әдебиетінің бірегейі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бесінші сыныпта оқимын. Бір күні мұқабасы тозған кітаптан 
«Алтын киік» деген ертегіні оқыдым. Жып-жылы жазылған 
дүние. Жан-дүнием т�ңкеріліп түсті. �жем айтатын аңыздардан 
б�лектеу. Атқан оғы мүлт кетпейтін Қарамерген аңшы туралы 
жазады. Ұзақты күн сарылып, қанжығасы бос қайтып келе 
жатқан аңшыға қалың орманның шетінен бір киік кездеседі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Өлеңнен алып, 
өлеңге берген...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ол осы күнге дейін �лең дейтін хандықтың әміршісі секілді 
күй кешті. Себебі оның жырында дала, кең жайлау, аршаның 
иісі, қарағайдың қуаты, бұлақтың м�лдірлігі, судың пәктігі, 
к�ңілдің тазалығы, жүректің лүпілі бар еді. Қазақы қалыпты, 
қайсар рухты шымырлатып жіберердей �лең жазса, Сұраған 
Рахметұлы жазсын.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Жақсыбай САМРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Алаш қозғалысының қазақтан 
шыққан алғашқы миллионерлердің 
бірі Əлти Барлыбаевқа қандай қаты-
сы бар деген сұрақ оқырмандарды 
мазалауы мүмкін. Бұл екеуінің тіке-
лей қатысы бар. 1918 жылғы жаз-
да Алашорда билігі қазақтан əскер 
жинап, оны милиция деп атап, жер-
жаһанды жайпап келе жатқан боль-
шевиктерге қарсы əрекет етуді мақ-
сат етіп, ел ағаларының қолдауы-
мен дəл осы Əлти миллионердің 
қыс тауында үлкен жиын өткізген. 
Оған Алаш идеологы Міржақып 
Дулатов бастаған жүздеген партия 
бел сенділері қатысқан. Форумды 
ұйым дастырушылардың қатарында 
Ақ қусақ болысының бастығы, Алаш 
партиясының мүшесі Сəдуақас Əлти-
ұлы, белгілі алашшылар Абы лай Ра-
мазанов, Қази Торсанов жəне т.б. бол-
ған. Ұзын қатарға екі жақтан тұрған 
салт аттылар Мағжан шығарған «Арғы 
атам ер Түрік, Біз қазақ еліміз» деп 
басталатын Алаш гимнін шырқап, 20-
30 пəуескемен келген алашордалық 
азаматтарды салтанатпен қарсы алған. 

Алашордалықтардың сыртқы 
 жау  ға қарсы жəне ішкі тəртіпті орна-
туға қол күші ретінде əскер жинамақ 
болғаны – елдің рухын көтеріп, өз ал-
дына ту тіккен халықтың өз билігін 
өз қолына алуының нақты қадамы 
болатын. Ел болуға талпынған осын-
дай іс-əрекеттері үшін олар қуғын-
сүргінге ұшырады, атылды, айдалды, 
ұзақ жылдар бойы есімдерін атауға 
да рұқсат етілмеді. Озық идеяларын 
айтудың, еске алудың өзіне тыйым са-
лынды. Əлти қажының ұрпақ тары да 
қудаланып, елге жолай алмай, қа шып-
пысып жүруге мəжбүр болды.

Міне, сондықтан да бұрын ешқа-
шан арнайы құрмет көрсетілмеген, 
ресми түрде еске алынбаған Алаш 
форумының 103 жылдығын атап 
өту облыс қана емес республикалық 
маңызы бар шара екені айдан анық. 

Сонымен... Қызылжардан таңғы 
жетіде шыққан жүз шақты жеңіл ма-
шиналы салқар көш Жамбыл ауда-
нына бет алды. Бұл өңірдің маңыз-
дылығын республика халқы жақ сы 
біледі. Қожаберген жырау, Сегіз Сері, 
Тоқсан би, Есеней мен Ұлпан, Сексен 
батыр, бертін Сəбит Мұқанов, Ғабит 
Мүсірепов, Сафуан Шəймерденов, 
Иван Шухов бəрі осы топырақта дү-
ниеге келген. 

Көш құрамында Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау жө ніндегі 
Мемлекеттік комиссия ның құрылуы-
на тікелей мұрындық бол ған атақты 
тұлға Сабыр Қасы мов, респу б лика лық 
ардагерлер ке ңесі төрағасының орын-
басары, та рихшы Өмірзақ Озғанбаев, 
генерал-лейтенант Абай Тасбола-
тов, Мемлекеттік Елтаңбаның авто-
ры Жан дарбек Мəлібекұлы, филолог 
ғалым Серік Негимов, композитор 
Жо ламен Тұр  сынбаев, алаштанушы 
акаде мик Дихан Қамза бекұлы, тарих 
ғылымының докто ры Бүркітбай Аяған, 
Мемлекет тари хы институтының 

директоры Еркін Əбіл, Ш.Уəлиханов 
атын дағы та рих жəне этнология инс-
титу тының  ди ректоры Зиябек Қа-
былдинов, «Алаш» ғылыми-зерт теу 
институтының  ди рек  торы Сұлтан-
Хан Аққұлұлы сияқ   ты елі мізге бел гілі 
қайраткерлер болды. 

Көш алдымен Барлыбаевтар əуле-
тіне арналып тұрғызылған əсем кесе-
ненің ашылуына қатысты. Ол Бар-
лыбайдан тараған Тəбей, Алжыған, 
Итемір, Көкен, Тəштит, Əлтилерге 
арналып салынған. Бұлардың бəрі 
де кезінде елдің ұйытқысы, ат бай-
лар қазығы болған, патша өкіме тінің 
қызметінде жүрсе де оның заң дары 
мен тəртіптерін пайдаланып, халықтың 
жоқ-жітігін қорғауға тырысқан. 

Кесенені ашу салтанатында сөй-
ле ген сөзінде облыстық ардагер лер 
кеңесінің төрағасы Ескендір Елеу  сізов 
бұл істі Саяси қуғын-сүр  гін құрбан-
дарын толық ақтау ко мис  сиясының 
нақты бір шарасы деп тану қажет еке-
нін жеткізді. Мар құмдардың рухына 
құран бағыш талып, кесене ашылған 
соң салқар көш 3-4 шақырым жердегі 
Алаш форумы өткен Əлти қажының 
«Биба лай» қыстауына соқты. 

«Алаш форумына» арналған стел-
ла əзірге қораштау. Оны кəсіпкер 
Н.Бар лыбаев өз қаражатына тұрғыз-
ған. Стелланың ашылу салтанатын-
да сөй леген сөзінде «Қаһарман дар» 
қоры ның төрағасы Сабыр Қасы мов 
пен ге нерал-лейтенант А.Тасбо ла-
тов  тың бұл нысанға билік тарапы нан 
на зар аударылып, көрнекті мемо риал-
дық кешен салынып жəне осы жер дің 
əсем табиғатының аясына этно-ауыл 
тұрғызылса деген тілектерін қа лың 
көпшілік қуана қоштап, қол соқты. 

Осыдан əрі қонақтар «Солтүстік 
Қазақстан жəне Алаш» атты халық-
ара лық ғылыми-практикалық кон-
ференцияға қатысу үшін аудан орта-
лығына аттанды. 

Ғылыми конференцияны облыс 
əкімінің орынбасары Ғани Ны ғыметов 
ашып, «Еліміздің белгілі тарихшы-
лары, алаштанушылар қа тысқан бұл 
шара ұлттық рухы мыздың оянуы на 
оң əсер ететініне се німдімін», деді 
өзі нің кіріспе сө зінде. Одан əрі облыс 
əкімі Құмар Ақса қаловтың құттықтау 

хаты оқыл  ды. Баяндамашылар арасы-
нан ал ғашқы сөз заңгер Сабыр Қасы-
мов қа берілді. Өзінің баяндамасында 
ол көзқарастары кең, рухани жəне 
интеллектуалдық əлеуеттері мық ты 
болған Алаш қайраткерлері халық-
ты саяси, əлеуметтік-құқықтық жəне 
аза маттық тұрғыда қорғаудың жал ғыз 
жолы – ұлттық мемлекет құру екен-
дігіне көз жеткізгендерін айтты. 

Өзінің «Алаш мұраты жəне Тə-
уелсіз Қазақстан: құндылықтар са-
бақтастығы» атты баяндамасында 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлт-
тық университетінің проректоры 
Дихан Қамзабекұлы Алаш мұрасын 
ардақтау бағытында елде атқарылып 
жатқан жұмыстарға тоқталды. Соның 
ішінде ел үкіметінің 2008 жылы 26 
маусымда «Алаш қозғалысы тура-
лы» арнайы қаулы қабылдағанын еске 
алды. «Бұл – тарих алдындағы қарыз 
бен парызды анықтаған Алаштың 
90 жылдығындағы айрықша құжат», 
деді ол. Одан əрі ғалым Алаш қоз-
ғалысын зерттеу мен жаңғырту бағы-
тында атқарылған шараларға шолу 
жасап, «Елордада əрбір жоғары, ор-
та-арнаулы оқу орны жəне мектеп 
бір-бір Алаш тұлғасын ұлықтасын!» 
деген бастамасының тиісті нəтиже 
бергенін, Керекуде Мəшһүр Жүсіптің 
20 томдық мұрасы шыққанын, Ба тыс 
пен Шығыс Қазақстанда, Нұр-Сұлтан 
мен Алматыда Алаштану мен Алаш-
ты насихаттауға байла ныс ты елдік 
деңгейдегі ғылыми жиындар болға-
нын, Семейде Əлихан Бөкейханға, 
астанада Ə.Бөкейхан, А.Байтұрсын-
ұлы, М.Дулатұлына ескерткіштер 
қойылғанын жеткізді. Сонымен бір-
ге Семейдегі Қазақ гума нитарлық 
ин новациялық-заң уни  верситетіне 
Ə.Бө кейхан аты бе  рілгені айтылды. 
Сонымен қатар отан дық баспасөзде 
Алаш та ри хы мен тағылымына қа-
тыс ты мың  даған мақала, сұхбат жа-
рия лан ғаны, жинақтар мен моногра-
фия лар əзірленгені айтыла келіп, 

олар дың қатарында Семей мемле-
кеттік педагогика институты даяр ла-
ған «Шəкəрім», Павлодар мемле кет-
тік университеті əзірлеген «Мəш һүр 
Жүсіп», «Сұлтанмахмұт Торай ғыр-
ұлы», астанадағы «Руханият» орталы-
ғы мен «Алаш» институты бірігіп жаз-
ған «Алаш қозғалысы» жəне профес сор 
Ғарифолла Əнес құрастырған «Алаш» 
энциклопе диялары бары жеткізіл ді. 
«Астана дағы «Алаш» институты мен 
«Тіл-қазына» орталығында «Ахмет 
Бай тұр сынұлы», «Əлихан Бөкейхан» 
тұлғалық энциклопедиялары даярлан-
ды. Сұлтан-Хан Жүсіптің ұзақ жылғы 
ізденісі арқасында Ə.Бө кей ханның 15 
томдық шығар малар жинағы жарық 
көрді», деді ол. Соны мен қатар ше-
шен елордада, Алма тыда, Павлодарда, 
Семей де «Алаш тану» орталықтары 
ашыл ғанын айта келіп, сондай бір 
орталық Қызылжар қаласында да 
ашыл ғанын қалайтынын жеткізді. 

Сөз кезегі өзіне берілгенде «Алаш» 
ғылыми-зерттеу институтының ди рек-
торы Сұлтан-Хан Аққұлұлы Түркістан 
авто  номиясы өкіметінің төрағасы 
Мұ  хамеджан Тынышпаев пен сырт-
қы істер министрі Мұстафа Шо қай 
Алаш партиясының мүшесі бол ғанын, 
ендеше екі автономияның да түпкі 
мақсаты бір екенін жəне олардың өзара 
сабақтастығы бар екенін дəлелдеуге 
тырысты. 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 
Қазақстан университетінің профессо-
ры Зарқын Тайшыбайдың, Л.Н.Гуми-
лев атындағы Еуразия уни  верси те-
ті нің профессоры Се рік Не ги мов-
тың,  тарихшы Бүркіт бай Аяғанның, 
Ш.Уəли ха нов атын  дағы Тарих жəне 
этнология инс ти тутының директоры 
Зия  бек Қа был диновтың, Мемлекет та-
рихы институтының директоры Еркін 
Əбілдің, конференцияға зум арқы лы 
қатысқан академик Мəм бет Қой гел-
диевтің жəне т.б. баяндамала рын да 
Алаш қозғалысы мен қайрат кер лері-
нің ұлттың азаттығы мен бостан дығы 
жолындағы күре сінің жаңа деректері 
мен қырлары айтылды. 

Осы конференцияда іс-шара ның 
демеушісі болып отырған На ға  шы-
бай Барлыбаев Жамбыл ауда ны нан 
шыққан СҚУ-дың 3 кур сын да оқи-
тын Д.Ыбыраева деген же тім қыз-
ға айына 60 мың тең гелік шəкірт-
ақы тағайындайтыны бел гілі бол-
ды. Сонымен бірге Бар лыбай ұр-
пақ  тарының атынан Прес нов пен 
Жеке  көл ауылдарының мешіт те рі не 
100 мың теңгеден садақа бе ріл ді. 
Сөйтіп, рухани құндылық ма те  риал-
дық игіліктерге жалғасып жат  ты. 
Кон фе ренция жұмысының қоры тын-
ды сы бойынша қарар қабыл да нып, 
онда өзге мəселелермен қатар Қы зыл-
жарда Алаш орталығын ашу, Əлти 
қыс тауында мемориалдық кешен мен 
этно ауыл тұрғызу мəселесі жазылды. 

Солтүстік Қазақстан облысы

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Түркістан облысындағы Шәммат ишан 
мешіт-медресесі, Ұзын ата, Ысқақ ата, 
Ман сұр ата кесенелері секілді сәулет 
ескерт кіштері реставрациялық жұмыс тар-
ды қажет етеді. Егер қолдау к�рсетіл месе, 
құнды мұралардан к�з жазып қалуы мыз 
мүмкін. Жалпы �ңірдегі тарихи ескерт-
кіштерге қамқорлық керек.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Тарихи 
ескерткіштерге 
қамқорлық қажет

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

 Nur Otan партиясы облыстық филиалы жа-
нын дағы Miras қоғамдық кеңесі отырысында 
мамандар осы лай деп дабыл қақты. «Түркістан 
ғажайыптары» экс педициясы ай бойы «Ұлттық 
мұра» партиялық жобасы аясында облыстың 
киелі, қасиетті орындарына сапарға шығып, 
85 нысанның жай-күйін зерделеген. Қоғамдық 
кеңесте есеп берген облыстық мəдениет басқар-
масының тарихи-мəдени мұраны қорғау, қалпына 
келтіру жəне пайдалану жөніндегі орталықтың 
директоры Жандос Құрбан аудан, қала ларда 
тарихи ескерткіштер мен орындарды қорғау 
бағытындағы жұмыстарды күшейту керектігін 
айтты. «Келес ауданындағы Алқакөл көліне ба-
ратын 10 шақырым жолға асфальт төсеу жəне 
«Алқакөл сұлама» қырғынының 300 жылды-
ғына арнап мемориал ды кешен орнатып, наси-
хаттаған жөн. Созақ ауданындағы Қошқар ата, 
Мұхаммед Ханафия, Балықшы ата, Хақназар 
хан кесенелеріне, Қазығұрт ауданындағы Ысқақ 
ата, Шілтен ата кесенелеріне, Төлеби ауда-
нын дағы Мансұр ата кесенесіне, Жылақ ата 
бұла ғына, Сайрам ауданындағы Ер Бекіш ата 
кесенесіне, Түлкібас ауданындағы Қараүңгір 
тұрағы, Дəу баба кесенесіне баратын жолдарды 
реттеп, мүмкіндігі болса асфальт жабын төсеу 
керек», деді Жандос Құрбан. Сондай-ақ об-
лыс аума ғындағы барлық тарихи-мəдени, киелі 
жəне қасиетті жерлерге баратын жол бойларын-
дағы сілтеуіш белгілерді жаңарту, жоқ бол-
са қою, барлық тарихи орындардың мемлекет 
қорғауында екенін көрсететін тақтайшаларды 
жаңартуға облыстық бюджеттен қаржы қарау 
қажет. Шырақшылардың, ауыл əкімдерінің 
тарихи-мəдени ескерткіштерді қорғау бойынша 
біліктілігін арттыру үшін тұрақты түрде семинар-
лар өткізу де күн тəртібіндегі мəселе.

