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«Мемлекет мүддесін 
бәрінен жоғары қоятын» Пре-
зидент сұхбатында «Сцил-
ла мен Харибданың» ара-
сынан өткендей болуымыз 
керек» дегенді де айтады. 
Демек, құрбандықсыз шығу – 
ақылға сыймайтыны анық.

«Хабар 24» телеарнасының 
журналисі Вера Захарчукпен 
болған сұхбат – орыс тілінде. 
Бұл ретте «қазақ тілінде неге 
бермеді?» деген сұрақ туын-
дауы да заңды. Мемлекет 
басшысының баспасөз хатшы-
сы Берік Уәлидің айтуынша, 
бұл сұхбат әлемдік аудиторияға 
арналған және тақырыптың 
өзектілігіне байланысты барын-
ша кеңінен қамту көзделген. 

Құрметті оқырман! Назар-
ларыңызға сұхбаттың қазақ 
тіліндегі нұсқасын ұсынып отыр-
мыз. Себебі, қашан да оқырман 
мүддесі үшін қызмет ететін ба-
спа құралы – халық арасын-
да түрлі пікір айтылған оқиғаға 
қатысты дұрыс көзқарастың 
қалыптасуына мүдделі.

РЕДАКЦИЯДАН.
– Қасым-Жомарт Кемелұлы, 

уақыт бөліп, қазақстандық 
БАҚ өкілі ретінде маған 
сұхбат беруге келіскеніңіз үшін 
Сізге көп рахмет. Өйткені 
мен Ақордаға сирек келетін, 
арнайы пулдың құрамына 
кірмейтін журналистпін. 
Соған қарамастан, осындай 
мүмкіндікке ие болып отырмын. 
Бұл үшін алғысым шексіз…

– Шын мәнінде, кейінгі кез-
де сұхбат алу жөнінде маған 

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ
 «Хабар» телеарнасына берген сұхбаты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ тарихта «Қасіретті қаңтар» 
атауымен есте қалатын тәртіпсіздіктерден кейін алғаш рет егжей-тегжейлі 
сұхбат беріп, бізде ғана емес, әлемдік ақпарат кеңістігінде номері бірінші 
тақырыпқа айналып, көптің көкейінде сансыз сауал қалдырған жағдайларға 
қатысты жауабын берді әрі өзінің көзқарасын білдірді. Сұхбаттың ерекшелігі 
– тәртіпсіздік кезінде ескертусіз оқ атуға рұқсат етуге, Еуропарламенттің 
еліміздегі оқиғалар бойынша қарар қабылдап, халықаралық тергеу жүргізуді 
талап еткенде, өзімізде де адал әрі әділ мамандар бар екенін алға тар-
тып, «тергеу жүргізу өзіміздің де қолымыздан келеді» деп, бас тартуына, 
ҰШҚБ бітімгершілерінің шақырылуына қандай себептер әсер еткені, нені 
басшылыққа алғаны жайлы жан-жақты айтылатындығында.

отандық және шетелдік телеком-
паниялардан көп өтініштер түсіп 
жатыр. Олардың бәрінен бас 
тарттым. Тек «Хабар» телеарна-

сына, соның ішінде президенттік 
пулға кірмесеңіз де, Сізге ғана 
мүмкіндік беріп отырмын. Кәсіби 
мамансыз. Бүгін өте тұщымды 

әңгіме болады деп сенемін.
– Бүгін, шын мәнінде, та-

рихи сәт. Себебі бәрімізді 
әлі де алаңдатып отырған 

«Қасіретті қаңтар» 
оқиғасынан кейін алғаш рет 
отандық БАҚ өкіліне сұхбат 
бергелі отырсыз. «Енді не 
болады» деген қобалжу да 
бар. Мен сол оқиғалар кезінде 
өзімнің сүйікті қалам – Ал-
матыда, демалыста едім. 
Яғни болған оқиғаның бәрін 
өз  көзіммен көрдім десем де 
болады. Расында, терезенің 
арғы жағында жарылған грана-
та ма әлде «Калашниковтың» 
кезекті оқ жаудыруы ма 
айыра алмадық. Бәріміз 
бұл сұмдықтың тезірек 
аяқталуын тіледік. Сол 
оқиғалардан кейін біраз уақыт 
өтсе де, көпшіліктің көкейінде 
көп сұрақ қалды. Әркім әртүрлі 
айтып, сан-саққа жүгіртеді. 
Бұл, шын мәнінде, бұзақылыққа 
ұласып, бақылаусыз кеткен 
бейбіт шеру ме әлде алдын ала 
жоспарланған мемлекеттік 
төңкеріс пе? Шын мәнінде не 
болды?

– Бұл – алдын ала 
жоспарланған қастандық әре-
кет. Наразылықтар бейбіт 
митингілерден басталып, соңы 
бұзақылыққа, тонаушылыққа 
ұласты. Осы оқиғалар – кәсіби 
адамдардың ойластырған жә-
не солардың жүзеге асырған 
жымысқы операциясы. Әуелі 
жұртшылық бейбіт митинг-
ке шықты. Демонстранттарға 
қарсы күш қолданылған жоқ, 
қолданылуы да мүмкін емес еді. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті Сарқан 

ауданының тұрғындары, 
2022 жылғы 28 қаңтар-
дағы  ауданның № 4 
(9454) қоғамдық-саяси 
апталық газетінде 
жарияланған барлық 
деңгейдегі әкімдердің 
халық алдындағы есеп 
беру кездесулері кейінге 
шегерілді. Алдағы уақытта 
есеп беру кестесі қосымша 
жарияланатын болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жите-

ли Сарканского райо-
на, отложены отчетные 
встречи акимов всех 
уровней перед населе-
нием, опубликованные в 
районной общественно-
политической газете № 4 
(9454) от 28 января 2022 
года. В ближайшее время 
график отчетов будет опу-
бликован дополнительно.

Құрметті аудан тұрғындары, 
қазіргі уақытта «Омикрон» жаңа 
штаммының таралуымен қатар 
коронавирус инфекциясымен 
сырқаттану жағдайлары каран-
тин уақытынан, яғни 2020 жыл-
дан бастап, қазіргі уақытқа дейін 
1154 жағдай тіркелді. Оның 
ішінде симптоммен вирус тасы-
малдаушылар 810, симптомсыз 
вирус тасымалдаушылар 344 
жағдайы тіркелді. 

2022 жылдың қаңтар айында 
коронавирус инфекциясының 
151 жағдайы, оның ішінде сим-
птоммен вирус тасымалдау-
шылар 127, симптомсыз вирус 
тасымалдаушылар 24 жағдай 
тіркелді. Былтырғы жылдың 
тақылеттес кезеңімен, яғни 
2021 жылдың қаңтар айымен 
(18 жағдай) салыстырғанда 
сырқаттанушылық 133 жағдайға 
өскен. Сонымен қатар 2021 
жылдың қараша айында 46, 
желтоқсан айында 13 жағдай 
тіркелсе, 2022 жылдың тек 
қаңтар айында жағдай саны 151 
жетті.

Жаңа штаммның, сонымен 
қатар коронавирустың басқа 
да штаммдарының тоқтаусыз 
тіркелуі - карантин режимінің та-

Жақындарымызға жанашырлық танытайық!
лаптарын сақтамау, көпшіліктің 
қатысуымен әртүрлі іс-
шаралардың ұйымдастырылуы, 
КВИ-ға қарсы вакцина туралы 
теріс көзқарастың қалыптасуы 
себебінен болып отыр.

Қазіргі пандемия өршіп 
тұрған жағдайда ере-
сектер, өзіміздің және 
балалардың денсаулығына 
жауапкершілікпен қарап, 
келесі шараларды сақтауды 
ұсынамыз:

-қолыңызды сабын-
мен жиі жуыңыз және 
дезинфекциялаңыз.

-көпшілік жиналатын 
орындарға бармау;

- өзіңіздің организміңізді суық 
тиіп қалудан қорғау, иммунитетті 
нығайту; 

-өзіңіздің және жақын-
дарыңыздың денсаулығын 
сақтау үшін әртүлі құт-
тықтауларды қашықтықтан, бай-
ланыс құралдары арқылы айту;

- адамдар көп жиналатын 
орындарға (дәріхана, дүкен, 
кеңсе, медициналық ұйым, 
сауда нысандары, көшелер, 
саябақтар, әуежай және т.б.) 
барған кезде, қоғамдық көлікте 
бетперде киюді ұмытпаңыз;

- кем дегенде 2,0 метр 
әлеуметтік қашықтықты сақ-
таңыз;

- тыныс алу жолдарының 
инфекциясының алғашқы 
белгілері (мұрынның ағуы, 
түшкіру, дене қызуының 
көтерілуі) пайда болған кез-
де өзін-өзі емдеуге болмайды, 
дереу медициналық көмекке 
жүгіну керек.

- вакцинация – коронавирус 
жұқпасынан қорғанудың бірден 
-бір сенімді әдісі 

Аудан бойынша коронавирус 
инфекциясына қарсы екпенің 
бірінші дозасын алғандар 
саны – 18344, бұл тиісті 
контингенттің 89,0% құрайды. 
Екінші дозасын алғандар, яғни 
вакцинациялаудың толық кур-
сынан өткендер саны – 16921, 
тиісті контингенттің 82,0% 
құрайды.

Комирнати вакцинасының 
1 компонентімен 1468 адам 
егілді, оның ішінде 1219 бала-
лар мен жасөспірімдер, 37 аяғы 
ауыр әйелдер және 212 емізулі 
аналар. 2 компонентімен 669 
адам егілді, оның ішінде 552 
балалар мен жасөспірімдер, 14 
аяғы ауыр әйелдер және 103 

емізулі аналар. 
Р е в а к ц и н а ц и я м е н 

қамтылған 2794 адам бар, оның 
ішінде Синофарм, Казвак вак-
циналарымен егілгендер саны 
2723, комирнати вакцинасымен 
егілгендер адамдар саны 71.