Miras қоғамдық кеңесінің төрағасы, жазушы 
Мархабат Байғұт төрағалық жасаған жиында 
өңірде ұлт тық спорт түрлерін дамыту бағы-
тындағы жұмыстар да сараланды. «Тарихын 
тану – тағылымды іс» тақырыбында баянда-
ма жасаған облыстық денешынықтыру жəне 
спорт басқармасы басшысының орынбасары 
Айтмахаметəлі Бердашев облыста асық ату, 
қазақ күресі, көкпар, теңге ілу, тоғызқұмалақ, 
ауда рыспақ, бəйге, жамбы ату, саят, жекпе-жек 
сынды ұлттық спорт түрлері дамып келе жат-
қанын айтып өтті. Ұлттық спорт түрімен жалпы 
шұ ғылданушылар саны 84 мыңнан асады. Олар 
облыстағы 1 826 үйірмеге қатысады. Облыс 
спорт шылары биылдың 9 айында ұлттық спорт 
түрлерінен халықаралық, республикалық жəне 
облыстық жарыстарға қатысып, 76 алтын, 65 
күміс, 25 қола медальді жеңіп алған. Қоғам дық 
кеңес отырысында өңірдің туристік əлеуе тін 
көтеру, тарихи ескерткіштерді қорғау, руха-
ниятқа, спортқа қолдау көрсету жəне насихаттау 
партияның жол картасының басым бағыттарына 
енгізілгені айтылды. Бұл орайда əрбір басқарма 
немесе орталық өз салаларындағы мəселелерді 
жасырмай айтып, жергілікті əкімдіктерге ұсы-
ныстар беріп, белсенді жұмыс жүргізуі тиіс.

Жиын соңында Nur Otan партиясы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары, 
фракция жетекшісі Бейсенбай Тəжібаев өңір та-
рихын, өлке тануды зерделеуде табысты еңбек 
еткен «Түркістан ғажайыптары» өлкетану экспе-
дициясы мүшелерін Алғыс хатпен марапаттады.

Түркістан облысы

Алаш қозғалысына 
арналған жиын
––––––––––––––––––––––––––
Биыл Солтүстік Қазақстанға 
қыр күйектің аяғында түскен боз-

қырау мен қара суық халықты бірден үрпитіп жіберген. Осы күн дері 
кәсіпкер Нағашыбай Барлыбаевтың қатысуымен құрылған ұйым-
дастыру тобы да 9-10 қазанға белгіленген �лти Барлыбаев пен оның 
аға-інілеріне арналған кесененің ашылуын және осыған байланысты 
ұйымдастырылмақшы ат спорты ойындарының, сонымен қатар ау-
дан орталығы Преснов (Кіпитан) ауылында �туге тиісті «Солтүстік 
Қазақстан және Алаш» атты халықаралық ғылыми-практикалық 
кон ференцияның �туіне ауа райы кедергі жасамаса екен деп қатты 
қобалжыған еді. Бірақ соңғы күндері мизамшуақ болып, табиғат ана 
жайылып, 14-15 градустық қоңыржайын т�гіп салды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Тұсаукесерде облыстық мəде-
ниет, архивтер жəне құжаттама бас-
қармасының басшысы Асқарбек 
Есжанов Елбасының «Ұлы Даланың 

жеті қыры» мақаласындағы «Дала 
фольклоры мен музыкасының мың 
жылы» жобасы аясында облыс əкім-
дігінің қолдауымен жүзеге асқан баста-
ма жайлы тарата айтып, төрт астана ту 
тіккен өңірдің өткенінен дерек жинаған 
ғалымдар жұмысына сəттілік тіледі. 

Филология ғылымдарының док-  
торы, профессор, Қорқыт ата атын -
дағы Қызылорда университеті «Қор-
қыт тану жəне өлке тарихы» ғы лыми-
зерттеу институтының директоры 
Бағдат Кəрібозұлы же текшілік еткен 
жобаның алғашқы кезеңі батырлар жы-
рына арналып, университет ғалымдары 
мен сту денттерден жасақталған экспе-
диция аудандардан эпостық жыр-
лар, дастандар, жер-су аттарына 
байланысты мəліметтер мен көне 
қолжазбалар жинақтаған. Осындай 
еңбектің арқасында жа рық қа шыққан 
«Жанқожа батыр» жинағына Мұсабай 
жырау, Лұқпан Кенжеұлы, Қарман 
Сұлтанұлы, Жекей Шаңғытбайұлы 

нұсқалары топтастырылды. Аруақты 
ер жайлы бұл тарихи жырлардың дені 
бұрын-соңды баспа жүзін көрмеген. 
Жинаққа батырдың бар өмірін қам-
титын жырлардан бөлек ел аузынан 
жазып алынған аңыз-əңгімелер де 
енгізіліп отыр.

Кітапханада өткен жиында фоль-
к  лордың жазба əдебиетпен қа тар да-
мып келе жатқанына тоқ тал  ған жоба 
жетекшісі Бағдат Кəрі боз ұлы екінші 
томға аңыз-əңгіме лер, ал үшінші томға 
Сыр сүлейлері жыр лаған, сирек орын-
далатын қисса-дастандар топтастыры-
латынын айтып өтті. 

ҚЫЗЫЛОРДА

МИРАС

Батыр жайлы бағалы еңбек
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сыр бойында халық ауыз әдебиетінің таңдаулы үлгілерін, аңыз-
әңгімелер мен батырлар жырының, қисса-дастандардың ел аузындағы 
нұсқаларын жинақтап, «Сыр �ңірінің фольклорлық антологиясы» 
атты үштомдық шығару қолға алынған. Жуырда осыдан 2 жыл бұ-
рын басталған жоба аясындағы алғашқы том – «Жанқожа батыр» 
жина ғы қолға тиді. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тарту-
дың тұсаукесері �.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасында �тті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Сайын Мұратбековтің қала-
мынан туған шығармаларының 
қай-қайсысын алыңыз, оқыр-
манын өзіне тартып, оқуға құмар-
лығын арттыра түсетіндігімен 
ерекшеленеді. Тумысынан та-
лантты, содан кейін де əдебиет 
айдынына еркін құлаш серме-
ген Сайын қаламгерлік қарымы-
ның қуаттылығымен əуелден-ақ 
назарға іліккен еді. Жас жазу-
шының қаламгерлік қарым-қабі-
летін əдепкі аяқ алысынан-ақ та-
нып-білген Ғабит Мүсіреповтің: 
«Көпұлтты əдебиетіміздің гүлдеп 
тұрған мəуелі бағында Сайын 
Мұратбековтің жас талдай жел-
кіл деп бой көтерген тамаша про-
засы бітік шығып, алыстан көзге 
түсіп, көз тартары сөзсіз», деп 
жылы лебіз-пікір білдіруі дара 
дарынды жазбай танығандығы 
десе болады. Сөз зергері атан-
ған суреткердің балауса талантқа 
айтқан тілегін құп көрген Сайын 
өзіндік болмыс-бітімімен оқыр-
манын бірден құшағына алды. 
«Менің қарындасым» хикаяты-
нан басталған шығармаларын 
оқырман жата-жастана, тала-
са-тармаса оқып, кейіпкерлерін 
əркім өзіне ұқсатып, өмірдің 
өзін  дей əңгімелері көпшілікті 
шы  найылығымен таңғалдырып, 
там сандырған-ды. Олай бола-
тын себебі, нəзік сезімдерді үл-
піл детіп, жүрек қылын шер-
тетін шынайы көріністер көз 
алды ңа көлбеңдей елестеп тұра-
тындығымен тəнті ететін-ді. Еліт-
тіретін-ді. Еліктететін-ді.

Сайынның «Жабайы алма», 
«Жусан иiсi», «Кəментоғай», «Қа-
лың қар», «Дос iздеп жүрмiн» 
атты тамаша хикаяттары нақты 
өмірді өзгеріссіз жеткізіп, тiлiнiң 
көркем өрнектелуiмен құнды. 
Табиғи нанымдылығының арқа-
сында олар оқырманын баурап, 
қызушылығын арттыра ды. Кейіп-
керлердің іс-əрекеті ар қы лы өткен 
балалық шақтың қы зық-дəуренді 
күндері қаз-қал   пында əсерлі 
əңгімеленеді. Аулақ та қалып, 
сарғайған елес тер са нада сапы-
рылысып, аң сау сезімді оятады. 
Кейіп кер лерінің сезім бұлқыны сы 
оқыр  ман жанына буырқанды рар 
күш-жігер береді. Адамның  жан 
жүрегін шымырлатып, жүрек-
ті тербер тебіреніске жетелейді. 
 Қа ламгердің ауыл тұрмысын, 
күй бең тіршіліктерін баяндау да-
ғы тə сілі, əңгіме желісін өрістету -
дегі үлгісі, көркемдеп жеткізу 
мə не рі, тілдік қорының шұрай-
лы лы ғы кімді болса да сүйсін-
ді ріп, тұ шындырады. Кейіпкер-
лері ке лісті сомдалады. Замана 
тыны сын тап басып білетіні, 

оқи ға көріністерін мөлдіретіп 
бейнелейтін суреткерлігі хас 
ше бер дің қабілетін даралай-
ды. Сайынның жəне бір өзін дік 
ерекшелігі – таптаурын тақы-
рыпты қайталай бермейді. Та-
қы рып таңдаудағы талғамы жо-
ғары. Ешкім қалам тартпаған, 
аяқ баспаған соны соқпақтарды 
сонарлайды. Тапқанын таразы-
лап шеберлік шеңберінде тап-
тұйнақтай етіп ұсынатыны, оны 
өз дəрежесінде жеткізе білетіні 
əр туын дысынан көрініс табады. 
Шы ғармаларындағы адамдардың 
мінез-құлқы мен тағдыры бір-бі-
ріне ұқсамайды. Əрқайсысы  ның 
өзіндік бағыты бар, адамгер  ші-
лік қасиеті, мінез-құлқы, жү ріс-
тұрысы, өмірлік ұстанымы, маң-
дайға жазылған тағдыры əрқи  лы 
болып келеді. Бұл бағытта ж азу-
шының көргені көп, ауыл дың 
жағ дайын жетік білетіндігі, жай-
жапсарды саңлақтықпен сара-
лайтыны айқын байқалып тұра  ды. 
Сол себепті де қарапайым ауыл 
адамдарының тірліктерін тəп тіш-
тейтін əңгімелерінің бəрі кө ңіл 
пернесін дəл басады, жарасым ды 
үйлесім тауып жатады. 

Сонау сұрапыл соғыс жыл-
да рындағы қабырғасы қайысқан 
балалық шақ пен бүгінгі бала-
лар мен үлкендердің тұрмыс-
тір шілігіндегі ұқсас жайттарды 
сомдайтын шығармалары көзі-
карақты, зерделі оқырман көңі-
лін тап баса қоятыны да ақиқат. 
Сайынның барша шығармасы 
бүгінгі кезең мен өткен өмір шын-
дығымен астарласып-сабақта-
сып жататынымен құнды. Бұл 
тұрғыдан алғанда жазушының 
«Жусан иісі» атты əңгімесі Екін-
ші дүниежүзілік соғыс жыл да-
рындағы ауыртпалықтарды ке-
лістіре суреттейтін бірегей туын-
ды. Мұнда оқиғаның өрбуі мен 
құрылымы да қисынды, логи-
калық ақыл-ойдың дара сабақ-
тастырыла дамуы да, адамның 
ішкі жан дүниесі де жан-жақты 
қамтылады. Осы шығарманың 
қалай жазылғаны туралы жазу -
шының жары Мəриям өз естелік-
терінің бірінде: «Сайын көбіне 
түнде жазатын. Күзде қарлы жа-
уын жауады ғой. Əсіресе сол кез-
ді қатты жақсы көретін. Он дай 
уақыттарда жұмыстан келе сала 
жа зуға отыратын. Əуежай ма-
ңын дағы үйден қаладағы пə терге
көшкенде Сайынның «Көк  орай», 
«Күсен-Күсеке», «Жа  байы алма», 
«Жусан иісі», «Ба  сында Үш қа-
раның» сынды шы ға р ма лары 
дүниеге келді. «Жу сан иісін» 
жа зып біткен соң ол ке ре  мет кө-
ңіл күйде жүрді. Сірə, оқыр    ман 

қауымға, балаларға ұнай  тынын 
сез ген шығар», деп жазады.

...Өткен ғасырдың сексен бе-
сінші жылының мамыр айы ның 
соңғы күндерінде Сайын Мұ-
рат  бекұлымен сапарлас болу-
дың сəті түскені бар. Сəкең «Қа-
пал-Арасан» шипажайында бір 
апта демалмақшы болып, жол-
жөнекей Талдықорғанға ат ба-
сын бұрады. Облыстық «Ок-
тябрь туы» газетінің редакция-
сына келіп, ондағы журналис-
термен емен-жарқын жүздесіп, 
бірсыпыра əңгіменің бетін қа-
йы рып, кеңінен пікірлесе-
ді. Газет тің редакторы Ғайыс 
Егем   бердиев жиын соңынан 
мені ша қырып алып: «Сəкең, 
Сайынды айтамын, Жетісу же-
рі нің талант ты түлектерінің бірі 
ғой, демалуға бара жатыр екен, 
жал ғызсырамасын, бірге барып, 
қасында болып қайт» деп жол-
серіктікке жіберді. Сайын: «Ре-
дак тордың бірінші орынбасары-
мен үзеңгілес жолдас болаты-
ным қандай жақсы?! Зерікпейтін 
шығармыз», деп Ғайсекеңе рия-
сыз ризалығын білдіріп жатты.

Мен Сайын ағаны бұрыннан 
білетінмін. Енді тіпті жақын 

та ны  сып, бір апта иықтаса жү ріп 
əңгіме-дүкен құратын мүмкін-
дік тің күтпеген жерден туғанына 
қуанып та қалған едім. Көп бөгел-
мей Қапал жаққа қарай бет түзедік. 
Үзік-үзік əңгіме шертіп, белестен 
белес асып келеміз. Қапал ауылы-
нан асыңқырап барып дөңестеу 
жон үстіне жеткенде Сайын аға 
машинаны тоқтатқызып, сыртқа 
шықты. Бойын жазып, қос қолын 
қыран қанатындай керіп алып 
жан-жағына көз тоқтатты. 

– Əлеке, мына алдымызда 
 көл  денең жатқан тауды Баян жү-
рек деп атайды. Қарашы өзің, тыл-
сым табиғаттың өзі ше  берлікпен 
салған ғажайып кө  рініс емес пе? 
Осы биік тау сіл емінің пішімі 
кəдімгі жүрек кей піне ұқсайды. 
Тарихи ескі жаз баларда, яғни көне 
моңғол тілін де бұл жерді «Суретке 
бай шоқы» дейді екен. Екі ұғым да 
бір-бірімен қабысып, шындыққа 
жанасып тұр. Кезінде осы өңірді 
аралаған Шоқан Уəлиханов та 
бұл көрініске қызыға қараған 
екен. Ғалым өзінің жазбаларын-
да Қапал бекінісін, ондағы Там-
шыбұлақ, Арасан суын, Күрең-
бел атты тау мен жазықты, 
Еш кі өлмес, Баянжүрек сынды 

аймақ тардың табиғи көріністерін 
сүй сіне сипаттап, бүкіл Орта 
Азия да бұларға теңдес жер жоқ 
шы ғар-ау деп тамсанған көрінеді. 
Жерұйықты іздеген Асанқайғы 
бабамыз да Жетісу өлкесін көр-
генде желмаясының тізгінін тар-
тып: «Ағашы тұнған жеміс екен, 
шаруаға жақсы қоныс екен» деп 
төңірегіне таңдана қарағаны да 
бекершілік емес, деп Сайын аға 
селеудей селдірей бастаған бұйра 
шашын алақанымен сипалап, 
туған өңірінің келбетіне ерекше 
бір сүйіспеншілікпен көз тігіп, са-
мал желіне кеудесін керіп тұрды. 
Аймақтың кең жазирасын нұрлы 
жанарымен қырандай шолып 
шыққаннан кейін маған еңсеріле 
бұрылып: 

– Анау қарсы алдымыздағы 
шоғырлы тасты биік шоқының 
Баянжүрек деп аталуының себебін 
білесің бе? – деді. 

– Толық мəнінде білемін дей 
алмаймын. Еміс-еміс естігенім 
бар, – дедім күмілжіп. 

– Онда тыңда, қысқартып ай-
тайын. Жасөспірім кезімде көп-
ті көрген қариялардан тыңда-
ған, жүрегіме ғаламат əсер еткен 
аңыз-əңгіме бар. Желісі былай 
өрбиді. Ерте заманда Қапал де-
ген бай-шонжар осы өңірді жай-
лапты. Оның Баян атты жалғыз 
қызы кішкене кезінен аттың құ-
лағында ойнаған, садақ атып, 
қылыш сермеуді бозбалалардан 
артық меңгерген өжет, ақылына 
көркі сай болып бойжетіпті. Қыз-
дың өнерін, алғырлығын, сұлу-
лығын сырттай естіп-білгендер 
Қапалмен құда болып, Баян сын-
ды арумен тағдыр қосуды арман-
дайды. Сондайлар сөз салуды 
жиілетеді. Бұл тұста Баян əкесінің 
жылқышысы Сайынбөлекті ұна-
тып қалады. Сайынбөлек қыран 
көзді, көкжал жонды, батыр тұл-
ғалы, парасат-пайымы кең, жігіт-
тің сұлтанына лайықты бол-
са ке рек. Екі жастың арасында 
құш тарлық оты ұшқындап, пəк 
сезімдері бара-бара махаббатқа 
ұласады. Мұны Қапал да се зіп, 
Баянды тезірек атастырып, ұза-
туды ойластырады. Бір өл кені 
ашса алқанында, жұмса жұды-
рығында ұстап отырған əке қызын 
Сайынбөлекке қосқысы келмей ді. 
Баян өзі қалаған жігітіне қосы-
луы үшін елден қашып шығып, 
нағашы жұртына барып пана-
лауды ұйғарады. Баянның бұл 
шешімін Сайынбөлек те құп кө-
реді. «Өлсем, жаным – өзіңмен 
бірге», деп батылдық танытады. 
Осылайша, қыз бен жігіт алыс 
жолға жарамды сəйгүліктерін 
ерттеп мініп, таң бозында жолға 
шығады. Əкесі Қапал олардың 
соңынан қуғыншылар жібереді. 
Нөкерлер қос ғашықты тауып 
ала ды. Баян мен Сайынбөлек қу-
ғын шылардың айтқанына көн бей, 
жанкештілікпен айтысып, тар-
тысады. Қарсылық та танытып, 
ықтиярларына көнбейді. Алайда 
көптің аты көп, қаптаған нө-
кер Сайынбөлекті мерт қылады. 

Жаны күйзеліп еңкілдей еңіреген 
Баянды атқа отырғызып, ауылға 
қарай алып жүреді. Сүйгенінен 
лажсыз айырылған Баян қайтар 
жолдағы оқшау тұрған сұсты, 
еңселі таудың асуына жеткенде:

– Мен өзіме-өзім келіп, шама-
лы тыныстап, ес жыйып ала йын. 
Жалғыз қалдырып, аулағырақ ба-
рып күтіңдерші. Сайынбөлек  пен 
бір сəт бақұлдасып, қоштасайын, 
– деп сұранады. Қыз тілегін қу-
ғыншылар құп көреді. Таудың 
биі гінен сүйгенінің денесі қалған 
қыраттарға қарап жан жүрегі езі-
ліп, көз жасын көлдетіп төгіп ба-
рып шың басынан құлайды. Қыз 
ажал құшқан таудың сыртқы 
сұлбасы жүрекке ұқсайтындықтан 
ел-жұрт бұл жерді содан былай 
Баянжүрек атап кетеді. Міне, 
Баянжүректің қысқаша аңызы 
осылай. 

– Ой, Сəке-ай, өскен өңіріңіздің 
аңыз-əңгімесімен құлақ құрышын 
қандырдыңыз ғой, – дей беріп 
едім, сөзімді бөліп:

– Құлақ құрышын қандыру 
өз алдына, ол жеткіліксіз. Киелі 
топырақтың тарихи тағылымы 
мол құндылықтарын қазіргі өркен 
жайған өрелі жастардың санасы-
на терең сіңіру – бізге парыз. Кө-
ңіл көкжиегін кеңейтетін кемел-
ді əңгіме ой-өрісінің кеңістігін 
ұлғай тып, дамытады. Оны өзің де 
біле жүргін, – деп маған да сал мақ 
салып қойды. 

Қызу əңгіменің тіні одан əрі 
ұзарып, жалғаса берді. Сəкеңнің 
тартымды əңгімесін тыңдай оты-
рып оның жайдары жүзінен са-
бырлық пен асып-таспайтын 
байсалдылық пайымын, жүрек 
лүпілін дөп басатын сезімталдығы 
мен тау қозғалса қозғалмайтын 
ұстамдылығын аңғарған едім. Осы 
бір берік қалыптасқан үрдістің 
барша туындыларының өн бойы-
на алтын арқауға айналып, самал 
желдей есіп тұратындығына көз 
жеткіздім.

Сайын ағаның жан дүниесін 
серпілткен қазыналы Қапал айма-
ғындағы Қоңыр өңірінің топы-
рағына кіндік қаны тамып, мөлдір 
бұлағынан сусындаған ақын Ғали 
Орманов, əнші Қажыбек Бек-
босынов, вирусолог-ғалым Айдын 
Қыдырманов, ғылым докторы 
Алтай Шалтабаев жəне басқалар 
мақтаныш сезіммен ауызға ала-
тын біртуар өр тұлғалар. Ал 
сөз зергері Сайын Мұратбеков 
өмір дің болмысын шынайы бей-
нелейтін таңғы шықтай мөл дір 
шығармалары арқылы оқыр-
манның жан жүрегін баурап, 
ықы лас-құрметіне бөленген ерек 
дарын иесі. Сайын даланың сау-
мал самалы тербеген жасыл шал-
ғынын шайқап, теңіз толқы нын-
дай тербейтін сергек сезіммен 
баурайтын көркемсөз шебері.

�ли ЫСҚАБАЙ,
жазушы, Қазақстанның

еңбек сіңірген қызметкері,
Алматы облысының

Құрметті азаматы

ТҰЛҒА

Таңғы шықтай шынайы талант
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жазушы Сайын Мұратбековтің қазақ прозасының алтын 
қорына енетін санаулы саңлақтардың бірі екендігі қашанда 
ыстық ықыласпен, мақтаныш сезімімен айтылады. �дебиеттің 
�ркендеуіне қомақты үлес қосқан қаламгерді ұлттық �нердің 
тұнығынан қанып ішкен сәулелі жанның бірі ғана емес, бірегейі 
деуге лайықты. Сайын Мұратбеков қазақ прозасындағы 
Бейімбет салған мектепті жаңа бір к�ркемдік биікке к�терген 
хас суреткер екені аян.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КӨРМЕ

Арман ОКТЯБРЬ,
«Egemen Qazaqstan»

 Дарынды шебердің өмір жолын ру-
хани тұрақтылықтың жарқын мысалы əрі 
cаф өнерге шексіз қызмет етудің нəзира 
үлгісі деп атар едік. Себебі Иткинд 
өнерді өмір деп білді. Ол өзінің ұзақ 
шығармашылық жолында 150-ден астам 
іргелі туындыны қалыптаған болса, 
олардың елуден астамы ғана бұзылмай 
бүгінге жеткен. Ə. Қастеев атындағы 
өнер музейінің қорында мүсіншінің 19 
шығармасы сақтаулы. 

Өмірі арпалысқа толы шығарма-
шылық иесінің табанды еңбегі мен ты-
нымсыз ізденісі бірден жеміс берген 
жоқ. Иткиндтің еңбегі 1960 жылдары, 
оның өмірінің соңғы жылдарында ғана 

еленіп, 1968 жылы оған Қазақ КСР еңбек 
сіңірген өнер қайраткері атағы берілді. 
Ол 1969 жылы шығармашылығының 
жарқын кезеңдері өткен Алматыда 
мəңгілікке дамыл тапты.

 – Орыстың ұлы ақыны Пушкиннің 
қайтыс болғанына 100 жыл толуына 
арналған 1937 жылғы Бүкілодақтық 
бай қауда Иткиндтің «Хал үстіндегі 
Пуш  кин» композициясы үздік деп 
та  нылды. Мүсінші В.Маяковский, 
С.Есе нин, М.Горький, А.Толстой, 

С.Ко нен  ков сынды кеңес мəдениетінің 
көр нек ті қайраткерлерімен дос болып, 
ара ласты. Иткиндтің шеберханасы-
на С.Киров келіп тұрды. 1938 жылы 
И.Иткиндке тыңшы деген айып тағылып, 
10 жылға түрме жазасы кесілді. Мүсінші 
Алматыға келгенде, жасы 66-да болатын. 
1944 жылы оның шығармашылығын 
құрмет тұтатындардың сұрауымен ол 
лагерь ден Алматыға ауыстырыл ды. 
1930-жылдардың аяғынан 1960-жыл-
дарға дейін Иткиндтің шығармашылығы 

КСРО-да ұмыт қалдырылды. Дегенмен 
түрмеде өткен жылдар оны қайыстыра 
алмады, қиындықтар мен «халық жауы» 
деген жаман атқа қарамастан, ол жұмыс 
істей берді. Мүсіншінің ең жақсы көре-
тін материалы ағаш болатын. Ол өзінің 
ең тəуір деген шығармаларын ағаштан 
жасады. Шебердің композициялары 
орын дау шеберлігімен, əсемдігімен 
жəне образдардың философиялық терең-
дігі мен дараланады, – дейді Ə.Қастеев 
атындағы ҚР МӨМ Қазақстан бейне-
леу өнері бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкері, өнертанушы Ə.Жадайбаев.

Шебердің шығармалары Ресей, 
Израиль жəне Қазақстанда өткен көр-
ме лерге қойылды. И.Иткиндтің бүкіл 
шығар машылығы адам махаббаты 
мен ондағы жоғары рухани принципті 
 анық тауға деген ұмтылыспен ұштасады. 
«Таңыр қаған жиһангер» деп өзінің 
заман дасы, жазушы Ю.Домбровский 
айт қандай, ол өз жұмыстарында уақыт 
пен кеңістікте мəңгілік қуаныш пен 
сұлу лық үстемдік ететін мінсіз əлемді 
іздеп өтті. 

АЛМАТЫ

Мүсіндегі мінсіз әлем
––––––––––––––––––––––––––
�.Қастеев атындағы �нер му-
зейінде белгілі қазақстандық 
мүсінші Исаак Иткиндтің туға-
нына 150 жыл толуына (1871-
1969) арналған «Таңырқаған 
жиһан гер» атты мерейтойлық 
к�рме ашылды.
––––––––––––––––––––––––––

КЕЙІП КЕР ЛЕРІНІҢ СЕЗІМ БҰЛҚЫНЫСЫ ОҚЫР  МАН 
ЖАНЫНА БУЫРҚАНДЫРАР КҮШ-ЖІГЕР БЕРЕДІ. 
АДАМНЫҢ ЖАН ЖҮРЕГІН ШЫМЫРЛАТЫП, ЖҮРЕК-
ТІ ТЕРБЕР ТЕБІРЕНІСКЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ. ҚА ЛАМ ГЕРДІҢ 
АУЫЛ ТҰРМЫСЫН, КҮЙ БЕҢ ТІРШІЛІКТЕРІН БАЯН-
ДАУДАҒЫ ТӘ СІЛІ, ӘҢГІМЕ ЖЕЛІСІН ӨРІСТЕТУДЕГІ 
ҮЛГІСІ, КӨРКЕМДЕП ЖЕТКІЗУ МӘНЕРІ, ТІЛДІК ҚО РЫ-
НЫҢ ШҰРАЙЛЫЛЫҒЫ КІМДІ БОЛСА ДА СҮЙСІН-
ДІРІП, ТҰ ШЫНДЫРАДЫ.
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Назерке ЖҰМАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan» 

Жақында «Хабар» арнасы арқылы 
көрерменіне жол тартқан айтулы деректі 
фильм көрушісін ең əуелі мазмұндық 
мəнінің тереңдігі һəм өзінің құрылымдық 
ерекшелігімен баурап алады. Тамыры 
тереңнен тарқатылатын көне шаһардың 
бай тарихын бейнелі тіл, шебер өрілген 
драматургиялық формада ұтқыр жеткізе 
білген түсірілім тобының ізденісі 
көңілге құрмет сезімін орнықтырды. 
Олай дейтініміз, бірнеше мыңжылдық 
тарихы бар қаланың тек бай шежіресіне 
бойлап қана қоймай, оны бүгінгі ел 
Тəуелсіздігінің 30 жылдық сындар-
лы тарихымен егіз өріп, тағылымын 
тереңнен тарқата отырып, түркі əлемі 
биігінде байыпты бағдарлауы деректі 
туындының бейнелілік бояуын байытып, 
мазмұндық мəнін өзектендіре түскен. 
Мұны фильм авторы Майя Бекбаеваның 
өзі былай баяндады:

– «Түркістан – түркі əлемінің руха-
ни астанасы» деректі фильмі – Қазақ-
станның рухани брендіне айналған 

қала туралы имидждік жоба. Аталмыш 
туындыда біз көне шаһардың негізі 
қаланған күннен бастап бүгінге дейінгі 
қалыптасу тарихын жан-жақты қырынан 
көрсетіп, оның түркі əлеміне тигізген 
ықпалына тоқталғымыз келді. Түркістан 
– тарихшылар мен археологтер үшін 
қазынаның кені. Қаладағы көнеден жет-
кен тарихи ескерткіштер мен оның ру-
хани құндылығы зерттеушілермен қатар 
туристердің де қызығушылығын тудыру-
да. Көне шаһардың жаңа заман стилінде 
қайта жасақталып, күн-түн демей жүріп 
жатқан тамаша архтектуралық туын-
дылары түркі əлемі мемлекеттерінің 
ортақ мақтанышына айналды. Жыл са-
йын Түркістанға алыс-жақын шетелден 
мыңдаған турист келіп, көне қаланың 
бай тарихымен танысады. Оған түсірілім 
кезінде өзіміз де анық көз жеткіздік. 
Қала тек шетелдік туристер үшін ғана 
емес, тарихын танығысы келген кез кел-
ген отандасымыз үшін де қызық. Оның 
құндылығы, əсіресе, бүгінде тіпті арта 
түскендей, деген журналист əрі қарай 
пікірін нақты фактілермен тарқата 
тұжырымдады: – Түркістан атауы небір 

ұлы тұлғалардың есімімен байланыс-
ты. Соның ішінде, əсіресе, Арыстан 
баб пен Қожа Ахмет Ясауи тағылымы 
айрықша. Тарихи қа ланың құндылығын 
үстеп тұрған да осы – Əзірет Сұлтан 
кесе несі. Бұл аңызға бергісіз құрылыс 
нысаны ХІV ғасырда Əмір Темірдің 
бұй рығымен салынған. Енді міне, 600 
жыл дан аса уақытты артқа тастап, киелі 
шаһар төріне сəн берген əсем кесене 
ма ңайы жаңа құрылыс нысандарымен 
толығып, тарихи қала қайта түледі. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бас-
тамасымен Түркістан бүгінде күллі 
түр кінің бет түзер ортақ құбыласы-
на айнал ды десек, артық айтқандығы-
мыз емес. Менің байқағаным – бүгінгі 
Түркіс танда көне тарихи ескерткіштер 

мен заманауи құрылыс нысандарының 
тамаша үйлесімі бар. Түркістан туралы 
түсірілген фильмдер көп емес, саусақпен 
санарлық қана. Сондықтан да «Хабар» 
арнасының көрермендері бұл туындыны 
асыға күтті. Əлеуметтік желіде жазылып 
жатқан пікірлерге қарағанда жасаған 
жұмысымыз жылы қабылданған сияқты. 

«Əрбір халық, əрбір тəуелсіз мемле-
кет өзінің рухани орталығын нақтылап 
алуы керек. Қазақстанның рухани орта-
лығы – Түркістан. Ол қазақ елінің ру-
хани жүрегі» деген Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың пікірін негізге алар бол-
сақ, киелі Түркістанның Қазақстан 
ғана емес, күллі түркі əлеміндегі орны 
айқын далып шыға келетіндей. Міне, 
осы идеяны басты тірек еткен фильм 

өн бойына негізінен құнды ақпарат-
тар мен оны беруші мамандар, қоғам 
қайраткерлерінің ойларын сəтті са бақ-
тап, тұщымды тұжырым түйеді: Түркіс-
тан – түркі əлемінің рухани астанасы! 

Иə, шамшырағы қайта жанған ша-
һардың жаңа мыңжылдықтағы шежі-
ресі де қайта жазылып, жаңа заман 
жастарының көзқарасы негізінде қайта 
жанданды. Осынау жауапты қадамның 
бір парасын аталған туындыдағы тұ-
щым ды талпыныстардан да айқын сезін-
гендей болдық. Əсіресе, ұлы ақын, Алаш 
арысы Мағжан Жұмабаевтың: 

«Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.
Тамаша Түркістандай

жерде туған,
Түріктің Тəңірі берген несібі ғой»

деген рухты идеясы бүгінде Тəуелсіз 
Қазақстанның еркін ойлы жастарының 
бағыт бұрар бағдарына айналғанына 
тамаша айғақ болатындай. Осы орай-
да Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей бастамасымен 2018 жылдың 
19 маусымында Түркістанға облыс 
мəр тебесінің берілуі шын мəнінде та-
рихи оқиға болды. Күллі түркіге кие 
болған қасиетті мекеннің сол күннен 
бастап жаңа тынысы ашылып, шежіре 
тұнған шамшырағы қайта жанды. Ал 
Түркістан деген атау-ұғымның өзі жай 
ғана қала аты емес, Алаштың, қазақ тың 
рухани түлеуі, жаңаруы, алға ұмты луы 
деген мағынаны беретінін ескерсек, 
Түркістанның түлеуі – тəуелсіз Қазақ-
станның, қала берді күллі түркінің тари-
хынан ойып орын алатын елеулі оқи ға 
екені даусыз. «Түркістан – түркі əлемі-
нің рухани астанасы» деректі филь мі 
көрерменіне осыны ұғындырды. 

Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Алақандай ауыл іргесіндегі айдын, 
жағасында екі-үш адам жүрсе, бір ше-
тінен мал су ішіп тұр. Қайықпен жүзіп 
жүргендерді де көзіңіз шалады. Талай 
тарихтың куəсі болған кəрітұманың 
жағасын қамыс басып, жиегі тарты-
ла бастаған. Осы көріністі көргенде 
жүрегіңіз солқ етеді. Суретші соны бояу 
тілімен көркем жеткізе білген. 

Қылқалам шебері кезінде толқыны 
тайдай тулап, буырқанып жатқан Арал 
теңізінің қолтығындағы Қаратерең де-
ген ауылда өмірге келіп, жасынан су-
рет салуға құштар болып өскен. Оған 
үйдегі ата-анасы мен бауырларының да 
ықпалы тиген деуге болады. Ол жайын-
да суретшінің өзінің де айтқаны бар.

– Əкем соғысқа қатысқан майдангер 
еді. Ол кісі көзі тірісінде ағаш жонып, 
балта ұстаған емес. Бірақ құрдастары 
«Ізтілеу жас күнінен қолы ісмер, ше-
бер болатын» деп айтып отыратын. 
Со ған қарағанда бойымдағы өнерім 
əкем нен дарыған секілді. Алдымдағы 
ағаларымның да сурет салатын өнері 
болды. Содан ба, бала күнімнен бейне-
леу өнерін жақсы көрдім, − дейді өткен 
күннен сыр тартып.

Орта мектепті аяқтағаннан кейін, 
ана сы мен кішкентай бауырларына қа-
райлап, ауылда қалып жұмыс істейді. 
Осы екі арада Отан алдындағы азамат-
тық борышын өтеп қайтады. Содан 
соң Шымкенттегі Ə.Қастеев атында ғы 
көр кемсурет училищесіне барғаны мен 
жолы болмай, сосын Қызылордаға ора-
лып, облыстық Суретшілер одағы фи-
лиалында қызмет істейтін Жаңаберген 
Осымбетов деген жерлес суретші аға-
сының қасында жүріп, бейнелеу өне-
рінің қыр-сырын үйренеді. Сөйтіп, ке-
лесі жылы Н.Гоголь атындағы Алматы 
көркемсурет училищесіне қабылданып, 
ұлттық бейнелеу өнерінің майталман-
дары − Қалиолла Ахметжан мен Аман 
Бақтығалиевтің тəлім-тəрбесін алады. 

Шыныбай Пірімбаев − В.И.Сури-
ков атындағы Мəскеу мемлекеттік ака-
демиялық көркемсурет универси тетінде 
оқыған, отандық санаулы суретшілердің 
бірі. Мəскеуде оқыған жылдар оған 
қанат бітіріп, шалқар шабыт сыйла-
ды. Бірегей оқу орнындағы ұлағатты 
ұстаздардың өнегесін көріп, шеберлі-
гін шындады. Күмбездері күмбірлеген 
көне қаладағы мұражайларды аралап, 

орыстың атақты суретшілерінің туын-
дыларын тамашалады.

Ол кісіні пейзаж жанрының тайпал-
ған жорғасы деуге болады. Оның 
шығармашылығында табиғаттың ғажа-
йып құбылыстары айрықша орын алған. 
Суретшінің əр қартинасы түрлі түстерге 
бай, бояуы қанық болып келеді. Мысалы 
«Көктем» деген туындысын алайық. 
Кəдімгі астананың сағындырып кеш 
жететін көктемі. Бірақ ол автордың 
қылқаламының əсерімен керемет құл-
пырып кеткен. Шайдай ашық аспаннан 
күн шұғыла шашып тұр. Жасыл желек 
жамылған ағаштардың жапырағы сыб-
дыр қағып, көңіліңізді нəзік сезімге 
бөлейді. Осы көріністер арқылы суретші 
бейбіт өмірдің қадірін философиялық 
оймен бедерлеген. Ақбас Алатаудың 
баурайындағы «Есік көлі» деген еңбегі 
де сұлулығымен ерекшеленеді. Сондай-
ақ «Жым-жырт», «Ауылға апарар жол», 
«Астананың шеті», «Көктем», «Өзен 
бойындағы үйлер» атты картиналары 
да ойлылығымен, көркемдігімен көз 
тартады.

«Шыныбай – өте талантты суретші. 
Ресейдегі В.И. Суриков атындағы көр-
кем сурет университетін тəмамдаған 
түлек тердің бəрі де жоғары бағаланады. 
Сонымен бірге, ол – Еуропадағы бейне-
леу өнерінің түрлі мектептерінен дəріс 
алып, өз шеберлігін байытқан жігіт. Су-
ретшінің қолынан шыққан кез келген 
шығармаларынан философиялық ой 
түюге болады. Оның бəрі тазалығымен 
тəнті етеді», дейді белгілі суретші Ермек 
Асылханов.

Осыдан алты-жеті жыл бұрын 
Шыны  бай ағамыз əлемдік бейнелеу 
өнері нің тарландары туған Португалия, 
Испа ния, Италия, Түркия елдерінде бо-
лып, білімін жетілдіріп қайтты. Сол 
іс сапар аясында көрме өткізіп, қазақ 
қыл қалам шеберінің туындылары су-
рет өнерін жоғары бағалайтын еуропа-
лықтарды сүйсінтеді.

– Жақсы суретші болу үшін прак-
ти каны ғана емес, теорияны да же тік 
білу керек. Біз шетелге барып, атақ-
ты лардан дəріс тыңдадық. Өмірден 
жи на ған қорымыз мол. Біздің музей-
лерге əлемге танымал суретшілердің 
картиналарының көшірмесін салып, 
іліп қойса болады. Балалар соны көріп, 
əсерленер еді. Негізі, елордада бейне-
леу өнерінің музейі бөлек болса деймін. 
Əлемдегі туристердің дені бейнелеу 
музейін көруге келеді. Бұл ел бюд же-
тіне қаншама қаржы түсіреді. Айта-
лық, өзім шетелге бара қалсам, алды-
мен мұ ражайды аралауға асығамын. 
Ше телдіктер халықты өнерімен баға-
лайды. Мысалы, Голландиядан қаншама 
талантты суретшілер шықты. Сол арқы-
лы мемлекеттің де атағы жер жүзіне жа-
йылды. Осындай насихат бізге де керек, 
– дейді ол.

Талантты қылқалам шебері біраз 
жыл дардан бері бас қалада тұрып, жаңа 
астананың келбетін көркемдеген көп-
теген топтамалық туындыларды өмір-
ге əкелді. Қазақ ұлттық өнер уни вер-
си тетінде бейнелеу өнерінен жас тарға 
дəріс оқиды. Шыныбай аға өте қара-
пайым, жылы жымиып жүреді де қояды. 
Адами қасиеті де тəнті етеді. 

Міне, елордаға күз келіп, алғашқы 
қар да жауды. Табиғаттың осындай то-
сын құбылыстарынан суретшілер ша-
быт алады. Осы сəтті қалт жібермеу 
үшін ол кісі де асай-мүсейін арқалап, 
табиғат аясына шығуға асығып бара 
жатқан болар...

Қайрат �БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Фестивальге қатысуға өтінім берген 
40 театрдың ішінен ұйымдастыру ко-
митеті 15 ұжымды іріктеп алған екен. 
Олардың ішінде «Құлагер» спектаклімен 
қатысқалы отырған Алматы қаласының 
Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мем-
лекеттік академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театры, «Қыз Жібек» 
лиро-эпостық қойылымын ұсынған 
Əзірбайжан Мəмбетов атындағы Қазақ 
мемлекеттік драма жəне комедия теа-
тры, «Мен ішпеген у бар ма?» спектаклін 
алып келген Жезқазған қаласының 
Серəлі Қожамқұлов атындағы Қазақ 
музыкалық-драма театры жəне басқа да 
өнер ұжымдары бар.

Өнер байқауының салтанатты ашы-
лу кешінде Қарағандыдағы Сəкен Сей-
фуллин атындағы қазақ драма теат ры 
венгр драматургі Ласло Дюрко ның 
пьесасы бойынша қойылған «Элек-
тра» антикалық трагедиясының за-
манауи нұсқасын қазылар алқасы мен 
көрермендер назарына ұсынды.

Фестиваль қонағы, Қазақстанның 
халық əртісі Тұңғышбай Жаманқұлов 
байқауда бақ сынап жатқан өнер ұжым-
дары репертуарларының алуан түрлі 
екенін айтады.

– Мұнда классикадан бастап қазіргі 
заманғы драмаларға дейін бар. Осы 
спектакльдердің ерекшелігі ретінде 
оларды жас режиссерлердің қоюы деп 

сенімді түрде атап айтуға болады. Бұл 
Қазақстандағы театр режиссурасының 
өсіп келе жатқанын, оның болашағы бар 
екенін көрсетеді, – дейді мэтр.

Байқауда тартысқа түскен театрлар-
дың бағасын Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері, профессор Еркін Жуас-
бек бастаған қазылар алқасы береді. 

Ал қазылар алқасының төрағасы, 
театр сыншысы Амангелді Мұқан бас-
ты мақсат сын айту емес, қазіргі қазақ 
театры қай бағытта дамуы керектігін 
анықтау, жаңа театрды көру, пікір ал-
масу екендігін атап өтті.

– Əшірбек Сығай атындағы театр 
фестивалі Қазақстанда алғаш рет өтуде. 
Бүгінде жас режиссерлер шыға баста-
ды, олар көбінесе классика негізінде 
əртүрлі жанрдағы заманауи спектакль-
дер қояды. Олардың өз идеялары мен өз 
көзқарастары бар, – дейді ол.

Фестиваль аясында шеберлік сабақ-
тары мен семинарлар өтетінін де айта 
кеткен лəзім. Ал көрермен қауым байқау 
бағдарламасы бойынша ұсынылған 
спектакльдерді Қарағандыдағы С.Сей-
фул лин жəне К.Станиславский атын-
дағы театрлардың сахналарынан 16 
қазан ға дейін тамашалай алады.

Өнер бəйгесінің соңына қарай же-
ңім паз театр мен арнайы жүлделердің 
иегер лері анықталып, олар Əшірбек 
Сы ғай атындағы жəне оның шəкірттері 
таға йындаған сыйлықтармен марапат-
талатын болады.

ҚАРАҒАНДЫ

Таспадағы Түркістан тарихы
КИНО

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Үш мың жылдық тарих, ондаған ірі империялар тағдыры, ұлы хандар ерлігі, 
батырлар мен билер тағылымы, білім мен ғылым саласындағы теңдессіз 
т�ңкерістер һәм ерекше философия мен мазмұнды мәдениет – мұның 
барлығы түркі әлемі және оның ғаламат тарихын айқындайтын айрықша 
бағыттар. Ал түркі әлемі жайлы с�з болғанда әсте Түркістан шаһарының та-
рих қатпарындағы һәм жаңа заман бедеріндегі орнын айтпай кету әділетсіздік. 
Демек к�не мен жаңаны �з ендігінде сәтті тоғыстырған тарихи шаһар 
Түркістанның түркі әлемінің саяси-экономикалық қана емес, мәдени-рухани 
�мірінде де алатын орны ерек. «Хабар» арнасының арнайы тапсырысымен 
түсірілген тележурналист Майя Бекбаеваның «Түркістан – түркі әлемінің ру-
хани астанасы» деректі фильмінің басты идеясы мен концепциясы да негізінен 
осы тұжырыммен тоқайласады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БУЫРҚАНҒАН БОЯУЛАР

Кәрітұма
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазіргі қазақ бейнелеу �нерінің талантты �кілдерінің бірі, Қазақстан 
Суретшілер және Еуразия дизайнерлер одағының мүшесі Шыныбай 
Пірімбаевтың «Кәрітұма» деген туындысы бар. Осы еңбегінде автор туған 
ауылындағы, бір кездері айбыны асып, айдын болған тұманың бүгінде таба-
ны суалып бара жатқан жан толқытарлық бейнесін, адамзаттың тағдырына 
айналған Арал теңізінің қайғысымен астастыра бейнелеген.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БАЙҚАУ

Театрлар
тартысқа түсті

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Арқа т�сінің мәдени �мірі айрықша оқиғаның куәсі болды. Кеншілер аста-
насында белгілі театр сыншысы, профессор �шірбек Сығай атындағы 
республикалық театр фестивалі тұңғыш рет тұсауын кесті. Аталған �нер 
байқауын Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мәдени іс-
шаралар ішіндегі ең ірісі деп айтуға әбден болады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Жақсыбай САМРАТ,
«Еgemen Qazaqstan»

Осы шаруашылықтардан 2020 жылы 
мемлекеттік жəне жергілікті бюджет-
терге барлығы 12,8 млрд теңге салық 
түскен. Ал 2021 жылдың 8 айын    да 
11,6 млрд теңге салық алынған. Əри-
не, көп сияқты көрінгенімен, бұл тө ле-
ну ге тиісті салықтың 30 пайызы ғана. 
Оны көп адам біле бермейді. Салық 
кодексінің 700-бабы бойынша ауыл 
шаруашылығы өнімін өндірушілер мен 
ауыл шаруашылығы кооперативтері ар-
наулы салық режімін қолданып, бюджет-
ке төленуге тиісті корпоративтік табыс 
салығы мен жеке табыс салығын (төлем 
көзінен ұстап қалатын салықтардан 
басқа), əлеуметтік салықты, мүлік 
салығы мен көлік құралы салығы сома-
сын 70 пайызға азайтуға құқылы. Демек, 
мұның бəрі төленуге тиісті салықтың 30 
пайы      зы ғана. Бұл ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілерді қолдау үшін 
жасалған тиімді шара болатын. Соның 
нəтижесінде көптеген кəсіпорындар 
жақсы дамып, бүгінгі таңда кейбірінің 
айналымы миллиардтаған доллар көле-
міне жетіп отыр.

«Ел теңелді, төл кенелді» деген-
дей, енді ауқат танған кəсіпорындардан 
салық неге то лық алынбасқа? Олардың 
мүмкіншілігі са лық ты толық төлеуге 
жетті ғой. Мысалы, «Зенченко и К» 
коммандиттік серіктестігі сияқ ты ауыл 
шаруашылығы кəсіпорындары қазір 
өте бай. Олардың салықты осы күнге 
дейін же ңіл дікпен төлейтіні əділетсіз. 
Атақ ты «Шөлдің ақ күні» фильміндегі 
кеденшінің «за державу обидно» деген 
сөзі ойға оралады. Егер еліміздің қуатты 
көлемге жеткен ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындары салықты 100 пайыз 
төлесе, мемлекеттік жəне жергілікті бюд-
жеттердің мүмкіндігін арттыра түспес 
пе еді?

Мемлекеттік салық комитеті қаржы 
айналымы кенеріне келген кəсіпорын-
да рдан салықты толық көле мінде алып 
тұрса, елдің бір жыртығын жамауға жет-
пес пе еді? Тіпті бұл салық мемлекетке 
аса қажетті болмаса, жергілікті жер де 
тегіс қалдырылып, аудан іші лік жəне 
ауыл  дар арасындағы жолдар ды жөн деуге 
немесе жаңадан салуға жұм сал са, аймақ 
экономикасын сеп еді ғой. «Арнаулы 
салықтық режім» дегеннің өзі белгілі бір 
уақытқа берілетін тəртіп болатын. Бірақ 
бұл біз дің жағдайда шек теусіз уақытқа 
айналып бара жат қан дай. Осыған тиісті 
органдардың кө ңіл аударатын кезі жетті. 
Салықты дұрыс алу – мемлекеттегі 
əділеттіктің бір белгісі. Егер қуатты 
кəсіпорындар тиіс ті салықтың 30 пайы-
зын ғана төлей бере тін болса, оған халық 
та наразы болары сөзсіз.

Шамадан тыс байып бара жат-
қандарды салық төлеудің арнаулы 
режімінен шығаратын кез жеткен 
сияқты. Ал «көрмес – түйені де  көрмес» 
деп салық орындары қарап отыра 
беретін болса, əділеттілік болмайды. 