Бас мемлекеттік санитарлық 
дәрігердің 2022 жылдың 13 
қаңтардағы № 2 Қаулысына 
сәйкес Комирнати вакцинасы-
мен медицина қызметкерлеріне,  
60  және  одан  жоғары  жастағы  
адамдарға  КВИ-ге  қарсы ревак-
цинация жүргізуге жол беріледі.

Жоғарыда аталған 
ұсыныстар мен шектеулерді 
бұзбай орындап жа-
ман індеттен құтылуға 
асығайық. Коронавирустық 
инфекциясының таралуына 
және әрі қарай өршіп кетуіне 
жол бермеу үшін көпшілік орын-
дарда бетперде режимін және 
әлеуметтік қашықтықты сақтап, 
жақындарымыздың денсау-
лығына жауапкершілікпен қа-
рап, бір-бірімізге жанашырлық 
танытайық!

К.ИБРАИМОВ,
Сарқан аудандық СЭБ   

басқармасының басшысы.
  

(Жалғасы 2-3 беттерде).
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ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ
 «Хабар» телеарнасына берген сұхбаты

Ашықтық әрі нақтылық
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың  «Хабар» 

телеарнасына берген сұхбатын ынта қойып тыңдадық. Жалпы еліміздің бүгіні 
берекелі болсын деп, ертеңі еңселі болсын деп алаңдайтын адал ниетті барша 
тұрғындары үшін бұл сұхбаттың маңызы зор.  

Сұхбат барысында Президент қоғамды алаңдатқан «қасіретті қаңтар» оқиғасы, 
алдағы саяси және әлеуметтік реформалар, Қазақстанның сыртқы саясаттағы 
негізгі серіктестері мен қарым-қатынастары туралы сауалдарға жауап берді.

Ол Қазақстандағы парламенттік жүйені реформалау жөнінде көптен бері ой-
ланып жүргендігін, содырларды ату жөнінде бұйрық бергенінде, бұл әрекетіне 
басқалар қалай қарайды екен деген ойдан бұрын  қазақстандықтар қауіпсіздігі ба-
сты назарда болғандығын ашып айтты әрі барлық сауалдарға нақты жауап берді. 

Қорыта айтқанда осы сұхбат көптен бері көкейімізде жүрген бірқатар 
сауалдарымыздың басын ашып берді. Жаңа Қазақстанның болашағын жасау үшін 
тер төгу баршамыздың басты парызымыз. Мақсат айқын, Мемлекет басшысының 
реформалары оң бағытта жемісін береріне нық сенімдіміз. 

Жомарт ИГІМАН,
Сарқан аудандық мәслихатының депутаты.

Келесі лекпен олардың орнына жай ғана 
бұзақылық істеп, полиция қызметкерлеріне сес 
көрсетіп, тас лақтырып жүрген жастар келді. Ар-
тынша үшінші толқын жалғасты. Бұлар арнау-
лы дайындықтан өткен кәдімгі кәсіби лаңкестер 
басқарған тонаушылар, кісі өлтірушілер, 
зорлық жасаушылар еді. Содырлар күштік ор-
гандар ғимараттарының орналасқан жерін өте 
жақсы білген және сол нысандарға шабуыл жа-
салды. Лаңкестерді материалдық құндылықтар 
қызықтырған жоқ,  оларға қылмыстық істер, 
құқық қорғау қызметкерлерінің жеке құжаттары 
керек болған. Яғни бұның өте мұқият 
ойластырылған, шетелдік содырлар жалданған 
террористік операция екені анық. Өзіңіз білесіз, 
олар Алматының әуежайына шабуыл жасады. 
Қазір тергеу амалдары барысында әуежайды 
Орталық Азиядағы қалалардың бірінен ұшып 
келген адамдарды күтіп алу үшін әдейі басып 
алғаны анықталып жатыр. Сырттан келгендер 
– арнайы дайындалған содырлар мен олардың 
командирлері.

Лаңкестер гастарбайтерлер ретін де ұшып 
келіп, шекаралық өткізу бекет терінен кедергісіз 
өткен. Сөйтіп, қалаға кіріп жоспарлы опера-
цияларды басқарған. Кейін құқық қорғау ор-
гандары күш алып, қайта соққы бергенде, тез 
арада сол Алматы әуежайы арқылы ұшып 
кеткен. Сондықтан тағы да қайталап айта-
мын, бұл – жос парлы түрде жүргізілген опе-
рация. Олардың мақсаты – мемлекеттік инс-
титуттарды жою, конституциялық құрылымға 
нұқсан келтіру, түптеп келгенде билікті басып 
алу. Дегенмен әлі де тергеу жүргізілуде. Бәрі 
де анықталады.

Енді «Бұған олар қалай қол жет кізді?» 
деген сұрақ қойғыңыз келіп отырған шы ғар. 
Қазір біз ауқымды тергеп-тексеру жұмыстарын 
жүргізіп жатырмыз. Өкі ніш ке қарай, дәл осын-
дай жағдайда құқық қорғау орган дарының 
нақты әрекет ету алгоритмі болмай шыққаны 
анықталды.   

Мен Мемлекет басшысы ретінде ко-
мандалық-штабтық, әскери бірнеше оқу-
жаттығу жиынына қатыстым. Бұл жаттығулар 
шынайы жағдайлар, со ның ішінде Алматыда 
болған оқи ға лар кезінде ешқандай пайдаға ас-
пад ы.

Біздің ұстанымымыз – демонс трант-
тарға қарсы қару қолданбау. Полиция 
қызметкерлерінде атыс қаруы болған жоқ. 
Оларда тек дыбысты граната, көзден жас 
ағызатын газ және сумен атқылайтын техника 
ғана болды. Бірақ бұл машиналарды қолдана 
алмады. Себебі бұзақылар тар тып алған. Ал 
содырлар бейбіт демонс транттарға қарсы қару 
қолданбау жөнінде полиция қызметкерлеріне 
бұйрық берілгенін білген. Қолдарында тек 
күрек пен сойыл ғана бар жас десанттар 
өте қатты зардап шекті. Бұзақылар оларды 
шешіндіріп, Президент резиденциясына ша-
буыл кезінде тірі қалқан ретінде пайдаланған. 
Олар әйелдерді де аямаған, тіпті ешқандай 
аяушылық сезім болмаған.

Тергеу барысында лаңкестердің қарулы 
қақтығыс кезінде есірткі тұтынғаны анықталып 
жатыр. Қақ тығыстардың соңына қарай күштік 
құрылымдар қару қолданып, содыр лардың 
аяқтарынан атқан. Сол кезде олар жараланып 
құласа да, ауырсынуды білмеген, тіпті сезбе-
ген. Міне, бұл да олардың өте мұқият дайында-
лып келгенін көрсетеді.

Бұзақылардың көпшілігі Алма ты дағы бес 
жұлдызды қонақ үйде жат қаны анықталды. 
Олардың ақшасын кім төледі? «Қазақстан» 
қонақ үйінің бірінші қабатында командалық 
штабтары орналасыпты. Қазір тергеу 
жүргізілуде. Бірнеше адам сұрақтарға жауап 
беріп жатыр. Бұрын, тіпті ойға келмеген дерек-
тер ашылуда.

– Осы мемлекеттік төңкеріс жасау 
әрекетінің артында кім тұр деп ойлайсыз?

– Оны тергеу анықтайды. Алдын ала ештеңе 
айтқым келмейді және оным дұрыс болмайды. 
Әлі атқаратын жұмыс көп. Бір айта кетерлігі, со-
дырлар мен олардың командирлерінің көпшілігі 
Алматыдан кетіп үлгерген. Бірі ауыл-аймаққа, 
енді бірі шекарадан өтіп көрші елдерге қашты. 
Тағы біреулері бет әлпетін өзгертіп бұғып 
қалды. Сақал-мұртын қырып, сыртқы келбетін 
өзгертіп ел ішінде жүргендері де бар. Оларды 
тұтқындаса, «біз жай өтіп бара жатқан едік» 
деп байбалам салып жатыр. Олай болмайды. 
Алматыдағы тәртіпсіздіктердің ауқымын өзіңіз 
көрдіңіз. Ал жеме-жемге келгенде бәрі де жай 
жүргінші боп шыға келеді. Әрине, азаматтарды 
заңсыз ұстау, оларға күш қолдану деректерінің 
бәрі тексеріледі. Бұл мәселелерге мұқият 
қарау керек.

– Әрине, мұның бәрін тексерген жөн. 
Бірақ қазір құқық қорғау органдарының іс-
әрекеттеріне қатысты көп сын айтылып 
жатыр. Сіз оған назар аударып, Бас про-
куратураға тапсырма бердіңіз. Деген мен 
әлеуметтік желілерде бейбіт тұрғындарды 

ұрып-соғып, азап тайды деген жазбалар «жел-
дей есіп» тұр.

– Ондай арыз-шағымдарда асыра сілтеп 
жібергендер де бар. Әрине, Алматыда болған 
оқиғаға байланыс ты алаңдаушылықтарды 
түсінуге болады.  Сондықтан Бас 
прокуратураға әрбір жағдай бойынша мұқият 
тексеру жұмыстарын жүргізуді тапсыр дым. 
Бұдан бөлек, белгілі құқық қорғаушы, адво-
кат Айман Омарова бастаған Қоғамдық ко-
миссия құрылыпты. Оны бұқаралық ақпарат 
құралдарынан оқып білдім. Мен бұл шешімді 
қол дай мын. Шын мәнінде, қайғылы оқи ғалар 

кезінде болған жағдайларды жан-жақты тексе-
ру үшін қоғам бел сенділерін тартуымыз керек.

Адам құқығы жөніндегі омбудсмен Эль-
вира Әзімова мен белгілі құқық қорғаушы 
Жеміс Тұрмағамбетованың уақытша ұстау 
изоляторларына барып, ұсталғандармен 
кездесіп, олардың жағдайларын көріп, арыз-
шағымдарын тыңдап жүргенін білемін. Бұл өте 
пайдалы жұмыс деп санаймын. Мен Мемлекет 
басшысы ретінде азаматтардың құқықтарының 
бұзылмауына мүдделімін. Әрбір жағдай жіті 
тексерілуге тиіс екенін тағы да қайталап айта-
мын.

– Осы іске жұртшылықтың ара лас қаны 
жақсы болған екен. Құ қық қорғау органдарына 
қандай да бір еркіндік берілді. Қалай ойлай сыз, 
олар асыра сілтеп жібермей ме?

– Біз бұл мәселеде «Сцилла мен Хариб-
даның» арасынан өткендей болуы мыз керек. 
Ең алдымен, бейбіт азамат тар мен Алматы 
тұрғындарына қарсы бұзақылық әрекеттерге 
қатыс қан адамдарды табуымыз қажет. Екін-
шіден, азаматтардың құқықтары бұзылмауға 
тиіс. Бұл әрекеттерге мыңдаған бұзақы 
қатысты деп жаңа айттым. Енді аяқ астынан, 
бәрі «кездейсоқ жүргінші» болып шыға келді. 
Мен полицияның заңсыз әрекеттерін ақтап 
отырғаным жоқ. Егер ондай жағдайлар болса, 
біз міндетті түрде жолын кесеміз. Ішкі істер 
министрі тиісті ескертпесін алды. Сондықтан 
мүмкіндікті пайдалана отырып, азаматтарға, 
Алматы тұрғындарына құқықтарының 
бұзылмайтынын мәлімдеймін.

– Жиырма мың террорист болды деген 
дерекке қатысты сұрақ көп. Олар қайдан кел-
ген?

– Біріншіден, Алматыдағы бұзақылық 
әрекеттер бір сағат қана болған жоқ. Полиция 
департаментінің ғимараты үшін жүргізілген 
соғыс екі түнге созылды. Полицейлер 
содырлардың барлық шабуылына тойтарыс 
берді.

Екіншіден, лаңкестер полиция мен әскери 
қызметшілерді сан ба сым дығымен алды. Бұл 
содырлардың өте көп болғанын білдіреді.

Үшіншіден, бандиттер Алматыға поли-
ция блок-бекеттері қойылған жақ тан, яғни үш 
бағыттан келіп, тал қандап кетті. Полицейлер 
орын ауыс тырып, қайтадан алаңға жиналған. 
Тағы да қарусыз еді. Мәсе ленің мәнісі – осын-
да. Енді келіп, бұза қылар аз болды дейді. Шын 
мәнін де, бұзақылар лек-легімен жүрді. Оларды 
басқарып жүрген біреу лер болды. Бір легі бар-
ды да, тонады. Одан соң екіншісі келді.

– Сіз ескертусіз оқ атуға бұй рық бердіңіз. 
Бұл шешім АҚШ пен Еуропадағы демокра-
тия лық қоғамдастықтың алаңдау шы лы ғын 
туғызды. Мұндай қатаң шешім қабылдауға не 
түрткі болды?

– Жоғарыда аталған жағдай бо йынша 
құқық қорғау органдары бас шыларының нақты 
алгоритмі, іс-қимыл жоспары болмағанын 
айттым. Істің мән-жайын бағамдай алмадық. 

Оны ашық мойындауға тиіспін. Құ қық 
қорғау органдарының басшылары өздеріне 
жауапкершілік алуға жү рексінді. Жігерсіздік 
танытты. Мен оларға: «Егер маршал Рокос-
совский мен маршал Жуков Сталиннен әрбір 
іс-қимылдары туралы күнде келіп, рұқсат 
сұрай берсе, соғыста жеңер ме еді?» – дедім. 
Бұл – нағыз соғыс. Жауапкершілікті мойынға 
алу керек еді. Осыған орай ашық мәлімдеме 
жасағанға дейін қарулы содырларға қарсы 
оқ атуға тиіспіз деп айтқан болатынмын. Мен 
жауапкершілікті өз мойныма алдым. Ал өз 
мәлімдемемде мұны қайталадым. Өйткені 

жауапты адамдар жүрексінді. Дәл осындай 
жағдайда Мемлекет басшысы жауап кершілікті 
өзіне алуға тиіс деп ойлаймын. Мен кәсіби 
дипломатпын. Мұ ның салдары қандай бола-
тынын біл дім. Бірақ мен үшін мемлекеттің мүд-
десі, азаматтарымыздың қауіпсіздігі бәрі нен 
де маңызды еді. Мен ол кезде Ба тыстың не 
дейтіні туралы емес, елі мізде тәртіп орнатуды 
ғана ойладым.

– Жағдайдың шиеленіскені сон шалық, Сіз 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
бітімгерлік күш терін шақырдыңыз. ҰҚШҰ-
ның бітімгерлік операциясы сәтті жүзеге 
асырылғаннан кейін «Вла димир Путин-
ге «қарыздар» болып қалды, енді бірқатар 
мәселе бо йынша оның талаптарына келісуге 
мәжбүр болады» деген пікірдің бар екені жасы-
рын емес. Мұндай пікір лер Ресейде де, Баты-
ста да айтылып жатыр.

– Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік тура-
лы шарт ұйымы – біздің ортақ ұйымымыз. 
Қазақстан – осы ұйымға мүше. 1992 жылы 
оны құруға атса лыстық. Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев тиісті бастама көтер-
ді. Сондықтан мен бөтен адамдар дан емес, 
ҰҚШҰ-ны көмекке шақыр дым. Демек мен өзіме, 
яғни одақ тастарымызға жүгіндім.

Екіншіден, ҰҚШҰ бітімгерлік күш терін тарту 
ісі осы ұйымның келі сілген құжатына сәйкес 
орындалды. Сондықтан бұл заңды деп санай-
мын.

Үшіншіден, Қазақстанға келген ҰҚШҰ 
бітімгерлік контингенті бірде-бір оқ атқан жоқ. 
Бітімгерлік күш тер стратегиялық нысандарды 
ғана күзетеді, қалған мәселені өзіміз шеше міз. 
Бізге тыл керек деп ең басын да келісілген бо-
латын.

Төртіншіден, Қазақстанға бітім-
герлік күштердің келгені туралы ақпарат 
психологиялық тұрғы дан маңызды рөл 
атқарғанын, бұза қы лардың зәре-құтын 
қашырғанын түсін ген жөн. Мұның үлкен күш 
екені тү сінікті. Айтпақшы, бұл біріккен бі тім-
герлік контингент. Оның құра мында Ресейден 
бөлек Беларусь, Армения, Тәжікстан және 
Қырғызстан елдерінің әскери бөлімдері де бол-
ды.

Ал енді «қарыздар» және тағы да басқа 
қауесеттерге келер болсақ, бұ ған қатысты Вла-
димир Путинмен еш қандай әңгіме болмағанын 
ашық айтамын. Кремль тарапынан да алдын 
ала ешқандай шарт айтылған жоқ.

Түптеп келгенде, Қазақстан үшін Ресей 
одақтас мемлекет. 2013 жылы Екатеринбургте 
тиісті шартқа қол қойылды. Айтпақшы, мен ол 
кезде Женевада едім. Сондықтан бұл шартты 
әзірлеуге қатысқаным жоқ. Онда Қазақстан 
мен Ресейдің одақтастық қатынастары туралы 
айтылған. Біздің елдеріміз арасындағы бай-
ланыстар Алматыдағы оқиғаларға дейін де 
әрдайым тығыз, сындарлы, әрі шын мәнінде 
серіктестік сипатта болды және жалғаса береді.

Мен ақпан айының ортасына қарай Ресей 

Президентінің шақыруымен Мәскеуге сапар-
мен барамын. Сонда елдеріміз арасындағы 
ұзақмерзімді ынтымақтастыққа қатысты аса 
маңызды келісімге қол қоямыз.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, ин тернеттің 
қауіпсіздік мақсатында сөн дірілгені түсінікті. 
Осы кезде жұрт ақпарат ала алмай қалды. 
Түр лі ақпарат тарады.  Енді шын мә нінде не 
болғанын ежіктеп түсін діруге мәжбүр болып 
отырмыз…

– Рас, біз ақпараттық тұрғыдан 
жеңілгенімізді мойындауымыз керек. Ешкім 
менің бұйрығымды да, іс-әрекетімді де толық 
түсіндіре алмады. Кейіннен мен өзім тікелей 
араласып, ана жерге барып ананы айт, мына 
жерге барып мынаны айт деп тапсырмалар бе-
руге мәжбүр болдым. Яғни ақпараттық тұрғыдан 
жеңіліп қалдық, Сізбен келісемін. Алайда бізде 
оған уақыт болған жоқ. Өтіп кеткеннен кейін 
бәріміз ақылдымыз. Ол кезде біз туралы кімнің 
не айтатынын ойлайтын шама да болған жоқ. 
Мұндай жағдайда интернетті Қазақстанда ғана 
емес, басқа да бірқатар елде өшіреді. Себебі 
оны теріс пиғылды адамдар өз мақсаттарына 
пайдаланып кетеді. Бандиттік құрылымдардың 
командирлері арасында ақпараттық тұрғыдан 
арнайы дайындықтан өткен адамдардың 
болғанын атап өту керек. Демек жалған 
ақпараттар легі, былайша айтқанша, фейк-
тер үздіксіз ағылып жатты. Бұның Қазақстанға 
қарсы жан-жақты дайындалғандардың пайда-
сына жұмыс істегенін тағы да қайталап айтқым 
келеді.

– Тұңғыш Президентке қатысты 
тақырыпқа нүкте қойсақ қайтеді. Сіз бен 
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
арасында қандай да бір келісім немесе 
уағдаластық болды ма? Өйткені ол телеар-
налар арқылы үндеу жаса ғанға дейін Сіздердің 
араларыңызда оның жеке басының және 
отбасы мүшелерінің артықшылықтарын 
сақтауға қатысты мәселе саудаға салынды 
деген қауесет бар.