Солтүстік Қазақстан облысы 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Салық салу 
әділетті 
болуы керек

––––––––––––––––––––––––––
Сол түстік Қазақстан облысында 
бүгінгі таңда 3 930 агроқұрылым 
бар. Соның ішінде ауыл  шаруа шы-
лы ғы �німдерін шы ға  ратын  заңды 
тұлғалар (ЖШС, КС, АК  және т.б) 
 – 1 259. Бұл – барлық шаруа   шы  -
лықтың 32 пайызы. Ал шаруа және 
фер   мерлік қожалықтар саны – 
2 671. Бұл – агроқұрылымдардың 
68 па йы зы.
––––––––––––––––––––––––––

ҚАМДАНҒАН ҚАПЫ ҚАЛМАЙДЫ

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Күз ерте түсті. Əрі салқын. Облыс 
орталығындағы көпқа бат ты үйлердің 
суып кетуіне байланысты жылу беру 
маусымы 22 қыркүйекте басталды. Дəл 
осы кезде жылу беру жүйесіндегі орын 
алып отырған олқылықтар белгілі бол-
ды. Қаланың екі шағын ауданы, бірнеше 
əлеуметтік-тұрмыстық нысандар жы-
лусыз қалды. Ор та лық жылу желісіне 
жылу берілгенімен, аула ішіндегі тарату 
желілерінде ақау бар екені анықталды. Ең 
бастысы, желіде қысым жоқ. Бұл жайт-
ты қала əкімінің орынбасары Бауыржан 
Ерназаров былайша түсіндірді:

– Орталық жылу жүйесі ар қылы 
жылу берілгенімен, қуаттың барлық 
тұ ты нушыға жетпейтіні белгілі болып 
отыр. Сондықтан қосымша жылу ма-
гис тралін салу қолға алынды. Құ ры-
лыс монтаж жұмыстары қазан айының 
4-і күні ғана аяқталды. Бұл жұмысты 
кеш бастаған себебіміз, шеңбері мың 

миллиметр болатын құ быр дайындау 
үшін ресейлік кəсіпорынға тапсырыс 
берген болатынбыз, сол құбыр кеш 
келді, – дейді ол. 

Айтса айтқандай, соңғы жылда-
ры құрылысы қарқын алған облыс 
орталығында жа ңа дан салынып жатқан 
ғима рат көп. Осы арада Көк ш тау дың 
еліміздегі жылу электр орталығы жоқ 
жалғыз қала еке нін тағы еске сала кет-
сек, ар тық болмас еді. Құрылыстың кө-
бейгенін көрген қала тұрғын да ры көне 
қазандықтың шамасы жете ме, жетпей 
ме деп кү мəнданып отыр. Қазір жылу 
кеш берілген екі шағын аудан дағы 
жылу тұрғындар көңі лі нен шығатын 
емес. Кейбір пəтерлердегі температура 
15º С шамасында ғана. Жылудың берілу 
жүйесіндегі жылу жақсы болғанымен, 
қайту жүйесінен кінəрат табылып, ай-
налым жақ сармай тұр.

Облыстық энергетика жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шар уа  шылығы бас-
қармасының бас шысы Данияр Қуа ныш-
баевтың айтуына қарағанда, биыл жылу 

беру маусымына тиянақты да йын  далу 
үшін 40 млрд теңге қаражат бөлінген. 
Оқырманға түсінікті болу үшін 2019 
жылы осы мақсатқа 32 млрд, 2020 жылы 
37 млрд теңге бөлінгенін айта кетсек 
те болар. Жыл сайын қыр  уар қаражат 
бөлінгенімен, облыс орта лығын жы-
лумен қамтамасыз ете тін, кей  біреуінің 
салынғанына жар  ты ға сырға жуық уақыт 
өткен ескі ж ү йенің кем-кетігі жөн де-
ліп бітер емес. Жылумен жаб дық тау 
сала сын жаң ғыртуға жəне жөндеу жұ-
мыс та рын жүйелі жүргізуге, отын қо-
рын жи нақ тау ға 13 млрд теңге қа ражат 
қарас тырылыпты. Биыл об лыс тың
7 елді мекеніндегі жылу көз  дері мен 
жылу желілерін жаң ғыр ту жəне салу 
бағы тында 13 жоба қолға алынса, оның 
бесеуі облыс орталы ғындағы жылу 
желілерін қайта жаң ғыр туға бағыт тал-
ған. Осы жо ба лардың аясында қосымша 
21 көппə терлі тұрғын үй, 189 жекеменшік 
үй, 22 əкімшілік нысан жылу жү йесіне 
қосылып отыр. Мемлекет тарапынан 
мол қамқорлық жасалып, қыруар қаржы 
бөлінсе де өңірдегі 664 қазан дықтың 
бесеуі əлі күнге кешеуіл деу де. 

Біржан сал ауданының ор та    лығы 
Степняк қаласын да ғы, Бурабай кен-
тін  дегі, Атбасар қа ласындағы қа зан -
дықтар уа қ тылы жөнделмей, А р  шалы 

кен  тінің магистралды желі ле рі нің ағым-
дағы жөндеуі, Зеренді ауылындағы 
жаңа блокты-мо  дульдік қазандықтан 
бас тап, жалпы ұзындығы 2,9 ша қы -
рым ды құрайтын желінің жұ мыс тары 
кешеуілдетілуде. Есіл қаласындағы 
Мырзашаев, Гагарин, Абай, Мир 
көшелері бойын дағы жылумен жабдық-
тау желі ле рінде тиісті қысым ның болма-
уы да күр де лі мə се ле ге айналған сы ңай-
лы. Степ но горск жылу электр орта лы-
ғының жөндеу жұмыстары 82,4 па йыз ға 
орындалған. 

Облыстың кейбір ауданын да отын 
қорын дайындау мəселесіне мұқият на-
зар аударып, дайындық жұмыстарын 
ширата түсу қажет. Айталық, Атбасар 
ауданында – 85, Ерей ментау, Есіл ау-
дандарында – 80, Көкшетау қаласында 
75 па йызға жетер-жетпес отын қоры бар.

Өңір тұрғындарына шамамен 662 
мың тонна көмір қажет болса, оның 
жартысы ғана қамтамасыз етілген. 
Қазір көмір сататын орындарда ұзын-
сонар кезек пайда бола бастады. Тұ ты-
нушылар орташа бағасы 13 200 теңге 
тұратын көмірдің сапасына на разы. 
Ішінде топырақ та, тас та кезі гіп жата-
ды. Жылу беру маусымын ойда ғыдай 
өткізу үшін өңірге 42 мың тонна мазут 
қажет. Бұл отынның əр тоннасы 100 мың 
теңге шамасында. Егер жол шығынын 
қоса есептесеңіз, əр тоннасы 113 мың 
теңгеден айналады.

Электрмен жабдықтау желі ле рін 
жаңғырту біршама тəуір. Осы жылдың 
алғашқы 8 айында 1,7 млрд теңге қара-
жат игеріліп, 2 мың ша қы рым нан аса-
тын электр желілері жөн дел ді. Бұл – 
жоспардың 87 пайызы. 

Тағы бір айта кетерлік мə се ле, бе-
решек жайы. Үсті міз дегі жылдың 17 
қыркүйек тегі жағдай бойынша облыста 
жылу, электр, сумен жабдықтау қыз-
меттеріне дебиторлық берешек 1 млрд 
736 млн теңгеге жеткен. Оның ішінде 
мерзімі өткен берешектің көлемі – 
669,3 млн теңге. Ағымдағы бере  шектің 
өзі 1 млрд 67 млн тең гені құрап отыр. 
Де мек, қызмет көр се ту ші лер деби-
тор  лық берешекті өн діріп алу жайын 
қарастырулары қажет. 

Қыстың қатал сыншы екендігін қапе-
рімізден шығармау керек. Ерте қам-
дансақ, қапы қалмас едік.

Ақмола облысы

Жылу желілерінде ақау бар

Жағдай БЭЖ электр стан-
са ла рындағы апат тық жəне 
жос  парланбаған  жөн деулердің 
көп  бол уына  бай ланысты ге-
не   рациялайтын қуаттардың 
тап  шылығымен  күрделене 

тү се ді. Мысалы, генерация-
ны ава риялық ажыратудың 
ұзақ ты ғы 2021 жылдың басы-
нан бас тап 2020 жылдың ұқсас 
көрсеткішімен салыстырғанда 
25%-ға ұлғайды. Бұл ретте 

жаб дықтың жекелеген түрлері 
бо йынша бұл көрсеткіштің өсуі 
ай тарлықтай жоғары: турбоаг-
регаттардың авариялық тоқта-
ты лу ұзақтығы 2 еседен астам 
шамаға өсті (+134%, 2020 жылы 
12 177 сағат, 2021 жылы 28 
550 сағат), газ турбиналарының 
авариялық тоқтатылу ұзақтығы 
43%-ға, энергия блоктық жаб дық 
18%-ға өсті.

Генерацияның жетіс пеу ші  лігі 
тұтынушылардың электр энер-
гиясы мен қуат қа деген қа жет -
тіліктерін қанағат тан ды  руға мүм-
кін дік бер мейд і. Бұл өз кезе гін де 
Қа зақ стан БЭЖ тұ тыну шы ла ры-
ның нақты тұ ты нуының жоспар-
лы шамадан ауытқуына əкеліп 

со ға ды. Энергия жү йе сі бойын-
ша қуаттың ауыт қу ы шамамен 
1 мың МВт құ райды, соның ішінде 
тек Қазақ стан БЭЖ-інің Оңтүстік 
аймағы бойынша ауытқу ша-
масы 700 МВт-тан асады. Ге-
не рацияның жетіспеушілігі, 
қуат пен электр энергиясының 
ауытқуы Қазақстан БЭЖ тұрақ-
ты  лығының бұзылуына қауіп 
төн діреді. Ірі жүйелік ава рия-
ның пайда болу қаупі бар. Кешкі 
мезгілде Қазақстан БЭЖ-інің 
Солтүстік-Оңтүстік транзиті 
бойынша электр энергиясының 
ағыны рұқсаттық мəннен асып 
түседі. Генерацияның иеліктегі 
резерв те рінің толық таусылуы  -
на байланысты тұтынушылар 

үшін авариялық істен шыққан 
генерацияны алмастыру жəне 
жоспарлы импортты іске асы-
ру мақсатында шектес энергия 
жүйелерінен жос парлы жет кі зуд і 
жүзеге асыру қажет ті лігі туын-
дап отыр.

Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес, «KEGOC» 
АҚ Жүйелік оператор ретінде 
Қазақстан Республикасының 
Біртұтас электр энергетикалық 
жүйесі жұмысының сенімділігін 
қамтамасыз етуге міндетті. Жос -
пардан тыс тұтыну орын ал ған 
жағдайда, «KEGOC» АҚ қол да-
ныс та ғы заңнама талап тарына 
сəйкес тұтыну режі мін сақтау 
бойынша тұтыну шы лар дың 

жекелеген санаттарына ша ралар 
қолдануға мəжбүр болады.

2021 жылғы 5 қазанда Жү йе-
лік операторға жүктелген міндет-
темелерді орындау шең бе  рінде 
жергілікті атқарушы ор ган дармен 
келісілген кес те лер ге сəйкес 
тұтынуды шектеу бойынша мына-
дай іс-шаралар жүргізілді: «АЖК» 
АҚ желілеріндегі шектеулер – 75 
МВт (асып кету – 160 МВт, диапазо-
нынан тыс – 90 МВт). «Қызылорда 
ТЭК» АҚ желілерінде шектеу – 31 
МВт (асып кету 39 МВт, 33 МВт). 
Enegix АҚ шектеулері – 68 МВт 
(асып кету – 100 МВт, диапа-
зонынан тыс – 90 МВт).

«Егемен-ақпарат»

ТҮЙТКІЛ

Электр қуатын тұтынуды шектемек
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазіргі уақытта Қазақстанның бірыңғай электр жүйесінде 
электр энергиясын тұтынудың �су қарқынының жоғары бо-
луына байланысты электр энергиясы мен қуаты теңгерімі 
бо йынша күрделі жағдай сақталуда. «KEGOC» АҚ-ның 
хабар лауынша, 2021 жылдың 9 айында 2020 жылдың сәйкес 
ке зеңі мен салыстырғанда тұтыну �сімі Оңтүстік аймақта – 
11,8%, Солтүстік аймақта – 5,8% және Батыс аймақта 6,6%-
ды құрады. Қарбалас уақытта қуатты тұтыну �ткен жылғы 
мәннен 1000-1500МВт-қа артық. Бұл қуат тұтас бір об лыстың 
тұтынуымен тең. Мысалы, Алматы облысының тұ тынуымен 
бірдей. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бірінші нысан «ҚТЖ» ҰК» АҚ 
еншілес ком па ния сы «Қазтеміртранс» 
АҚ үшін 1 мың ашық вагонды дайындау 
жəне жеткізу міндетін табысты орын-
даған «Қазақстан вагон жасау компани-
ясы» ЖШС өндірістік ала ңы болды.

– Осындай қысқа мерзім ішінде 
айы    на 150 жартылай вагон шығаруды 
жолға қоюға болатынына сенгендер 
қатары аз болды. Бұл – үлкен жетістік. 
Қазақстан экономикасы қарқынды дамуын 
жалғастырып, заманауи кə сіп орындар іске 
қосылып, жа ңа кен орындары əзірленуде, 
сон  дықтан алдағы 3-5 жылда жар тылай 
вагондарға деген қа жет тілік тек арта 
түседі, – деді Қ.Əлмағамбетов.

Айта кету керек, бұл жоба мем -
лекет қолдауымен жүзеге асы  рылды. 

«Бəйтерек» ҰБХ» АҚ жəне «Өнеркəсіпті 
дамыту қоры» АҚ биыл темір жол 
мұқтажы үшін 1 мың жартылай жүк ва-
гонын өндіруге жəне жеткізуге 23,3 млрд 
теңге бөлді.

Жаңа ашық вагондар темір жол 
учаскелеріне бөлінді: Жаңа-Қарағанды-
Брест – 325, Жомарт-Кавказ – 65, 
Шұбаркөл-Лужская – 200, Шұбаркөл-
Вышестеблинская – 200, Қызылжар-
Электр стансасы – 65 жəне Қоржынкөл-
Электр стансасына 145 бірлік.

– «Қазтеміртранс» АҚ паркі жаңа 
жыл жы малы құраммен то    лық ты.  Бұл  
ретте, жаңа ин но  вациялық вагондардың 
жөн деу аралығының ұл ғаюы өте 
ыңғайлы, – дейді «Қаз те мір транс» 
АҚ тасымалдауды қам та ма сыз ету 

департаментінің директоры Нұрлан 
Есембаев.

Сонымен қатар, Қ.Əлма ғам бе-
тов Екібастұзда орна ласқан Railways 
S y s t e m s  K Z  Ж Ш С  к о м п а н и я -
лар тобының нысандарын аралады. 
«Проммашкомплект» ЖШС-да темір 
жол дөңгелектерін өндірудегі жағдай 
туралы айтылды. Егер 2019 жылы 53 
мыңға жуық доңғалақ шығарылып, 
жө нел тілсе, 2020 жылы – 154 мың, 
ал биыл шамамен 120 мың дөңгелек 

шығарылды. Өнім Қа зақ  стан бойынша 
да, шетелдерге де қойылады.

Ал RWS Wheelset ЖШС-да те мір 
жол осьтері мен дөңгелек жұптары 
шы ғарылады. Осы жылы кəсіпорын 
Петропавлдағы «ЗИКСТО» АҚ үшін 10 
мың дөңгелек жұптарына жəне «Қазақ-
стан ва гон жасау компаниясы» ЖШС 
үшін тағы 4 мың дөңгелекке тап сырыс 
берді.

«Егемен-ақпарат»

ЖОЛ ЖӘНЕ ЖАҢАРУ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«ҚТЖ» ҰК» АҚ басқарма т�рағасының бірінші орынбасары Қанат 
�лмағамбетов Павлодар облысы Екібастұз қаласындағы те мір  жол са ла сы-
ның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін кәсіпорын   дардың жұмысымен таныс-
ты. �ңірде темір жол к�лігі үшін �нім нің кең спектрін шығаратын темір жол 
кластері құрылды. Ұлттық компания отандық �ндірушіге қолдау к�р се ту де.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл �ңірге жылу беру маусымына 40 млрд теңге қаражат б�лінгенімен, 
түйткіл аз емес. Елді мекендердегі бірнеше қазандық әлі күнге дайын 
емес. Бірқатар аудандар дайындық кестесінен кейін қалды. Отын қорын 
жинақтауда да алаңдаушылық туғызатын жайт бар. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 мың жаңа вагонмен толықты
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Фарида БЫҚАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

– Бюджетке түсетін эколо-
гиялық төлемдердің барлығы 
өңірлік деңгейде табиғатты қорғау 
шараларына бағытталады, – дейді 
облыстық жер қойнауын пайдала-
ну, қоршаған ортаны қорғау жəне 
су ресурстары басқармасының 
басшысы Əйгерім Қабылтаева. 
– Экологиялық кодекске сəйкес 
2022-2024 жылдардағы табиғатты 
қорғау шараларының шығындары 
соңғы үш жылдағы экологиялық 
төлемдердің сомасынан кем бол-
мауы тиіс. Жаңа заң бойынша ірі 
өнеркəсіптік компаниялардың 
үздік технологияларға көшуі 
мін деттеледі. Сондықтан үздік 
тех нологияларды қолданатын 
кəсіп орындар эмиссия үшін 
төлем дерден босатылады. Егер 
де кə сіпорын қоршаған ортаны 
қор ғау мақсатында заманауи 
техно логияларды енгізбесе, ол 
үшін эмис сия мөлшерлемелері 
кезең-ке зеңімен: 2025 жылдан 
бас тап 2 есе, 2028 жылдан 4 есе, 
ал 2031 жыл дан бастап 8 есе 
ұлғай тылады.

Бірінші кезекте қаржылан-
дыру ағаш отырғызуға ба ғыт-
талады. Экологиялық тө лем-
дерден түсетін бюджеттің көп бө-
лігі көгалдандыруға бағыт тал мақ. 
Яғни басқарманың мəліметінше, 
өңірде мемлекеттік орман қорын 
ұлғайту үшін күзде аумағы 6,25 
гектарды құрайтын 3 бақ орны 
ашылады. Бұл 7,5 млн қарағай 
көшеттерін өсіруге мүмкіндік бе-
реді. Келесі жылы 3,6 млн кө шет 
өсіретін тағы 2 тəлімбақ құрылады. 
Ауылдық аумақтарда 2022-2024 
жылдары 248 мыңнан ас там ағаш, 
ал 2025 жылдың со ңына дейін 422 
мың көшет отыр ғызылмақ.

Ал облыстық энергетика жəне 
тұрғын үй шаруашылығы басқар-
масының ақпараты бойынша, об-
лыста қыркүйек айындағы сен-
білікте 5 мыңға жуық ағаш пен 
бұта отырғызылған.

– Бізді – экологтер мен табиғат 
жан ашырларын жаңа ағаштар 
отыр ғызу емес, оны күтіп-баптау, 
суа ру, сонымен бірге енді өсіп 
келе жатқан ағаштарды күту 
мəсе лесі қатты алаңдатуда, – дей-
ді «Эком» бірлестігінің басшысы 
Светлана Могилюк.

Мəселе – ағаш отырғызуда 
ғана емес, оған үнемі жəне дұрыс 
кү тім қажет. Əр көшеттің орнына 
өсетін жас өскіннің бой көтеруі 
маңызды. Биыл қыркүйек ай-
ында да облыс орталығындағы 
Металлургтер саябағына үйеңкі, 
тал, терегі бар 900-ге жуық көшет 
егілді.

– Саябақтағы инфрақұры-
лымды азайтып, көгалдандыру 
қажет болды, дренаж жүйесі, суа-
ру жұмыстары бақылауда, – дейді 

қала əкімі Асайын Бай ханов. 
– Саябақта ит серуен детуге ар-
налған ашық тор, пейнтбол, ша-
ғын футбол мен баскетбол, вор-
каут пен балалардың ойын алаңы 
жасалады.

Биолог Татьяна Пономаре-
ваның айтуынша, саябақтағы 
жер асты суының белгілі бір бө-
лі гін сорып алу үшін көп кө-
лемде ағаш отырғызатын уа-
қыт келді. Саябақта қалып қой-
ған ағаш түбірлері топырақтың 
құрамын жақсартуға көмектеседі, 
түбірлер біртіндеп ыдырап, жақ-
сы органикалық заттарға айнала-
ды. Қазір облыс орталығындағы 
43 саябақ пен алаңда 117 ағаш 
болса, аулалар мен көшелердегі 
ағаш санын əкімдік келіскен 
же ке компания санайды. Алай-
да жаңадан егілді деген өс кін-
дердің қурап қалуы алаңда тады. 
Тұрғындардың айтуынша, ауыл 
мен қалада ескі ағаштардың 
дауыл тұрғанда болмаса, қу-
рап, құлап жатқандары сирек. 
Сонымен бірге 3 гектар аумақ-
та орналасқан «Үшінші мың  -
жылдық» аталатын Ертіс өзені 
жағлауындағы саябақта жаяу 
жүргіншілерге арналған жолақ 
төселіп, жарықтандыру баған-
дары орнатылып, демалыс орын-
дары жабдықталуда. Бақ аума-
ғындағы жасыл желекті алаң 
суару жүйесімен жабдықталуда.

Жалпы, облыс орталығында, 
өңірде қанша ағаш қалды, жыл-
да қаншасы егіледі, қаншасы ке-
сіледі деген есеп қажет-ақ. Жер -
гілікті экологтер облыс орта лы-
ғында құрылыс қарқын ал ған нан 
бері ағаш саны азайып жатқанын 
айтады.

– Ескі ағаштар, яғни сонау 
1960-1970 жылдары егілген ағаш-
тар біздің жастық шағымыздың 
куəсі ғой. Ауру-сырқауы жоқ, 
жыл  да жайқалып көктеп шығады, 
күзгі сары жапырақтарын қара-
ңыз. Сондықтан ескі ағаштардың 
күні өтті, қурап қалды дегенмен 
келі се ал май мыз. Керісінше, оны 
сақ   тауы мыз, күтуіміз керек, – 
дейді зей  неткер ұстаз Мəйкен 
Арынқызы

Сондықтан қала əкімдігі мен 
тұр ғындары облыс орталы ғын-
дағы жасыл желектердің санын 
қадағалап, олардың жағ дайын 
тексере алатындай жүйе қажет. 
Бұл қандай жүйе болуы мүм кін? 
Қала əкімі Асайын Бай хановтың 
айтуынша, облыс ор талығындағы  
ағаштарды түген деу 2008 жылы 
ғана жүргізіліп, 280 мың ағаш бар 
екені белгілі болған. Кейін қанша 
ағаш бар еке ні мəліметке түспеген 
соң, суа  ру мəселесі туындаған. 
Сон дық тан кəдімігідей санау 
жүргізу қажет.

– Енді саябақтар мен алаңдар 
жанына QR коды бар тақтайшалар 
ілініп, оның көмегімен тұрғындар 

жасыл өсінділердің картасын 
кө ріп, тексере алады. Облыс 
орталығында Google немесе 
Яндекс Maps карталарына ұқ-
сас «ағаштар» картасы жаса-
лады. Біз жоба жасаушылар-
мен меморандумға қол қойдық. 
Егер компания жобаның жұмыс 
істей тінін дəлелдесе, жыл сайын 
түген деу қызметін сатып аламыз. 
Олар бізге жасыл желектердің 
элек тронды картасын жасай-
ды. Олар Google немесе Yandex 
Maps негізінде барлық ағаштың 
орна ласқан жерін көрсетеді жəне 
түрлердің құрамын сипаттайды, – 
дейді қала əкімі.

Павлодар қаласында жыл 
сайын егілетін ағаштар қурап 
ба рады. Өткен 5 жылда өңірде 
65 мыңнан астам ағаш көшеттері 
отыр ғызылса, оның көбі суарыл-
май, сол күйі қурап қалған. Бұл 
жа йында дабыл қаққан облыстық 
арда герлер кеңесінің мүшелері 
өңір тұрғындарын экологияны 
қор ғауға шақырды. Тіпті 2019 
жылы облыс орталығында қыруар 
қаржыға егілген 14 мың түп ағаш 
көшеттері қазір қурап қалған. 
Бұл көлемнен ауқымды бір бақ 
жасауға болар еді. Мердігер ком-
пания көшеттерді Алматыдан 
əкелген. Бірақ көшеттер қазан ай-
ында отырғызылған, солтүстіктің 
суығына шыдамай үсіп қалса ке-
рек. Көшеттерге кеткен қыруар 
қар жының ізін іздеп Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы күрес жө-
ніндегі жергілікті департамент 
тексеру де бастаған еді.

– Егілген ағаштардың күтімі 
бəрімізді алаңдатады. Сондықтан 
бірінші кезекте саябақтарда ор-
талықтандырылған су құю жүйе-
сімен жабдықтау  арқылы ағаш-
тарды толық тұрақты күтім ге 
аламыз, – дейді өңір басшысы 
Əбілқайыр Сқақов.

Осы мақсатта ағаштарды 
күтіп ұстау конкурстарының же-
ңім паздарымен үш жылға шарт 
жасал мақ. Яғни мердігерлерге 
қатаң талап қойылып, суару, күту 
барысындағы ғылыми бағыт-
қа сай жұмыс істеуіне қол дау 
көрсетілмек. Бірақ қазір мерді-
герге сенім бар ма? Бəрімізді 
алаң дататыны, қыруар қаржы 
бөлінетін ағаштардың күтімсіз 
қурап қалатыны ғой. Сондықтан 
миллиондаған көшеттер гүл 
өсіре тін кəсіпкерлер секілді, «Та-
би ғат жанашыры бол!» деген ша-
қырумен жергілікті кəсіпкер лер ге 
бөлініп берілгені жөн сияқ ты.

Жалпы, 2022-2024 жылдарға 
арналған табиғатты қорғау іс-
шараларының нақты жоспарын 
бекіту кезінде жергілікті тəуел -
сіз сарапшылар, экологтер, та-
биғат жанашырларының ескер-
тулері мен ұсыныстары еске-
рілсе, дұрыс болар еді. Енді 
құ жат еліміздің Экология, гео-
логия жəне табиғи ресурстар 
минис  трлігімен келісіліп, облыс 
мəс  лихатының қарауына ұсы -
ны лады. Яғни алғаш рет эмис-
сия төлемдері қоршаған ор таны 
қорғау шараларына бағыт тала-
тыны қуантады.

Павлодар облысы

Жақсылық 
МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл туралы Экология, геоло-
гия жəне табиғи ресурстар вице-
ми нистрі Əлия Шалабекова айт-
ты. Ведомство өкілінің айтуына 
сүйенсек, заң жобасының арнайы 
ба бында жануарларды өлтіру жəне 
оның өлекселерімен жұмыс істеу 
ережелері қамтылған. Атап айт-
қанда, жануарларды өлтіруге рұқ-
сат берілетін жағдайлар жəне оны 
іске асыру кезінде, оның ішін де 
ветеринария саласындағы ұлт тық 
заңнаманың міндетті түрде сақ-
талуы тиіс талаптары анықталды.

«Бұдан басқа, заң жобасында 
жекелеген санаттағы жануарлар-
ды мəдени ойын-сауық жəне 
зерт ханалық мақсатта, сондай-
ақ үй жануарлары мен қараусыз 
қал ған жануарларды ұстау жəне 
қарау кезіндегі талаптар айқын-
далды. Сонымен қоса осы сала-
да қоғамдық бақылау институты 
қарастырылмақ. Жануарларды 

күтіп ұстау бағытында «қоғамдық 
инс пекторлар» ұғымын енгізу 
ұсынылды. Аталған бағытта қо-
ғамдық бақылау жүргізудің дəл-
ме-дəл тəртібін уəкілетті орган 
анық тайды. Жергілікті атқару-
шы органдарға жануарлар пана-
лайтын орындар туралы ақпа-
раттық сүйемелдеуді қамтамасыз 
ету, нақты айтқанда, жануарлар-
ды иелеріне қайтарып беруге 
арналған əлеуметтік жарнаманы, 
сол секілді жоғалған жа нуар-
лардың қожайындарын іздеу жəне 
үй жануарларын биотазалаудан 
өткізу қажеттілігі туралы хабарды 
ұйымдастыру құзыреті беріледі», 
деді Ə.Шалабекова.

Вице-министр айтқандай, егер 
де жануарларға жауапты азамат-
тардың қажетті жағдай жасауға 
мүмкіндігі болмаса, онда олар 
тір  шілік иелерін биотазалаумен 
қам тамасыз ету керек. Ал 2023 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап үй 
жа нуарларына ақылы негізде чип 
салдыру қажет деді министрлік 
өкілі.

«Аталған заң жобасында жа-
нуар дың өмірі мен саулығына 
байланысты азаматтардың жеке 
жауапкершілігі, оның ішінде 
əкім шілік жəне қылмыстық жа-
уапкершілік (жануардың өліміне 
əкеп соққан құқық бұзушылық үшін 
жаза қатаңдатылды – 120-дан 200 
АЕК-ке дейін, ал қайталап бұзған 
кезде 1 мың АЕК-ке дейін немесе 
бір жылға дейін бас бостандығынан 
айыру) қарас тырылып отыр. Осы 
ре форма жануарларға көрсе тіле-
тін қатыгездіктерді тыяды деп 
санаймыз. Оның ішінде иттер-
дің төбелесі, анестезиясыз ве-
теринарлық операциялар жүргізу, 
жануарларды еш себепсіз өлтіру, 
жануарларды аш қалдырып, уақ-
тылы көмек көрсетпеу, сол секіл ді 
зақым келтіріп аулау əрі жануар-
лардың еті мен майын пайдалану-
ды айтуға болады», деді Экология 
министрінің орынбасары.

Заң жобасындағы ережелерді 
іске асыру үшін Қылмыстық ко-
декске, «Əкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы» кодекске, сондай-
ақ «Жергілікті мем лекеттік бас-
қару жəне өзін өзі бас қару ту-
ралы», «Ветеринария туралы», 
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсі-
мін молайту жəне пайдалану ту-
ралы» заңдарға өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізуге тура келеді.

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Соңғы жылдары табиғаттың 
мінезі күрт өзгеріп келеді. Қыс 
ішінде қар еріп, жаңбыр жауып, 
ауыртпалық аң-құстың да алқы-
мынан алып тұрған жайы бар. 
Өткен жылы аузына ілігер азық 
таппай əбден арықтаған, көтерем 
күйге түскен еліктердің ел шетіне 
ілігіп, жол бойын кезіп кеткені 
əлеуметтік желілерде талай мəрте 
көрсетілген. Бұл оқиғалар ұлттық 
парктің аумағында болмаса да, 
жалпы аң-құстың басына төнген 
нəубетке пара-пар қиыншылық. 

Паркте орман құндызы, бүркіт, 
тырна, марал, бұғы, елік, қабан 
тəрізді аң-құс көп-ақ. Арасында 
саны азайып, жоғалудың аз-ақ ал-
дында тұрғандары да бар. Биыл 
Көк шетау төңірегінде ғана емес, 
еліміз дің бар аумағында дерлік 
қуаң шылық болды. Əйтсе де, қыс-
та қар мол жауғандықтан парк 
аумағындағы алаңқайларға шөп 
біршама бітік шықты. Демек, 
тұяқты аңның тебіндеуіне мүм-
кіндік бар. Табиғи азықпен қоса, 
ұжым дайындаған  шөп, жем, 
жапырақ бумалары қыстап шығуға 
толық жетерлік. Сəл таратып 
айтсақ, 302,1 тонна сапалы шөп 
жиналып алынып, шөмелеге 
салынды. 239,9 мың дана аң 
азығына əбден жарайтын балауса 

жапырақтар буылып, арнайы 
жаб дықталған орынға қойылды. 
Алдағы уақытта 50 тоннаға жуық 
астық қалдығын жəне 1,4 тонна тұз 
сатып алу жоспарлануда. 

Сөз арасында ұлттық парк 
аумағын құстың 219, сүтқоректі 
аң-құстың 51 түрі мекендейтінін 
айтар болсақ, жануарлар əлемінің 
қаншалықты мол екенін аңғарар 
едік. Қыстың қатал сыншы екенін 
тағы бір қайталап айта отырып, 
соңғы жүз жылда сүтқоректінің 
2, құстың 5 түрі мүлде жоғалып 
кеткенін еске сала кетейік. Əрине, 
ұлттық парк аумағы қазір көздің 

қарашығындай күзетіледі. Суық 
қару ұстаған сұғанақтар заңның 
қаталдығынан тайсалады. Ал қыс 
– сөзсіз қатер.

– Жаз бойы парк аумағындағы 
аң-құсты қыстан аман алып шығу 
үшін жұмыс істедік, – дейді ұлттық 
парктің басшысы Ербол Сағдиев. 
– 203 аң азықтанатын оттық, 34 
алаңқай жабдықталды. Жемшөп 
қорын сақтайтын 28 арнаулы орын 
жөн деуден өткізілді. Құстарға 
арналған 8 азық алаңқайы бар. 
Бұрын ғыларын жөндеп, оған қоса 
жаңаларын да салу үстіндеміз. 

Ұлттық парк тамылжыған таби-
ғатымен ғана емес, сол таби ғат тың 
қойнауын мекен ететін əр алуан аң-
құстарымен де көрікті. Демек, сол 
байлықтың мұрты бұ зыл мауын 
мұқият қадағалаған лəзім. 

Ақмола облысы

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Өндірісі дамыған қала типті 
шағын кенттің айналасы аң жор-
тып, құс шулайтындай жер емес. 
Ал «Қызыл кітаптағы» қоңыр 
бірқазан ауылдың дəл ортасына 
қалай тап болды? Тұрғындардың 
бірі қимылсыз отырған ерекше 
құсты көріп қалып, полицейлерді 
шақыртқан. Күдіктенсе керек. 
Өткен жылдары Шығыстың ше-
ка расындағы ауылдарда қы-
зыл иероглифті мөр соғылған 
көгершіндер кездескен. Сөйтсек, 
жарысқа қатысатын қолдың 

кеп тер лері екен. Тордан шығып, 
шекара асса керек.