– Саудаға салу деген мәселе еш қашан 
болған емес. Жеке басының артықшылықтары 
жайлы да әңгіме қозғалған жоқ. Тек Қауіпсіздік 
Кеңе сінің Төрағасы мәртебесіне қа тысты 
мәселені шұғыл шешу жөнін де әңгіме болды. 
Жасыратыны жоқ, жағдай ушығып кеткендіктен, 
мен халыққа үндеу жасап, осы сәт тен ба-
стап Қауіпсіздік Кеңесінің Төр ағасы екенімді 
мәлімдейтінім туралы мәселе көтердім. Бұл – 
сол сәт те шешілген мәселе. 28 қаңтарда «Нұр 
Отан» партиясының съезі өтті. Сонда мен сөз 
сөйлеп, Нұрсұлтан Әбіш ұлы Назарбаевтың 
тарихи рөліне лайық ты баға бердім. Бұл әділ 
баға деп есеп теймін және алдағы уақытта 
халқымыз осыған тоқтайды деп үміттенемін.

– Митингтер басталған кезде көп теген 
танымал азамат адам дарды көшеге шығуға 
шақырды. Жалпы, қоғамдағы түрлі жағ дай-
ларға қатысты пікір білдіріп жүре тін зия-
лы қауым өкілдері мен танымал тұлғаларға 
қатысты Сіздің ойыңыз….

– Тарихтың аумалы-төкпелі сәттерінде зия-
лы қауымның рөлі айрықша көрінеді. Басымыз-
дан өткен трагедияға қатысты айтар болсақ, 
зиялыларымыз бен медиа тұлғалар есеңгіреп 
қалған сияқты. Өйткені ол кезде ахуал тез 
өзгеріп жатты. Бейбіт шерушілердің орнына 
алғашында бұзақылар, кейіннен кәсіби бан-
диттер келді. Осы сәтте алаңдағы арпалысты 
кейбіреулер түсінбеді. Мүмкін кейбір бұқаралық 
ақпарат құралдары бейбіт шерушілерге 
қатысты жазалау шаралары қолданылды деп, 
бәрін әдейі бұрмалап көрсеткен шығар. Ал 
шын мәнінде, бұл қасіретті бастан өткерген 
біз іс жүзінде басқаша болғанын анық білеміз. 
Қазақстанға шабуыл ұйымдастырушылар 
алаңдағы жылдам өзгеріп жатқан аласапыран-
ды әдейі ойластыруы мүмкін. Сөйтіп, жағдайды 
ушықтырды.

Мәселен, қалаға бандиттер кірген кез-
де Алматы тұрғындары олардың кімдер 
екенін түсінбестен, «міне жарады, көшеге 
шықты, билікке қарсылық танытып жатыр» 
деп ұрандап, қолдау көрсетті. Сол кезде 
қала тұрғындары содырлардың бүкіл қаланы 
қиратып, отқа орап кететінін білген жоқ еді.

– Енді, сүйікті қаламыз Ал ма ты туралы 
айтар болсақ, қала ның Алматы, Алма-Ата 
атаула рына қатысты әртүрлі пікір бар. Бұ-
ған сіздің көзқарасыңыз қандай? Сонымен 
қатар қала әкімі Ба қыт жан Сағынтаев пен 
оның орынбасарларына қатысты кадрлық 
өзгерістер бола ма?

– Ал өзіңіз қалай ойлайсыз? Әкім нің орнын-
да қалғаны дұрыс па әлде ауыстыру керек пе?

– Сіз 26 мың адам қол қойған пети цияны 
көрдіңіз бе?

– Көрдім. Әкімге қатысты айтар бол сақ, 
ол сол сәтте, шынымен де, абдырап қалды. 
Өмірінде бірін ші рет осындай жағдаймен 
бетпе-бет келген шығар. 

(Басы 1-бетте).

(Жалғасы 3 бетте).
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ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ
 «Хабар» телеарнасына берген сұхбаты

Кез келген адам қысылғанда тығырықтан 
шыға білмейді. Сондықтан әкімді айып
тағым келмеді. Ол міндетін адал атқа ратын 
қызметкер. Дегенмен алматы лықтардың 
пікірлерін де ескеруім керек. Уақыты кел
генде біле жа тарсыз. Бұл – бір. Екінші, қала 
атауына қатысты. Қазір шешім қабыл дап, 
барлық құжаттарды қайта өзгер тудің қажеті 
не? Алматы деп атау қазақтілді жұртшылыққа 
қолайлы, ал орыс тілінде АлмаАта деп 
айту ыңғайлырақ. Ендеше, былай келісейік, 
қаланың ресми аты Алматы болып қалсын. 
Ал қала тұрғындары мен қаламызға бей
жай қарамайтын азаматтар өздеріне қалай 
ыңғайлы болса, солай атай берсін.

– Сіз бизнесмендермен өткен кез десуде 
жастардың техникалық мамандықтарға 
көбірек бейімделуі керек екенін айттыңыз. 
Ол үшін Ресейде білім алсын дедіңіз. Осы бас
таманы сынап жатқандар да бар. Олар неге 
Батыста емес, Ресей де оқу керек деген уәж 
айтады. Сіз, шынымен, Ресейдің білім беру 
жүйесін озық деп есептейсіз бе?

– Ресейде техникалық білім беру са
пасы жоғары. Бұл бәріне белгілі. Мыса
лы, Мәскеуде МФТИ, Бауман училищесі, 
Новосібір университеті, Томск университеті 
және басқа да жоғары оқу орындары бар. 
Әрине, ешкімді міндеттемейміз. Ол жай ғана 
Ресейге оқуға жіберген дұрыс деген ұсыныс 
болатын. Біріншіден, тіл мәселесінде кедергі 
жоқ. Екіншіден, екі ел стратегиялық серіктес, 
ірі биз неске қатысты бірлескен кәсіпорын
дарымыз да бар. Бізге Ресейде оқып, 
техникалық мамандық алған кадрлар қажет. 
Кейбіреулер Батыста білім алғысы келеді. 
Оларға да еш кедергі жоқ. Бірақ ол жақтың 
білімінің өзіндік ерекшеліктері бар екенін 
түсіну керек. Батыстың білімін идеал тұтпас 
едім. Олардың университеттері де диплом ба
сып шығаратын кеңселерге айналып кеткенін 
білеміз. Жасыратын несі бар, біздің кейбір жа
старымыз Батыстағы «ақшаңды төле де, біраз 
уақыттан кейін дипломыңды ал» дейтін оқу 
орындарында оқыған. Онысын танымал уни
верситет бітірдім деп, тым әсірелеп жібереді.

– Бизнесмендермен өткен кездесуде 
елімізде әлдебір олигополия қалыптасқанын 
айттыңыз. Бұл сөзіңіздің астарында не жа
тыр? Ат төбеліндей аз ғана іскерлер тобы 
экономиканың негізгі секторларын бақылап 
отыр дегеніңіз бе?

– Иә, шын мәнінде, бұл алаңдататын 
өзекті мәселе. Олигополия дегеніміз не? Ол 
– экономиканың негізгі секторларын аздаған 
адамдар тобының толығымен бақылауы. 
Өкінішке қарай, бізде осындай жағдай 
қалыптасқан. Сол аз ғана адамдардың тобы 
жоғары басшылыққа өте жақын болып, мем
лекет тарапынан қабылданатын шешімдерге 
ықпал еткен. Бұл жағдай бізде де бар.

– Әрине, біз мұны түсіндік. Ал енді не 
істейміз?

– Жұмыс өте көп. Ең алдымен, орта 
және шағын бизнеспен айналысатын 
кәсіпкерлердің санын көбейтуіміз керек. 
Басқа жолы жоқ. Соларға жағдай жасап, 
несие ресурстарының қолжетімді болуын 
қамтамасыз еткен жөн. Біздің экономикамыз 
сон шалықты үлкен деп айта алмаймыз. Қазір 
еуразиялық интеграцияның дұрыс немесе 
бұрыс екенін саралап отыратын уақыт емес. 
Қалай болғанда да, еуразиялық кеңістікте 
өмір сүріп жатқанымызды мойындауымыз 
керек. Сондықтан оған бейімделіп, мемлекет 
мүддесі тұрғысынан интеграцияның игілігін 
көруге ұмтылған абзал. Бұл біз дің Үкіметіміз 
үшін ауқымды әрі өте күрделі жұмыс. Үкімет 
қыз меті нің осы бағытына ерекше мән бере мін. 
Бұған жауапты министр Пре мьерМинистрдің 
орынбасары деген мәртебеге ие болды. 
Өйт кені ол Мәскеуде де, Еуразиялық эконо
микалық комиссия аясында да тең дәрежеде 
келіссөз жүргізе білуге тиіс. 

– Сіз Парламентте сөйлеген 
сөзіңізде қыркүйек айында әл дебір саяси
экономикалық рефор малардың топтама
сын ұсына тыныңызды айттыңыз. Қандай 
рефор малар екенін білуге бола ма? «Егер 
бірдеңені өзгерткің келсе, одан құтылу ке
рек» деген сөз бар. Бұ рынғының бәрін жой
ып, қайта дан бастаймыз ба?

– Мен кадрлардың бәрін ауыс тыруға 
қарсымын. Біріншіден, оларды біліктілігі мен 
жұмыстарының сапасына қарай бағалау ке
рек. Жұрттың талабы осы екен деп Үкіметті 
жүз пайыз өзгертіп, «Міне, мен келдім, мен – 
революционермін» деу – менің тәсілім емес.

Екіншіден, кадр да көп емес. Осы орайда 
мынадай бір әзіләңгіме бар, бәлкім бұл рас 
болуы да мүмкін. Бірде Берия Сталинге келіп, 
«Жазушыларға шара қолдану керек. Фадеев 
ішеді, Шолохов ішеді, Вишневский ішеді, Си

монов ішеді, Алексей Толстой да бұдан кет 
әрі емес», – дейді. Сталин оған: «Менің басқа 
жазушыларым жоқ», деген екен.