Қоңыр бірқазан күзгі көші-қон 
кезінде қатарынан қа лып қойған 
секілді. Тауып алған азаматтардың 
айтуынша, адамдардан қашуға əлі 
қалмаған. Полицейлер келе сала, 
сирек құсты сақтап қалу үшін 
ветеринария қызметкерлерін 

ша қырт  қан. Олар Өскемендегі 
вете ри нарлық клиникаға алып 
кетіп, тексеру, емдеу жұмыстарын 
жүр гізетіндерін айтқан. 

Орнитолог, өлкетанушы Борис 
Щербаковтың айтуынша, «Қызыл 
кітаптағы» бұл бірқазан дене тұр-
қы жағынан ең кішкентайы. Сал-
мағы əрі кеткенде 4,5 кило ғана 
тартады. Негізгі қорегі – балық. 
Су құзғындармен бірге аулайды. 
Алайда суға сүңгу қабілеті жоқ. 
Жемін суға басын тығып жіберіп 
қана тауып жейді. 

Айта кетерлігі, биыл жыл құ-
сы болып бірқазан бекітілген. 
Қазақ стан биоалуандықты сақтау 
қауымдастығы Қазақстанның 
құс тарды қорғау одағымен бір-
лесіп, сирек құстарға назар ауда-
ру үшін жыл сайын «Жыл құсы» 
ақ параттық науқанын өткізіп 
келеді. 

Шығыс Қазақстан облысы, 
Глубокое ауданы

ҮЙРЕНЕТІН ҮРДІС

Ескі ағаш – естелігің, 
егілген ағаш – ертеңің

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда Павлодар облысы әкімдігінде 2022-2024 жылдарға 
арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының жоспары 
талқыланды. Құжаттың жобасын талқылауға мемлекеттік 
органдар мен тәуелсіз сарапшылар қа тысты. Талқылауда 
облыс тық жер қойнауын пайдалану, қоршаған ортаны 
қор ғау және су ресурстары басқармасының �кілдері биыл 
1 шіл деден бастап елімізде жаңа Экологиялық кодекс күшіне 
енгенін айтты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ЖӨН ЕКЕН...

Жануар да мейірімге мұқтаж
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жануарларға қатыгездік к�рсеткендер 120-дан 200 АЕК-ке 
дейін, ал қайталаған жағдайда 1 мың АЕК-ке дейін немесе бір 
жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мұндай 
жаза «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» заң жо-
басында қарастырылып отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БӘРЕКЕЛДІ!

Аң-құс азықтан тарықпайды

ТАБИҒАТ ТЕРЕЗЕСІ

Белоусовкада бірқазан жүр
––––––––––––––––––––
Ескекаяқты құстардың қа-
тарына жататын бұл бір-
қазан әдетте Балқаш тың 
жағалауында кездеседі екен. 
Маңайында к�л түгіл, к�л-
шігі жоқ Белоусовка ауы-
лына қайдан келгені белгісіз. 
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«К�кшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ұжымы 
ақырған аязы, ақтүтек бораны жиі, қауіп-қатері к�п қысқа 
қапысыз қамдануда. Жем-ш�п қоры жасалып, аң-құс 
азықтанатын алаңқайлардағы оттықтар ж�нделіп, қажетінше 
ағаш жапырақтары буылуда. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ТОО «АЙСУЛТАН-2017», БИН 161140014552, сообщает о своей 
ликвидации и о потери печати. Претензий принимаются в течении 
двух месяцев со дня публикации объявлении по адресу: г.Нур-Султан, 
ул. 23-15, дом 11, ВП 10, т.: 87754755730.

Нотариус города Нур-Султан Арыстанбек У. извещает об открыв-
шемся наследстве после смерти Төлеу Гіміңгүл, умершей 16.04.2021. 
Наследникам прошу обращаться к нотариусу Арыстанбек У. сот: 
87077009160.

«После смерти Реттих Константина Ивановича, умершего 12.09.2021 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Захаровой Ольге Владимировне, по адресу: 
г.Караганда, ул. Ермекова, 21, НП3, тел.: +7 (7212) 47-92-83»

Егер сіз «Egemen Qazaqstan» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 

мына телефондарға хабарласыңыз:

Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49. 

Электронды пошта: advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru

Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. Электронды пошта: adv@egemen.kz

�ли БИТ�РЕ, 
«Egemen Qazaqstan»

2007 жылдан бері Astana Pro Team атауы-
мен өнер көрсеткен команда осы жылдың ба-
сында Astana-Premier Tech деп өзгерген еді. 
Бірақ осы жылдың тамыз айында велоклубтың 
баспасөз қызметі жыл соңында канадалық 
Premier Tech компаниясы Astana-Premier 
Tech командасының тең иегері əрі демеушісі 
болмайтынын, велокомандамен серіктестікті 
тоқтататынын мəлімдеген екен. Сөйтіп ара-
да екі ай өткенде «Астана» клубының ата-
уы Astana Qazaqstan Team болып өзгеретіні 
белгілі болды. Атаудағы Qazaqstan жазуы 
қазіргі заманда мемлекеттің ежелгі дəстүр-
лерін, тілін, мəдениетін жəне даму стратегия-
сын біріктіретін халықаралық аренадағы жаңа 
бренді болмақ дейді клуб басшылығы.

«2022 жылдан бастап біздің велокоманда 
Astana Qazaqstan Team жаңа атауымен өнер 

көрсетеді. Бұл – біздің еліміз үшін өте маңызды. 
Мемлекетіміздің атауы велосипедшілердің 
спорттық киімінде жəне команданың жаңа 
логотипінде жазулы тұр. Мұның барлығы – 
дəстүр жалғастығының белгісі. Сонымен қатар 
команда алға екі маңызды мақсат қойды. Оның 
біріншісі – əлемдік аренада еліміздің имиджін 
көтеру болса, ал екіншісі – отандық вело-
спортты дамыту. Жоба қайта жаңғырып, ко-
манданы дамытудың жаңа кезеңіне дайында-
лады. Мен ел Үкіметіне, сондай-ақ командаға 
белсенді қолдау көрсететін «Астана» кəсіби 
спорт клубына ерекше алғысымды білдіргім 
келеді. Қазақстандық велоспорт федерация-
сы жаңартылған команданы дамытуда жəне 
алдағы уақытта талқыланатын жоспарларды 
жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратынына 
қуаныштымын. Сондай-ақ біздің федерация 
директорлар кеңесінде де, Astana Qazaqstan 
Team командасының менеджментінде де 
болатыны қуанарлық жайт. Біз отандық 

спортшылар мен мамандардың кəсіби шебер-
ліктерін шыңдауда федерация тарапынан 
команданың жұмысын күшейту, сондай-ақ 
Astana Qazaqstan Team кəсіби клубының 
қазақстандық велоспорт өміріне белсене қаты-
суын арттыру жағын қарас тырамыз», деді 
Қазақстан велоспорт фе дерациясының пре-
зи денті Нұрлан Смағұ лов.

«Астана» велоклубы құрылғаннан бастап 
команданың басы-қасында жүріп, кейіннен 
команданың бас менеджері атанған Александр 
Винокуров біраз уақыт бұрын басшылық қыз-
мет тен аластатылған еді. Енді жаңа атаумен 
бірге Олимпиада чемпионы да өз қызме тіне 
қайта оралды.

«Біздің команданың Astana Qazaqstan Team 
брендімен дамуын одан əрі жалғастыратынына 
қуаныштымын. Сонымен қатар команданың 
басшылық қызметіне бас менеджер ретінде 
оралу – мен үшін үлкен мəртебе. «Астана» жо-
басы 16 жыл бойы əлемдік спортта біздің елдің 
төлқұжаты секілді болды. Мен Елбасына, 
Пре  зи дентке ұзақ жылдар бойы қолдау мен 
сенім көрсеткендері үшін алғысымды білдір-
гім келеді. Astana Qazaqstan Team – ко ман-
даның жаңа атауы ғана емес, бұл біздің 
спорттық брендті интеграциялауға жəне Қазақ-
станның ірі халықаралық серіктес ретінде 
ілгерілеуге баса назар аударатын жаңартылған 
жобаның философиясы. Қазіргі таңда жаңа 
маусымға дайындық жəне команданы жоғары 
дивизионға тіркеу жұмыстары қызу жүріп жа-
тыр. Сонымен қатар біз қосымша жоба бойын-
ша жұмыс істеп жатырмыз. Оны жақын арада 
жариялайтын боламыз», деді команданың бас 
менеджері Александр Винокуров.

Команданың атауы өзгергеннен кейін «Ас-
тана» өз қатарына жаңа велошабандоздар ды 
қоса бастады. Оның алғашқысы – америкалық 
Джо Домбровски. Кəсіби мансабын 2013 жылы 
бастаған 30 жастағы велошабандоз ал да ғы екі 
маусымды қазақстандық командада өткізеді.

Таулы кезеңнің велошабандозы саналатын 
ол биылғы «Джиро д’Италияның» 4-кезеңін 
жеңіп алды. Сонымен қатар 2015 жылғы 
«Юта Турының» жалпы есебінде топ жар-
са, сол жылғы «Калифорния турының» бас 
клас си фикациясында 4-орын, 2018 жылғы 
«Колорадо Классикасында» бесінші орынды 
иеленді. Сондай-ақ ол 2019 жылы «Джиро 
д’Италияның» жалпы есебінде 12-нəтиже 
көрсетті.

Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

Мəскеудегі Олимпия ста-
дионында өтетін Кремль кубо-
гы жолындағы жарыстың 31 
жылдық тарихы бар. Өткен ға-
сырдың тоқсаныншы жыл дары-
ның басында тұсауы кесіл ген 
турнирдің алғашқы екеуінде корт 

қожайыны Андрей Черкасовтың 
асығы алшысынан түсті. Ал ай-
тулы додада ең көп олжаға кенел-
ген Ресейдің жұлдызы Евгений 
Кафельников екенін спортсүйер 
қауым жақсы білуге тиіс. 1997-
2001 жылдар аралығында ол 
бес рет бас жүлдені олжалады. 
ХХІ ға сыр дың басында Николай 
Давыденконың дəуірі жүрді. Ол 

үш рет теңдессіз деп танылды. 
Əйелдер сайысында екі реттен 
топ жарған үш теннисші бар. 
Олар – ресейлік Анастасия Мыс-
кина (2003, 2004) мен Светлана 
Кузнецова (2015, 2016) жəне 
франциялық Мари Пирс (1998, 
2005). Қазақстандықтар арасын-
да ең үздік көрсеткішке Михаил 
Кукушкин қол жеткізді. 2013 
жылы жалауы желбіреген жа-
рыста жерлесіміз ақтық сынға 
дейін алқынбай жетіп, ше  -
шуші тұста Францияның мық-
тысы Ришар Гаскеге есе жібер-
ді. Сондай-ақ 2011 жылы аме-
рикалық Ваня Кингпен жұп 
құ ра ған Ярослава Шведова осы 
турнирдің жеңімпазы атанды. 

Қазіргі кезде Кремль кубо-
гының жүлде қоры 1 345 045 
АҚШ долларын құрап отыр.
16-24 қазан аралығында өтетін 
жарыс та еліміздің ерлер мен 
əйелдер арасындағы бірінші 
ракеткалары Александр Булик 
пен Елена Рыбакина өнер көр-
сетеді. 

Нева жағалауында St. Peters-
burg Open додасы өтеді. Атал-
ған жарыс 1995 жылдан бері 
үздіксіз ұйымдастырылып ке-
леді.  Тұсаукесер турнирде 

Евгений Кафельников қарсылас 
шы датпады.  Ең  нəтижел і 
өнер көр сеткен ойыншылар 
кө    шін ресейлік Марат Сафин 
(2000, 2001), швециялық Томас 
Юханс сон (1997, 2005) жəне 
ұлы   британиялық Энди Маррей 
(2007, 2008) сынды саңлақтар 
бас тап тұр. Олар екі реттен дара 
шық ты. 

Кезінде бұл жарыста қазақ-
стандық теннисшілердің де бақ 
жұлдызы жанғанын айта кетсек, 
еш айыбы жоқ деп ойлаймыз. 
Мəселен, 2008 жылы Андрей 
Голубев ақтық сайысқа жолдама 
алды. Алайда шешуші сында ол 
Энди Маррейге есе жіберді. 2010 
жылы Михаил Кукушкиннің 
қарқынына ешкім шыдамады. 
Жерлесіміз финалда корт қо-
жайыны Михаил Южныйды сан 
соқтырды. 

Қазақстанның екі-үш теннис-
шісі 24-31 қазан аралығында 
«Сибур Аренада» өтетін дүбірлі 
додада күш сынасамыз деп 
құлшынып отыр. Себебі жүлде 
қоры 1 399 370 АҚШ долларын 
құрайтын St. Petersburg Open до-
дасында табысты өнер көрсету 
қай теннисшіге болса да үлкен 
мəртебе.

Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі Əкімшіліктің қызметкері 
Ербол Шымкентбайұлы Əліқұловқа анасы 

Аманкүл ƏБДІРАЙЫМОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

Жарыс жолына 102 кг сал-
мақ дəрежесінде күш сына-
сып жүрген Рахат Бекболат 
шыққанда оның бас жүлдені ол-
жалайтынына күмəнданғандар 
кемде-кем еді. Себебі ол бұған 
дейін де жасөспірімдер мен 
жастар арасында əлем жəне 

құрлық чемпионы атанып, сан 
рет рекордтық көрсеткішті жа-
ңартты. Сыр бойының жас саң-
лағы ересектер дуына да еркін 
қосылып, бірқатар дүбірлі додада 
мықтылығын мойындатты. 

Р.Бекболат Жиддадағы жа-
рыста да жасындай жарқылдады. 
Қоссайыстың қорытындысы 
бо йын ша 355 (155+200) кг 
зілтемірді еркін еңсерген ол бас 

жүлдені қанжығасына байла ды. 
Күміс медальды иеленген Түр-
кияның тастүлегі Танер Чаглар 

қандасымыздан 18 кг кем көтерді. 
Қола жүлде Ирак спортшысы 
Аммар Рубайави Алиге бұйырды. 

Сондай-ақ кеше Руфина 
Шалқарованың да асқан шебер-
лігіне тəнті болдық. +81 кг 
салмақта сынға түскен ол 247 
(107+140) кг көрсеткішпен 
алтын нан алқа тақты. Өзге зілте-
міршілер қазақ қызына жарытып 
қарсылық та көрсете алмады. 
Мəселен, екінші орынға та-
бан ті реген бразилиялық Тиана 
Жус  тино Руфинадан 28 кг кем 
көтерді. Үшінші сатыға түркия-
лық Фатмагүл Чевик жайғасты. 
Оның көрсеткіші – 203 кг.

АУЫР АТЛЕТИКА ӨНДІРІС ӨРІСІ

Жиддадағы жарқын жеңістер
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сауд Арабиясының Жидда қаласында ауыр атлетикадан жас-
тар арасында �ткен әлем чемпионатына Қазақстаннан небәрі 
екі спортшы ғана қатысқаны мәлім. Олардың екеуі де асқан 
шеберлік танытып, алтын тұғырдан к�рінді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТЕННИС

Ресей корттарында күш сынасады
––––––––––––––––––
Қазан айының екін-
ші жартысында Ре-
сейде теннистен екі 
бірдей халықаралық 
т у р н и р д і ң  ш ы м ы л -
дығы түріледі. Бірі – 
Мәскеуде, екіншісі  
Нева  жағалауында 
�теді. Қазірдің �зінде 
Қазақстанның белді 
ойыншыларының біра-
зы бұл бәсекелерге 
шақырту алып отыр. 
––––––––––––––––––

ВЕЛОСПОРТ

Атауын ауыстырған «Астана»

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы Жолдауында кәсіби спорт клубтарын 
мемлекет есебінен ұстаудың орынсыз екенін атап к�рсеткеннен кейін қазақстандық 
Astana Pro Team кәсіби велоклубы канадалық демеуші тауып, атауын Astana-Premier 
Tech деп �згерткен еді. Арада бір жыл �тпей жатып қазақстандық команда атауын қайта 
ауыстырып, ендігі жарыстарға Astana Qazaqstan Team деген атаумен қатысатын болды. 
Бұл – команданың құрылған уақыттан бергі үшінші атауы.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Ет консервілеу зауытының 
директоры Никита Ренькастың 
айтуынша, кəсіпорын биыл 
мемлекеттік бағдарламаның 
көмегімен балық консервілейтін 
автоматтандырылған зама-
науи құрылғы орнатқан. Бұл 
өндіріс көлемін жылына 23 
млн консервіге дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік беріп отыр. Қазір 
мұнда сырттан əкелінетін теңіз 
балықтары мен жергілікті 
өзен-көл өнімдерінен 15 түрлі 
қаңылтыр құтылы консерві 
жабылады.