Бұл жерде де лайықты министр лерді іздеу 
керек. Көшеден әкеліп тағайындай салуға бо
лады. Ондай жағдай әлем тарихында да бар. 
Бірақ бұл тұрақсыздыққа әкелуі, бүкіл жүйені 
шатқаяқтатып жіберуі мүмкін. Сондықтан 
кадр мәселесіне мұқият болған жөн. 
Алдағы уақытта жанжақты ойластырылған, 
пысықталған өзгерістер жасалатыны анық. 
Біз, ең алдымен, Қауіпсіздік Кеңесінің ая
сында ұлттық қауіпсіздік жүйесін реформа
лаймыз. Қаңтардағы қайғылы оқиғалар бұл 
мәселенің қаншалықты өзекті екенін көрсетті. 
Сондықтан осы проблеманы көп созбай шешу 
қажет.

– Аталған реформаларды жүзеге асыру 
үшін қанша уақыт керек?

– Реформалардың мәні адамдарды 
өзгерту емес. Реформалар, ең алдымен, 
жүйені өзгерту немесе жүйенің кемшіліктерін 
түзетіп, оның қызметіне түбегейлі өзгерістер 
енгізу деген сөз. Алда болатын кейбір 
оқиғаларға болжам жасай отырып, еліміздегі 
парламент пен партия жүйесін реформа
лау жөнінде ойларым бар. Мемлекет бас
шысы ретінде бұл туралы 28 қаңтарда 
өткен партияның съезінде айттым. Пре
зидент қоғамдықпартиялық және саяси 
құрылымдардың бәрінен біршама жоғары 
тұруға тиіс деп санаймын. Әртүрлі қоғамдық
саяси күштерді мемлекетіміздің мүддесіне 
жұмылдыра білуім керек.

– Иә, бәлкім, елімізде лайықты оппозиция 
біртебірте қалыптасар. Әйтпесе, меніңше, 
оппозиция деген жай сөз ғана сияқты.

– Әрине, оппозиция бізде бар, бірақ 
көбінесе көшеде ғана. Сізбен келісемін. 
Билік партиясының өзінде де оппозиция 
бар. Бұған дейін айт қа нымдай, партия 
қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, қайта 
құрылуға тиіс. Мәжілісте бірнеше күшті парти
ялар болуы керек деп санаймын. Тіпті Үкіметті 
жасақтау кезінде конституциялық басымдық 
болмаса, олар ортақ мәмілеге келу керек. 
Бізге саяси мәдениет қалыптастырып, саяси 
қайраткерлерді өсірген жөн. Себебі мұндай 
экстремистік жағдайларда бізге қоғамдық по
пулизм мен экзальтация қажет емес. Мысалы, 
Германияда барлығы да мәдениетті түрде 
өтеді. Партиялар ауысады. Адам дар байсал
ды сөз сөйлейді. Бас қа партиялар оларды 
тыңдап, белгілі бір мәмілеге келеді. Үкіметтегі 
негізгі лауазымдарға өздерінің адамдарын 
ұсынады. Уақыт өте келе, біз де осыған 
келеміз деп ойлаймын. Мен Президент бо
лып тұрған кезде осы нәтижеге қол жеткізгім 
келеді. 

– Шын мәнінде, қазіргі уақытта халық 
Сізден зор үміт күтеді. Елі мізде өзгеріс жа
сай алатын Прези дент бар деп түсінеміз. 
Бұрын мұн дай ды сезінбейтін едік….

– Бұрынғының бәрін сынай бер мейік. 
Қалай болғанда да, бұл – біз дің тарихы
мыз. Бірақ менің Пре зидент ретіндегі ба
сты міндетім – бүкіл қоғамды және барлық 
саяси жүйені, соның ішінде экономика
ны трансформациялаудың оң нәтижесіне 
қол жеткізу. Қазақстан халқына арнаған ең 
алғашқы Жолдауымда сая сат пен экономика 
қатар жүретінін айтқан едім. Қазіргі тарихи 
жағдайда бүгін экономикамен айланысамыз, 
ал саясат күте тұрады деп айта алмаймыз. 
Экономикалық жаңғыруды қарқынды жүзеге 
асыруда саясат та маңызды рөл атқаратыны 
белгілі. Түптеп келгенде, баршамыз Марк
сты оқыдық, әсіресе, менің замандас
тарым. Бұл жөнінде Маркстың: «Негіз – бұл 
экономикалық базис. Бірақ экономикалық 
базиске ықпал ететін саяси құрылым бар. 
Кейде экономикалық базиске қарағанда, 
саяси құрылым әлдеқайда маңызды 
рөл атқарады» деген ойтұжырымы бар. 
Сондықтан қоғамды саяси трансформация
лаумен қатар экономиканы қайта жаңғыртуды 
да бірге алып жүру керек. Бұл – менің мисси
ям. Қан ша уақыт Қазақстан Президенті бола
тынымды білмеймін. Бірақ нақты білетінім, 
Конституцияға сәйкес екі мерзімнен ұзақ от
ыра алмай мын. Яғни ешқандай заңға, әсіресе 
Конс титуцияға өзгерістер енгізілмейді.

– Сот жүйесіне реформа жасала ма?
– Турасын айтайын, сот жүйе сіне 

алаңдаушылықтың болуы заң ды. Қазіргі 
уақытта реформа жүр гізіліп жатыр. Оның 
қалай және қандай қарқынмен іске асырылып 
жатқаны – басқа мәселе. Мен кә сіпкерлермен 
өткен кездесуде бұрын болмаған Әкімшілік 
істер жө нінде алқа құру туралы айттым. 
Бұл құрылым кәсіпкерлік мәселе лерді, 
инвестициялық дауларды қарас тырумен 
айналысады. Қазір біз судьяларды іріктеу 

кезінде шешуші рөл атқаруға тиіс Жоғарғы 
Сот кеңесінің мәртебесін біршама күшейтіп 
келеміз. Судьялар корпусына кәсіби судья 
емес адамдарды да жібердік. Кәсіби судья  
әділ төреліктің кепілі деген сөз емес қой. Сол 
сияқты корпоративтік сектор мен басқа да 
салаға мамандарды жолдап отырмыз. Яғни 
судьялардың кәсіби құрамына өзгеріс жа
сау қажет. Оларға қойылатын басты талап – 
адалдық пен әділдік.

– Сіздің бастамаңызбен құ рыл
ған «Қазақстан халқына» қоры ның 
қамқоршылық кеңесі жасақ талды. Қазірдің 
өзінде 20 мил лиард теңгеден астам қаржы 
түскен. Мүмкін, оның жұмыс істеу тетігі әлі 
де нақтыланбай отырған шығар. Өйткені 
олигархтар қорға ақша аударуға асығар 
емес. Бұл үрдіс тұрақты болу үшін оларға 
қатысты қандай да бір шара қолданыла ма?

– Қазіргі кезде Қордағы ақша 20 милли
ардтан әлдеқайда көп, шамамен 50 мил
лиард теңгедей. Мен Қордың жұмысына 
араласпаймын. Бұрынғы Қаржы министрі 
Болат Жәмішев Қордың басшысы болып 
тағайындалды. Қамқоршылық кеңесі бар. 
Олар қоғамдық бастама бойынша жұмыс 
істейді. Менің жұмысым Қорға жарна түсіру 
ісіне ықпал ету және бұл жөнінде өзімнің 
ұстанымымды айттым. Біріншіден, бұл – 
салық емес, қайырымдылық. Бірақ әрдайым 
оның да белгілі бір параметрлері болуы ке
рек. Үкімет салық салынатын табыстың 3 
пайызы деп белгіледі және бұл тек ірі бизне
ске ғана қатысты. «Қазақстан халқына» қоры 
науқас балаларға, бұқаралық спортқа, оның 
ішінде ауылдық жерлердегі балалар спор
тын дамытуға, Алматыны қалпына келтіруге, 
мәде ниетті өркен детуге және басқа да игі 
шараларға көмектеседі. Бұл мәсе лелермен 
Қам қоршылық кеңесі айналысады.

– Тағы бір мәселе. Еуропарла мент 
Қазақстандағы оқиғалар бойынша қарар 
қабылдап, халық аралық тергеу жүргізуді 
талап етуде. Бұл құжатқа қатысты Сіздің 
пікіріңіз және Еуропарламент институтына 
көзқарасыңыз қандай?

– Институт ретінде Еуро парла ментке де
ген көзқарасым дұрыс. Осы құрылымға мүше 
болу мемлекеттерге қаншаға түсетінін адам
дар білсе, онда бұл институтқа деген сыни 
көзқарастары күшейе түсер еді. Бірақ бұған 
тоқталғым келмейді. Өйткені бұл – Еуропалық 
одақтың мәселесі. Егер олар мұндай институт 
қажет деп санаса, өздері білсін.

Қарар ештеңеге міндеттемейді. Ұсыныс 
ретінде айтылған. Қазақ станға қатысты екінші 
рет қарар қа былданып отыр. Мұны мүлдем 
объективті емес және күні бұрын қабыл данған 
құжат деуге болады. Сондықтан бұл қарарға 
бола еш алаң дамаймын. Қазақстандағы 
оқиғаларға қатысты халықаралық тергеу
ге келетін болсақ, мұндай тергеу жүргізудің 
қажеті жоқ деп есептеймін. Өзіміздің де 
қолымыздан келеді. Бізде де адал әрі әділ 
мамандар бар. Бүгін ол азаматтардың 
біразының аттарын атадым. Бұл комиссия
ларды құруға мен де және менің әкімшілігім 
де қатысқан жоқ. Өздері ерікті түрде осындай 
институт құруға шешім қабылдады. Жұмыс 
істесін. Өйткені мен де ақиқаттың ашылып, 
шындықтың  айтылуына мүдделімін.

Тағы бір айта кетерлігі, бұл қарар дың 
қабылдануына лоббистер түрткі болған. 
Лоббистер – кезінде Қазақ станның қыруар 
ақшасын қалта сына басып шетелге кеткен
дер. Қазір олар сол ақшаларын елімізде 
түрлі шерулер ұйымдастыруға жұм сап, 
«қаншалықты жаман болса, сон шалықты 
жақсы» деген қағидаға сүйенетін адамдардың 
тапсыры сымен жұмыс істейді. Мен бұларды 
Өзбекстанның олигархтарымен салысты
рамын. Шетелде мол қара жат тапқан олар 
өздерінің тарихи отанына келіп, Өзбекстан 
Президентінен «Өзбек халқына не істей ала
мыз, қандай көмек керек?», – деп тапсыр
ма сұрайды. Содан кейін өз қаражаттарына 
ауруханалар, инфрақұрылымдар салады. 
Елімізде отырып немесе шетелде жатып, өз 
еліне шабуылдайтын біздің олигархтардың 
өзбек олигархтарынан айырмашылығы міне, 
осындай.

– Соңғы кездері синофобиялық пікірлер 
байқалып жүр. Кейбір адамдар Қытайдың 
Қазақстан эко но микасына қатысуына 
наразы лық білдіруде. Қытаймен арадағы 
ын тымақтастықтың сипаты өзгере 
ме? АҚШпен қарымқатына сымыз қалай 
өрбімек? Байланыс тарымызға сызат түсуі 
мүмкін бе?

– Қытайға қатысты айтар болсақ, көршіні 
біз таңдамаймыз. Қытай, ең алдымен, біздің 
Құдай қосқан көршіміз. Екіншіден, Қытай 
– эконо микалық даму жағынан орасан 

зор табысқа жеткен ел. Жоғары техноло
гия, жасанды интеллект тұрғысынан алып 
қарағанда, алдыңғы қатарда тұрған мем
лекет. Әрине, Қытаймен ынтымақтастық 
жасауымыз керек. Біз Қытайдың нарығына 
тәуелдіміз. Елімізде стратегиялық өнімдер 
шығаратын ірі кәсіпкерлердің бәрі Қытай 
нарығына үміт артады. Бұны жоққа шығару 
дұрыс емес. Қытайға қарсы шеру өткізетіндер 
өздерінің саяси мақсатын жүзеге асырғысы 
келетіні анық. Бәлкім, олар экономикамызға 
не қажет екенін мүлде түсінбейтін және 
экономикалық шынайы ахуалдан хабары жоқ 
адамдар. Әйтпесе, әлемдік қоғамдастықта 
геосаяси қақ  ты  ғыстар жүріп жатқан қазіргі 
кезде оларға қандай да бір қорлар мен құ  ры
лымдардан ақша төленуі де мүмкін.

Жуырда өткен «Орталық Азия – Қытай» 
саммитінде былтырғы 11 айдың ішінде екі ел 
арасындағы сауда айналымы 17 миллиард 
долларға жеткенін айттым. Бұл – маңызды 
көрсеткіш. Біз Қытаймен арадағы сауда
экономикалық, инвеститциялық серіктестікті 
одан әрі дамытуға мүдделіміз. Қытайды та
нуымыз және қытай тілін үйренуіміз керек.  
Әрине бұл «ақ жалау көтеріп, алдынан шығу» 
деген сөз емес. Біз Қытайдың үлкен әрі ұлы 
мемлекет екенін және екі елдің өте жақсы 
қатынаста болуы керектігін түсінгеніміз жөн.

Ал АҚШтың қазіргі әлемде маңыз ды рөл 
атқаратыны баршаға мәлім. Біз энергетика са
ласы мен ядро лық қаруды таратпау мәселесі 
бойын ша әрқашан ынтымақтастықты дамы
ту бағытын ұстандық. Қазақстан бұл бағытты 
жалғастыруға дайын.

– Сіз шынымен де мемлекет мүддесін 
жеке қарымқаты на сыңыздан жоғары 
қоясыз ба?

– Осы соңғы оқиғалар мемлекеттің мүд
десін бәрінен жоғары қояты нымды көрсетті 
деп ойлаймын. «Пла тон менің досым, бірақ 
ақиқат қымбат» деген сөзді көпшілікке ұнау 
үшін айтқан жоқпын. Бұл бос сөз емес. 
Шын мәнінде, Президент  үшін мемлекеттің 
мүддесі қашанда бәрінен жоғары тұруы ке
рек деп есептеймін. Менімен жақсы қарым
қатынастағы адамдардың да құлағына алтын 
сырға. Егер таразы басында мемлекеттің 
мүддесі тұрса, онда мен бұл қатынастан бас 
тартуға тиіспін.

– Адами тұрғыдан қиын ғой. Олай істеу 
мүмкін бе?

– Мемлекет басшысының міндеті – аса 
күрделі шешімдер қабылдау. Біз бүгін құқық 
қорғау органдарына қарулы бандиттер
ге байланысты берген бұйрығым туралы 
айттық. Әрине, мен өзіме және беделіме 
нұқсан келтіретін шешім қабылдадым. 
Әлемдік қауымдастық алдында мінсіз тұлға 
болып, қол алысып, сөз сөйлеп жүре берген, 
әрине жақсы. Ал сынға ұшыраған оңай емес. 
Сөз мемлекеттің қауіпсіздігі туралы болып 
отыр. Ең алдымен, өз азаматтарымыздың 
амандығын ойлаған абзал. Бұл мәселе үнемі 
Президенттің жадында болуы керек.

– Жұртшылықтың басым көпшілігі 
еліміздегі тәртіпсіздіктер мен іске аспаған 
төңкеріс кезіндегі Сіздің шешіміңізді 
қолдады. Жақсы баға беріліп жатыр. 
Қазақтың бір ақыны сізге өлең арнады. Біз 
осы бәзбаяғы қалпымызда жүрген жоқпыз 
ба? Мұндай жағдайды бас тан өткердік қой. 
Жалпы, мадаққа қалай қарайсыз?

– Мен бұған қарсымын. Өйткені мақтау, 
мадақтау сөздері мүлде жоқ ортада өстім. 
Мен мұндай жағдайларды  қолдамаймын. 
Мақтау сөздерге табиғи иммунитетім бар 
дей аламын. Бірақ біздің кейбір зия лы қауым 
өкілдерінің көзқарасын өзгерту оңай емес. 
Әрине, олар мүлде басқа ортада өсті. Мақтау 
сөздер мен мадақтың еш қажеті жоқ.

– ҚасымЖомарт Кемелұлы, бүгінгі 
сұхбатыңыз үшін алғысым шексіз. Бәріміз 
қызығы мен шыжығы көп уақытта өмір 
сүріп жатырмыз. Қазақстанның бірдебір 
тұрғыны жауапкершіліктен қашпайды. 
Өйткені қазір мұны біз үшін біреу істейді 
дейтін заман емес. Бәріміз үшін елімізді 
жақсы жағына қарай өзгертетін, жайлы 
өмір сүруге ұмтылдыратын оңтайлы сәт 
туды деп ойлаймын.

– Өмірге деген осындай оптимис тік  
көзқарасыңыз үшін рахмет.

– Құрметті ҚасымЖомарт Кемелұлы, 
сұхбат бергеніңіз үшін тағы да рахмет ай
тамын.

Әңгімелескен Вера Захарчук,
журналист.

(Соңы. Басы 1-2 беттерде).

ÓZEKTІ
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RUHANIAT

Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық,
Арам, айла, зорлықсыз мал табалық.
Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік,
Бір білімді данышпан жан табалық.

Ал, енді, олай болса, кімді алалық?
Қазақта қай жақсы бар көз саларлық?
Шын іздесек, табармыз шыны ғалым,
Күнде күйлей бермелік бозбалалық.

Сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық!
Қарауылдар мезгіл ғой, тұр, қаралық!
Жүз айтқанмен, өзгенің бәрі надан,
Жалыналық Абайға, жүр, баралық!

Тапқан іске таласпай, шын көнелік!
Жұртқа күлкі болмалық, жөнделелік!
Арамдықпен, алдаумен күн өткізбей,
Өтірікке өлгенше, шынға өлелік!

Бұл Абай саудагер ғой ақыл сатқан,
Әртүрлі асылы көп өтпей жатқан.
Тегін білсең - аласың, бос береді,
Тұстасынан ешкім жоқ мұны тапқан.

Қой, жігіттер, күн болды ойланарлық,
Білім, әдет, ақылды ойға аларлық.
Надандықтан еліріп босқа жүрсек,
Мына заман көрсетер бізге тарлық!

Үлкендерге мінез жоқ танданарлық,
Олардың қылған ісі - ұрлық-қарлық.
Арам ойды ақыл деп ардан күсіп,
Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?

Мынау Абай - бір ғалым жол шығарлық,
Замандасы болмады сөзді ұғарлық.
Амалы жоқ, айналды енді бізге,
Күн туды етегіне жабысарлық.

Осыған қазақ бар ма жанасарлық,
Ғылым, өнер, ақылмен санасарлық?
Жұрт алмаса, ақылын біз алалық,
Өзгедей надан емес аласарлық.

Бұл елде түк ақыл жоқ жарасарлық,
Рахым ғып бір-біріне қарасарлық.
Өз Абайын өздері ұнатпайды,
Шын надан осылар ғой біз қашарлық.

Ойланар уақыт болды бас қосарлық,
Дұспан көп енді бізге жол тосарлық.
Арамдықтан көңілді арылталық,
Ақыл ойлап, адалға қол басарлық.

Ар қайда? Рахым қайда? Әдеп қайда?
Быт-шыт боп неге жүрміз әрбір сайда?
Көз жұмып, "Көппен көрген ұлы той" деп, -
Береді бұл надандық кімге пайда?

Ажал оғы бір күні атылмай ма?
Тура келсе, тіл тартпай қатырмай ма?
"Әлхилла ассалата жаназа" деп,
Ақ кебінге оралып жатылмай ма?

Қай пенде жолықпайды осындайға,
Соны ойлап жүрегіміз шошынбай ма?
"Дүниеде не қылдың, не қойдың?" деп, -
Алдыңда неше жерде тосылмай ма?

Осы өсиетнамадағы философиялық ой 
Шәкәрімнің «Абай марқұм өткен соң өзіме 
айтқан жырларым» деген өлеңінде тереңдей 
түседі. 

"Ажал жетсе, өлдің бе,
Өлім келді, көрдің бе?
Баянсызға салынба", -
Десе, тоқтау бердің бе?