– Басты мақсат – тұрғын-
дарды жергілікті түлік пен ба-
лық етінен жасалған сапалы 
консервілермен қамтамасыз 
ету. Біз балықпен қатар, бұрын-
нан мал, құс еттерін бұқ ты рып 
консервілеумен айналы самыз. 
Зауыт шығарып жатқан ет кон-
сервілерінің бəріне Қос танай 
облысында өсірілген түлік 
өнім дері шикізат ретінде пай-
даланылады, – деді кəсіп орын 
басшысы.

Биыл консерві зауыты 
«Қара пайым заттар экономи-
касы» бағдарламасы арқылы 
«First Heartland Jýsan Bank» 
АҚ-дан 104 млн теңге несие 
алып, оған жеке ғимарат сатып 
алып, күрделі жөндеу жасап, 
балық консервілейтін замана-
уи құрылғы орнатқан. Несие 
өсімінің жартысын «Даму» 

қоры арқылы мемлекет өтеп 
береді.

Бүгінде бірнеше адам жұ-
мыс істейтін жаңа кəсіпорын 
бір ауысымда 20 мыңға жуық 
балық консервісін шығарады. 
Дайын өнімдер күнделікті кө-
лік ке тиеліп, жергілікті супер-
мар  кеттерге жөнелтіліп оты-
рады. 

– Жаңа өндірістік желі та-
мыз айында ашылды. Мұны 
өте сəтті жоба деуге болады, 
өйт кені қазірдің өзінде табыс 
əкеле бастады. Өнім көлемі ай 
санап ұлғайып келеді. Бүгінде 
томат пен майға бұқтырылған 
ша бақ, сырттан келетін сельд 
жəне Тобыл өңіріндегі балық 
шаруашылықтарынан əкелі-
нетін мөңке, сазан, шортан ба-
лықтарын консервілеп жатырмыз. 
Жергілікті өнімнің өтімі жаман 
емес, негізі өзен-су балықтары 
теңіздікіне қарағанда пайдалы 
болады. Теңіз жағалауындағы ел-
дерде өзен-көл балығына сұ раныс 
жоғары екені тегін емес, – деді 
Никита Ренькас.

Тəуелсіздіктің алғашқы 
жыл дары ашылған Қостанай 
консерві зауыты ұзақ жылдар-
дан бері еліміздің күш құры-
лымдары мен кеншілерді сапалы 
ет консервілерімен қам тамасыз 
етіп келеді. Бүгінде кə сіпорын 
өз өнімдерін негі зінен Қостанай, 
Ақмола облыс тары мен ел аста-
насына жіберіп жатыр.

Қостанай облысы

Эльвира СЕРІКҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Кездесу барысында қала 
əкімі қайғылы от басыларға 
көңіл айтып, пəтер кілтін табыс 
етті. Ал ма ты əкімдігінің бас-
тамасы сот ше шімін орындау 
бо йын ша қыз меттік борышын 
орындау ке зінде қаза тап  қан 
по лицей лердің отбасыла рын 
қолдау мақсатында қабыл-
данып отыр.

Биылғы шілде айынан бас-
тап Алатау аудандық ПБ жа-
нындағы полиция бөлімінің 
учаскелік полиция инспекто-
ры қызметін атқарған полиция 

капитаны Нұрбол Байғазиев 
ішкі істер органдарында 2014 
жылдан бергі аралықта қызмет 
етіп келген. Оның 5 жəне 7 
жастағы екі баласы қалды. 
Ал полиция майоры Дархан 
Сүлеев ішкі істер органдарын-
да 2003 жылдың қаңтарынан 
бастап қызмет еткен. Осы 
жылдың тамыз айынан бас-
тап Алатау аудандық ПБ жа-
нындағы полиция бөлімінің 
учаскелік полиция инспекто-
ры қызметін атқарған оның 
кəмелетке толмаған бес бала-
сы қалды. 

АЛМАТЫ

Жергілікті өзен-көл 
өнімдерін консервілейді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тобыл �ңірінде жергілікті �зен-к�лдерден ауланған 
балықтарды консервілейтін жаңа кәсіпорын жұмыс істей 
бастады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары іске қосылған 
Қостанай консерві зауытының жанынан ашылған шағын 
кәсіпорын алдағы уақытта балық паштеттерін шығаруды 
да к�здеп отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БЕЙБІТ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ

Пәтер кілтін табыс етті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев «Ақбұлақ» шағын 
ауданындағы атыс кезінде қаза тапқан полицейлердің от-
басыларымен кездесті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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«Буревестник» 
бабында

–––––––––––––––––––––––––––––
Бұл күндері Таиландтың Накхон пат-
хом қаласында волейболдан ерлер 
ара сындағы Азияның клубтық чемпио-
наты �туде. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Бұл жарыста Алматының «Буревестнигі» 
табысты өнер көрсетуде. Тұсаукесер 
бəсекесінде Ирактың «Соуз Газынан» 2:3 
есебімен жеңіліп қалып, көңілімізді біраз 
жабырқатқан жерлестеріміз есесіне келесі 
екі кездесуде қарсыластарын ойсырата ұтты. 
Атап айтсақ, жергілікті «Нахон Радчасима» 
мен Шри-Ланканың «СЕБ» клубтары-
нан 3:0 есебімен басым түсті. Кеше біздің 
жігіттер Кувейттің «Казмасымен» күш 
сынасты. Үш сеттік сайыста алматылық 
волейболшылардың үстемдігі еш күмəн 
туғызған жоқ. Бұл ойында да 3:0 (25:17, 
25:20, 25:22) есебі тіркелді. 

Осылайша, 10 ұпайды қоржынға салып, 
А тобында көш бастаған «Буревестник» 
плей-офф сайысына жолдама алды. 

Әлем кубогы 
басталады

–––––––––––––––––––––––––––––
21-24 қазан күндері Қытайдың бас ша-
һары Бейжіңде шорт-тректен  лем 
кубо гының кезеңдік сайысы �теді. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Күні кеше ғана Қазақстан ұлттық құрама 
командасының бапкерлері Қытайда қандай 
құрамда өнер көрсететіндерін жария етті. 
Ерлер арасында Денис Никиша, Абзал Əж-
ғалиев, Əділ Ғалиахметов, Нұртілек Қа-
жығали, Еркебұлан Шамұханов жəне Мер-
саид Жақсыбаев сынды шорт-трекшілер 
са йысқа түседі. Əйелдер сайысында Əлия 
Əмір ғалиева, Əсел Тайшыманова, Яна Хан, 
Оль га Тихонова, Алена Волковицкая жəне 
Мə   дина Жан босыноваға сенім артылып отыр. 

Естеріңізге сала кетейік, биылғы жыл-
дың соңына дейін Əлем кубогы санатына 
енетін тағы төрт кезеңдік сайыстар өтеді. 
Бұл бəсекелерді Жапонияның Нагоя (28-
30 қазан), Мажарстанның Дебрецен (18-21 
қараша) жəне Нидерландтың Дордрехт (25-
28 қараша) қалалары қабылдайды. 

Италияда 
топ жарды

–––––––––––––––––––––––––––––
Италияда �ткен «Коппа Агостони» 
додасы қазақстандық велошабан-
доз Алексей Луценконың жеңісімен 
аяқталды. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Аталған жарыс əдеттегідей Апеннин 
тү бегіндегі Ломбардия өңірінде орналас-
қан Лиссоне қаласының маңында ұйымдас-
тырылды. «Астананың» серкесі 180 шақы-
рымдық қашықтықты 4 сағат 19 минут 44 
секундта жүріп өтіп, бас жүлдені олжала ды. 
Екінші жəне үшінші орындарды иеленген 
UAE-Team Emirates клубының сапындағы 
Италияның қос сайыпқыраны – Маттео 
Трентин мен Алессандро Кови жерле-
сімізден 12 секундқа қалып қойды. 

Жыл сайын дəстүрлі түрде ұйымдасты-
рылып тұратын «Коппа Агостини» жа-
рысында «Астананың» намысын Алексей 
Луценкодан бөлек, Мануэле Боаро, Самуэле 
Баттистелла, Фабио Феллине, Маттео 
Собреро (Италия) жəне Родриго Контрерас 
(Колум бия) сынды велошабандоздар қор-
ғады. 

Дайындаған
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Egemen Qazaqstan»

ВОЛЕЙБОЛ

ВЕЛОСПОРТ

ШОРТ-ТРЕК

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады 

Дархан ҚЫДЫРƏЛІ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасы
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басқарма төрағасының бірінші орынбасары
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ФОТОЭТЮД

Арман ОКТЯБРЬ,
«Egemen Qazaqstan»

Аламан айтысқа төрт ірік-
теу кезеңінен сүрінбей өткен 
18 ақын қатысты. Жыр дода-
ның басты ерекшелігі ақын-
дардың жұбы жұрт алдында 
жеребемен анықталып отыр-
ды. Жыл басынан бері 4 ке-
зеңнен өрбіген іріктеуге бар-
лығы 47 ақын қатысқан бо-
латын. Айтыс ақындары мен 
жыршы-термешілер одағының 

төрағасы Жүрсін Ерман бұл 
айтыс тарихында бұрын-соңды 
болмаған көрсеткіш екенін, 
осы жоба ең ауқымды бəсеке 
болғанын айтады. 

Аузымен құс тістеген ақын-
дар өз жырына тəуелсіздік же-
тіс тіктерін, ұлт мұрасы мен 
ұрпақ тағылымын арқау етті. 
Кезі келгенде қоғамдағы түйт-
кілді проблемаларды түйреп 
айтып, жырсүйер ағайын-
ның көңілінен шықты. Қа-
з а қ с т а н н ы ң  Е ң б е к  Е р і 

Асанəлі Əшімов төр ағалық 
еткен қазылар ал қасына нағыз 
жеңімпазды анықтау оңайға 
соққан жоқ. Тапқырлық, ұт-
қыр лық, көр кемдік, суырып са-
лу айтысты бағалаудың басты 
талабы ретінде қойылды. 

Сөз барымтасында орам-
ды ой, айшықты тіркесімен 
көрермен көзайымына ай-
налған алматылық Қазірет 
Бердіхан асыл тастармен 
көм керілген айрықша дом-
быраның иегері  атанып, 
ASSYL DOMBYRA айты-
сы ның жеңімпазы деп та-
нылды. Айтыс сахнасын да 
өзіне тəн өрнегі бар қызыл-
ордалық Мұхтар Ниязов II 
орынды еншілесе, екі III орын 
өскемендік Серік Қуанған мен 

Сыр өңірінің тумасы жүйрік 
ақын Мейірбек Сұлтанханға 
бұйырды.

Қазылар алқасының шеші-
мімен Шұғайып Сезімхан, 
Айбек Жеңісқазин, Нұрлан 
Есен құлов қатарлы үш ақынға 
ынта ландыру сыйлығы берілді.

Ал құны 2 млн 400 мың 
теңгені құрайтын ASSYLTAS 
стипендиясы Ринат Зайытовқа 
берілді.

«Айтыс – ежелден келе 
жат қан асыл мұрамыз. Бұл 
өнер дің əлем үшін де орны 
бөлек. Сон дықтан ЮНЕСКО 
айтыс ты адамзаттың мəдени 
мұра ларының тізіміне қо-
сып отыр. Биылғы ASSYL 
DOMBYRA ақындар айтысы 
Тəуелсіздіктің 30 жылдығы 

мен Жүрсін Ерманның 70 жас 
мерейтойы на орай өткізілді. 
Сондай-ақ əр іріктеу кезеңі 
Жамбыл Жабаевтың 175 жыл-
дығына, Мұқағалидың 90 жас 
мерейтойы мен Қасым Аман-
жоловтың 110 жыл ды ғына 
да арналды. Супер финалда 
ақындар қоғам дағы өзек ті 
проблемалар ды қозғап, кө-
рермендер нағыз айтыстың 
куəсі болды. Себебі ақтық 
бəсе кеде кіл мықтылар өнер 
көр сетті. Көрермен нағыз тар-
тыс  қа толы биік деңгейдегі ай -
тыс тардың куəсі болды», дейді 
ASSYLTAS қоғамдық қо-
рының құрылтайшысы Дулат 
Тəстекеев.

АЛМАТЫ

АЙТЫС

«Асыл домбыра» кімге бұйырды?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматы қалалық мәдениет басқармасы мен ASSYLTAS 
қоғамдық қорының ұйымдастыруымен «Алатау» дәстүрлі 
�нер театрында республикалық ASSYL DOMBYRA 
ақындар айтысының супер финалы �тіп, ақпан айында 
басталған аламанның ең үздіктері анықталды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Меруерт БҮРКІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Иранда күнделікті ағыл   -
шын тілінде жарыққа шы-
ғатын газеттің бас редак-
торы Əли Əкбар Дже наб-
заде  «Егемен Қа за қстан» 
рес пуб лика лық газеті» АҚ 

Бас қар ма төрағасы Дархан 
Қыдырəлімен кездесті. 

Кездесуде басылымдар 
басшылары қазіргі газет шы-
ғару ісіндегі өзекті мə се ле-
лерді, дəстүрлі медиа ның бү-
гінгі ахуалын, екі елдегі БАҚ 
са ласының ерек шеліктері 
мен панде мияның баспасөз 

саласына əсерін талқылап, 
күрделі кезеңде газет шығаруға 
қатысты тəжірибелерін ортаға 
салды. 

Дархан Қыдырəлі «Еgemen 
Qazaqstan» жəне «Ка зах-
станская правда» газет терінің 
ғасырлық тарихына тоқталып, 
бүгінде бір шаңырақ астында 
бір лесе жұмыс істеп жат қан 
шығармашылық ұжым дардың 
жұмысы туралы əңгімеледі. 
Газет басшысы былтырғы 
күр  делі кезеңде елімізде ба сы-
лымдардың ең сенімді ақ парат 
көзіне айналғанына тоқтала 
келе, Қазақстан баспа сө зінің 
бүгінгі жағдайы жөнін де айт-
ты. 

Қос басылымның терең та-
рихына ерекше қы зығу шылық 
танытып, қазақ бас пасөзі жай-
лы мəлімет алған Əли Əкбар 
Дженабзаде Ирандағы газет 
шығару ісі мен Tehran times 
газетінің пандемия кезінде 
тап болған қиындықтары ту-
ралы баяндады. Ол кездесу 
үшін ризашылығын білдіріп, 
басылымдар арасында өзара 
тиімді ынтымақтастық орнату 
туралы ұсыныс білдірді. 

Бас жүлде Дінмұхамедке 
бұйырды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елордада дүркіреп �ткен Бибігүл Т�легенованың XI 
халықаралық вокалшылар байқауының жеңімпазы 
анықталып, бас жүлде жас талант Дінмұхамед К�шкін-
баевқа бұйырды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ирандық басылым басшысы – 
«Егеменде» қонақта

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Иранның Tehran times газетінің бас редакторы «Еgemen 
Qazaqstan» газетінің редакциясында қонақта болып, 
басылымның тыныс-тіршілігімен танысты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БАЙҚАУ

Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Марапаттау рəсімінде сөз 
алған КСРО халық əртісі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты, байқаудың қазылар 
алқасының төрағасы Бибігүл 
Төлегенова айтулы іс-шараның 
мазмұнды өткендігін айта 
келіп: «Бізге үздіктерді таңдау 
оңай болған жоқ, дегенмен ең 
мықты орындаушы жеңіске 
жетті. Енді жаңа жұлдыздар 
əлемнің озық сахналарында 
еліміздің атын шығарады деп 
сенемін. Байқаудың қа лып-
тасуына Елбасының ора сан 
зор қолдауы болды. Бүгінде 
оған жоғарғы деңгейде көңіл 
бөлінуде. Мемлекет бас шы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев 
өз хатында байқау қаты су-
шыларына жүрекжарды тілегін 
арнады. Меніңше, бұл барша-
мызды одан сайын шабыт-
тандыра түседі. Мəдениет 

жəне спорт министрлігіне де 
ризашылығымды білдіремін!» 
деді халқымыздың күміс көмей 
əншісі. 

Айта кетейік, екі кезеңнен 
тұрған халықаралық байқауға 
қатысуға елуден астам үміткер 
өтінім берсе, олардың басым 
бөлігі Қазақстан, Ресей, Қыр-
ғызстан, Башқұртстан жəне 
Өзбекстаннан келіп түскен.

Бірінші  сыйлықты – 
Ресейден келген Габриель Де-
Рель мен өзбекстандық Атабек 
Нази ров жəне жерлесіміз Əли-
хан Зейнолла алса, екінші сый-
лықты – қазақстандық Ұлпан 
Əубəкірова, Əсем Əубəкірова 
жəне Өзбек елінен келген 
Азиза Мухамедова иеленді. 

Сондай-ақ «Астана Опера» 
театры Дінмұхамед Көш-
кінбаев пен Əсем Əубəкіроваға 
Astana Opera халықаралық опе-
ра академиясында ай са йынғы 
стипендиямен оқуға арналған 
сертификатын табыс етті. 
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