Көркемдік ойдың 
биік белесі

Шығыс поэзиясына терең бойлап, қазақ өлеңінде өзіндік өрнек 
қалдырған Шәкәрім Құдайбердіұлы «Оятқан мені ерте шығыс жыры» деп 
өзіне дейінгі ұлы шайырларды өмірде де, өлеңде де өнеге мектебі ретінде 
таныған. Фирдоуси, Науаи, Физули, Сағди сияқты ұлы ақындардың 
әсері Шәкәрім поэзиясынан айқын байқалады. Хафиз ғазалдарын ауда-
руы да қазақ әдебиетіне қосылған орасан зор үлес болғандығы анық. 
Кейінгі зерттеушілердің барлығы да ақын шығармасындағы шығыстық 
жырлардың әсерін көркемдік ойдың жаңа бір белесі деп бағалады. 

Шәкәрім жастайынан Абай поэзиясымен сусындап өсті. Абайды 
өлеңде де, өмірде де ұстаз тұтты. Осы құрмет оның «Жастарға» деген 
туындысынан аңғарылады:

Жетпесті қудың, жеттің бе,
Барша жаннан өттің бе?
Тағдырың жазған ақ өлім,
Құтылып онан кеттің бе?

Қарманып едің, таптың ба,
Қарындасқа жақтың ба?
Қарсыласқан жауыңды,
Қанеки, жерге қақтың ба?

Білдім дедің, не білдің,
Басыңа пайда не қылдың?
Бәрі де болды баянсыз,

Өзіңнен-өзің жеңілдің.

Өлместей оны көруші ең,
Соған да қарсы келуші ең.
Аяған сонан жаныңды,
Кімге сақтап беруші ең?!

Өзің кімнен кем едің,
Кім үшін уайым жеп едің?
Күндеріңді үздің бе,
Сүйенішім мықты деп едің?

Қанеки, қайтып келді ме,
Жаныңа жәрдем берді ме?
Жалаңдаған жалмауыз,
Жан-жағыңнан көрді ме?

Тиянақ көрме жалғанды,
Қуа берме арманды.
Пайғамбар мен сахаба,
Сен түгіл содан қалған-ды.

Құтырмай енді тек отыр,
Күнәңа уайым жеп отыр.
Алдыңда кірер үйің бар,
"А, тоба, оңда", - деп отыр.

Есің барда елің тап,
Барғанда кірер жерің тап.
Жаратқанның құлысың,
Жағатұғын ебің тап.

Ел мінезін білдің ғой,
Талай-ақ бірге жүрдің ғой.
Итпен бірге ит болып,
Күнәсына кірдің ғой.

Енді есіңді жисаңшы,
Манар тауға сыйсаңшы.
Аласұрып аптықпай,
Бұл жалғанды қисаңшы.

Неменені қимайсың,
Нәпсіні неге тыймасың?
Өзіңді кімге сыйлатып,
Өзің кімді сыйлайсың?

Жан аяспас кісің жоқ,
Арманда қалар ісің жоқ.
Енді жүрер жалғанда,
Қарасам, сенде пішін жоқ.
Жалғанды талақ қылыпсың,
Бас-аяғын біліпсің.
Есі шыққан кісідей,
Құр сандалып жүріпсің.

Жалындамай сөне қал,
Алла ісіне көне қал.
Бәрінің дәмін таттың ғой,

У ішкендей өле қал!

Тамам жанды билемек,
Жалғыз өзің сөйлемек...
Мұның түбі не болар,
Үмітің болды не демек?

Досты мықты қылмақсың,
Дұспаныңды қырмақсың.
Аяғында сен де бір,
Кішірек құдай болмақсың.

Жуанның ойы осы ғой,
Бұл мінезден шошы, қой.

Шыға алмассың ырғалып,
Ол қайраттың босы ғой.

Шын досың саған не берді,
Соңыңнан сенің неге ерді?
"Арам да болсам, ақтасын,
Күнәма керек", - деп ерді.

Еш нәрсеңді алмайды,
Жұмысы келсе, жалдайды.
Күй, отқа түс, суға түс,
Арам да болсаң, қалмайды.

Шын жолдасың осы ма,
Осылар жанның досы ма?
Ақ ісіңе адам жақ,
Адамнан тіпті шошыма!

Туысқан мен жақының -
Оларға толса тақымың,
"Тату жүр" деп зарлаған,
Алынып па еді ақылың?

Адалдық айтып жеңді ме,
Немесе сөзге көнді ме?
Неше жылдай ұққан жоқ,
Ақылы жаңа енді ме?

Болмасқа бұлай қара тер,
Алдыңғы жақты қамдай бер.
Жақыныңнан жау жақсы,
Ең жақының - қара жер.

Дұспаның анау, ел мынау,
Ойласаңшы, япыр-ау.
Адам болып туып ең,
Ақылың қайда, батыр-ау?

Құры білген не керек,
Білгенді қылған, со керек.
Баянсыздың бәрін қой,
Боласың сонда шын зерек.

Жаныңа қызық жалғанда,
Неменең қалды арманда.
Бұл жалғаннан не серік,
Тәңірі алдына барғанда.

Лапылдадың, жандың ғой,
Тілегіңді алдың ғой.
Су екен деп у ішіп,
Жаның жай боп қандың ғой.

Іздегенің мақтан ғой,
Далақтап күнде шапқан ғой.
Не күн туды басыңа,
Тегінде, жын қаққан ғой.

Жын қақпаса, мұның не,

Шынымен қор болдым де.
Есіңді жи, ерте ойлан,
Қаза келді - өлдім де.
Шәкәрім не айтса да тереңіне бой-

ламай қайтпайды, қандай тақырыпты 
қаузаса да жырына арқау болған ой-
мұхитты еркін кезеді. Мсыалы «Той-
ымсыз нәпсі - тұрақсыз дүние» деген 
шығармасында бес күндік жалғанның 
опасыздығына тағы да оқырманын илан-
дырады.

Өлімнің хақ екенін көрсең де,
Өлместей омыраулап, шатасың.
Дозақтың барын біліп жүрсең де,
Күнәға, әлің келсе, батасың.

Сауап көп ғибадатқа десең де,
Жалығып, жалқауланып жатасың.
Алланың адал рызқын жесең де,
Арамды әдейі іздеп татасың.

Сыртыңды сыланасың өң беріп,
Ішіңнің түзетпейсің қатасын.
Айла мен алдағанды жөн көріп,
Адамды аң орнына атасың.

Жалғанның бір пайдасын көргенде,
Арланбай арыңды да сатасың.
Алланың ақ өлімі келгенде,
Амалсыз қара тастай қатасың.

Немесе төмендегі сегіз жол өлеңнен 
артық  өмір мен өлім туралы айту мүмкін 
бе? 

Шаранамен туып едің,
Бөз оранып өтесің.
Бір сағымды қуып едің,
Қай уақытта жетесің?
Қанша дәулет жиып едің,
Бәрі қалды, нетесің?
Мал үшін жан қиып едің,
Қайтіп алып кетесің?
Шәкәрім өлеңдері тұнған бір өсиет. Та-

лап деген жүйрікті мініп, алдыға ұмтылса 
ақыл өзіңе серік болады. Ақылдың түбі-
жүрек. Ол орынсызға ұмтылдырмайды. 
Талаптың алты түрлі ноқтасы бар, ол 
- ынсап, рақым, ар, ұят, сабыр, сақтық. 
Ақын өзінің «Талап пен ақыл» атты мы-
сал өлеңінде осы алты қасиетті сара-
лап, санамалап береді де әрқайсысының 
өзіндік ерекшелігін көз алдыңа алып 
келеді. Келесі бір «Махаббат пен 
құмарлық» деген өлеңі шынайы сезім мен 
көрсеқызарлықтың аражігін ажыратып 
беруімен құнды. 

Қазақ руханиятында орны зор тұлға 
Шәкәрім қажы Құдайбердіұлының ұлдары 
ғұлама әкесінің ізін жалғады. Қажының 
Айғанша атты әйелінен Қапар, Жебірейіл, 
Қабыш, Ахат, Зият деген төрт ұл, Күлзия, 
Жәкен, Гүлләр деген үш қыз өмірге кел-
ген. Бізге осы балаларының арасынан 
Ахат пен Зият есімі таныс. 

Шәкәрім мұрасы ақталғанда ұлы 
Ахат әке шығармашылығын жинақтап, 
жүйелеуге жан-тәнімен атсалысты. 
Кезінде Шәкәрім сүйегін Құрқұдықтан 
алып жерлеген Ахат ұзақ жыл ұстаз бо-
лып зейнет демалысына шыққаннан кейін 
Абай мұражайында қызмет атқарды. 

Кенже ұлы 1903 жылы дүниеге келген 
Зиятты әкесі Қытайға кететіндерге қосып 
жібереді. Зият 1932 жылы Үрімжіде арнау-
лы оқу орнын бітіріп, Шыңжаң өлкесінің Ал-
тай аймағында оқу-ағарту саласында өз 
ізін қалдырған. 1937 жылы тұтқындалып, 
атылған Зияттың соңындағы әдеби 
мұраларын оның ұлы Мереке бүгінгі күнге 
жеткізіп, оқырмандарымен қауыштырды.

Өмір атты тоқтаусыз ағып жатқан 
өзеннің арнасын бойындағы құдай бер-
ген дарынымен толықтырған Шәкәрім 
шайырдың ар иман таразыланған жыр-
лары ұрпаққа мәңгілік мұра. Біз бүгін 
мұхиттай терең ақынның тамшыдай ғана 
туындыларын зерттеуімізге арқау еттік. 
Оқыған жанды қызықтыратын, сана-
сезіміне даналық сәулесін құятын мұндай 
туындылар өміршең. Бұл біздің ғана емес, 
қалың оқырманының берген бағасы.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.
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МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ БАҒЫТ – 4 (ТБН-4)  ЖОБАСЫ
«Antikor Live» жобасы аясында Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қызметтің превенция басқармасы басшысының орынбасары, 4-ші міндетті 
базалық бағыт (ТБН-4) жобасы жөніндегі комиссар Марина Коваленконың қатысуымен 
эфир өткізілді. Тікелей эфир барысында Марина Коваленко жобалық басқарудың 
негіздері, оның артықшылықтары мен құқықтық негіздері туралы айтты.

Спикердің айтуынша, жобалық тәсіл мемлекеттік органдардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға 
кедергі келтіретін бірқатар проблемаларды (формализм, әуре-сарсаңға салу, бас тарту) жояды.  
Жаңа талаптарды ескере отырып, 2021 жылғы 31 мамырда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысымен жобалық басқаруды жүзеге асыру қағидалары бекітілді, оған сәйкес салалық қызмет 
бөлігіндегі жобалардан басқа, барлық мемлекеттік органдар үшін орындалуы міндетті алты 
үлгілік базалық бағыт айқындалды. Бұл құжат мемлекеттік аппаратты реформалаудағы маңызды 
қадам болып табылады.  Жобалық басқаруды іске асыру нәтижелері бағалау жүйесі жүргізілетін 
жобалардың бірыңғай базасында шоғырландырылатын болады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бойынша қабылданатын шаралардың тиімділігі бойынша мемлекеттік органдар мен 
басшылардың рейтингі қалыптастырылатын болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке №4 "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған 
қарсы іс-қимыл" міндетті базалық бағыты бекітілген.  Тікелей эфир аяқталғаннан кейін Марина 
Коваленко ТБН-4-ті іске асыру бойынша өңірде атқарылған жұмыстар туралы айтып берді: "Об-
лыс әкімдігі жанынан жобалық кеңсе құрылды, әкімдіктің тәжірибелі қызметкерлерінен тұратын 
жобалық топтар құру туралы бұйрық әзірленіп, бекітілді. Қазіргі уақытта қойылған міндеттерді іске 
асыру бойынша жоспар әзірленуде. "Адалдық аланының" қызметі де облыс әкімдігі жанындағы 
ТБН-4 жобасын іске асыруға толығымен қайта бағдарланған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет тарапынан әдістемелік сүйемелдеу қамтамасыз етіледі. Осы мүмкіндікті пайдалана оты-
рып, азаматтарды осы жұмысқа белсенді қосылуға шақырғым келеді".

Төрт түлік

Сенім сертке жеткізеді
Биылғы қыс шаруа адамдарына жайлы болып тұр. Қарашадан соңғы суықтан кейін 

жылымық кезең жалғасын тауып, малсақ жандар шелді малдың төлді боларына нық 
сенімді.

Өткен жыл қорытындысы бойынша Сарқан ауданында 59979 бас мүйізді ірі қара, 
137394 бас қой-ешкі, 19304 бас жылқы есепке алынып, 143200 тонна жем-шөп дай-
ындалып, мал басының қыстан қысылмай шығуы қамтамасыз етілген болатын. Төрт 
түліктің жылдан жылға өсімі мал тұқымын асылдандыруға, тұқымдық түрлендіруге 
қатысты екендігі ғылыми тұрғыда дәлелденіп, іс жүзінде жүзеге асырылып келеді. Мұны 
аудандағы мал шаруашылық саласының көрсеткіштерінен айқын аңғаруға болады. 

Мал шаруашылығын өрге астыруға сүбелі үлестерін қосып жүрген фермерлерді 
бүгінгі таңда қай ауылдан болса да кездестіресіз. Солардың арасында аудан 
орталығынан шалғайдағы Қарашыған ауылдық округінде төрт түліктің бабын тауып 
жүрген шаруа қожалығының төрағасы Байтілеу Тоқтасыновтың есім-сойы ерекше атала-
ды. Алты ай жазда қора-жайын қамдап, жем-шөбін сайлап алатын қожалықтағы 328 бас 
ірі қара, 1392 бас қой-ешкі, 704 бас жылқы, 109 бас түйе түлігін бағымына алған малшы-
бақташылар күзеу-қыстаудағы жайылымды мейілінше пайдаланып, мая-мая жем-шөпті 
шашау шығармай, мал аяғына таптатпай төрт түлікке ұқсатып беріп, шаруақорлық үлгісін 
көрсетуде. Малшыларға жағдай жасалынған, малға қажетті азық дайындалған осындай 
қожалықта малды өз төлі есебінен арттыруға берік негіз бар. 

Қарауындағы төрт түлікті қысқы кезеңнен күйлі шығаруды, алдағы төл алу науқанын 
ұйымшылдықпен өткізуді мақсат тұтып қана қоймай мал күйін іс жүзінде басты назарда 
ұстап жүрген Алмалы ауылдық округінен «Мұхамади», «Заңғар», Аманбөктер ауылынан 
«Мұхаметбек», Екіаша ауылдық округінен «Қалкеев», Бақалы ауылдық округінен «Ху-
сайынов» және де басқа шаруа қожалықтарын атап өткеніміз орынды.

Жомарт ИГІМАН.

Қазақ тіліне деген талап 
төмендемеуі тиіс

Еліміз егемендік алғалы отыз жылдан 
асып кетсе де өз елінде, өз жерінде өгейлік 
көріп келе жатқан жер бетіндегі жалғыз 
тіл біздің – қазақ тіліміз шығар сірә да?! 
Ана тілі туралы заңдағы солқылдақтық, 
жалпақшешейлік қазақ тілінің құқығын 
қорғап емес қорлап келе жатқандығы 
ешкімге жасырын емес. Заңдарымыздың 
алтын арқауы, іргетасы – Ата заңымыздың 
7-бабының 1 тармағында тайға таңба 
басқандай «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік тіл - қазақ тілі» деп ұлт тілінің 
абыройын алдымен асқақтатып алады. 

Алайда ізінше 2 тармақта «Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады» деуімен жаңағы 
асқақтықтан ада қылады. Онымен қоймай ана тіліміздің адымын шектеген екінші 
тармақты үшінші тармақ нығыздап, негіздей түсетіндей әсер қалдырады біздерге. 
«Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға 
қамқорлық жасайды». 

Мемлекеттік тіл - тек қазақтың тілі 
емес, Қазақстанда тұратын барлық 
ұлтардың  ұлтаралық ортақ тілі. Қазақ 
тілін  білуге әрі сыйлауға әрбір аза-
мат міндетті деп заңмен шегелейтін кез 
әлдеқашан келді. Қазақ тілін дамыту 
еліміздің стратегиялық  бағыты болып 
табылады. Өйткені ұлттың ұлт ретіндегі 
өмірінің қалыптасуы немесе жойылуына 
себеп болатын бірден бір фактор да осы 
тіл. Бұл турасында А.Байтұрсынұлы: «Өз 
ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер 
әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырыса-
ды», – деуі көзі қарақты жанға көп нәрсені 
аңғартады.  Кеңес кезінде жүргізілген 
сұрқия саясаттың ең алдымен тілімізге, 
мәдениетімізге, ұлттық салт-дәстүрімізге шүйлігуі де сондықтан. Ұлт зиялысы Ахаң 
сондай-ақ «Ұлттың сақталуы мен жоғалуына да себеп болатын – халықтың өзі. Тілі 
жоғалған ұлттың өзі де жоғалады»,-деп кесіп айтқан. 

Тілдік ортамызда қазақ-орыс қостілділігі басым екендігі де белгілі. «Іздемесең ұл 
жетім, үндемесең тіл жетім». Өзге ұлт өкілдерімен бас қосқанда ана тілімізді жетімсіретіп 
қойып, орысша шүлдірлейтініміз де жасырын емес.  

2021 жылғы 21 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің жал-
пы отырысында көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы заң жобасы қабылданып мақұлданды. Атап айтқанда аталған заң жоба-
сында – көрнекі ақпаратта мемлекеттік тілдің міндетті түрде қолданылуын қамтамасыз 
ету; – деректемелер мен көрнекі ақпарат мәтіндерін орфография нормаларына сәйкес 
жазуды қамтамасыз ету; – мәтіндердің екі тілде теңтүпнұсқалылығын сақтап жазуды 
қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. 

Бұл турасындағы біздің ахуал қай деңгейде екендігін білу мақсатында жуырда 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі, қала әкімшілігі 
және аудандық «Сарқан» газеті қызметкерлерінің аудан аумағында орналасқан шағын 
және орта бизнес нысандарының маңдайша жазулары мен жарнамаларына зерделеу 
жұмыстарын жүргізді. Шара барысында, бірқатар сауда үйлері, сән салондары мен 
орталық базардың ішіндегі киім-кешек, зергерлік бұйымдары мен ұялы телефон сата-
тын  орындар қамтылды. Жасыратын несі бар ана тіліміз ақсап тұр. Қарапайым қазақ 
тіліндегі өрген қателер, орыс тіліне басымдық беру сынды олқылықтар көп. Ескерту 
жасаған біздерге нысан иелерінің самарқау жауап беріп, кекесінді сұрақ қоюы ұлт 
тіліне деген немқұрайды көзқарасты айқын аңғартып тұрғандай. Кейбір қаракөздеріміз 
тіпті дөңайбат та көрсетіп бақты. Бұндай жағдайдағы біздің көңіл-күй Абайша айтқанда 
«Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде» болды.  

Зерделеу жұмысы кезінде кейбір шағын және орта бизнес нысандарының иелеріне 
жарнамалар мен маңдайша жазуларынан анықталған кемшіліктер бойынша түсіндіру 
жұмыстары жүргізіліп, түзету, ретке келтіру жөнінде ұсыныстар айтылды. 

2022 жылдың қаңтары қасіретті болғанмен жүректерге жаңа үміт, болашаққа деген 
сенім сыйлады. Осы орайда қолға алынып жатқан реформалар мемлекеттік тілімізге 
деген жаңа көзқарас, батыл қадамдар тудырады деген ойдамыз. Тағы да хәкім Абайша 
«Жігерлен, сілкін, қайраттан, беркін» деп өзімізді өзіміз жұбатқаннан басқа амал жоқ!

П.ЖЕҢІСХАН.

  Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл – 
әрбір азаматтың міндеті

Қазіргі  кезде  сыбайлас  жемқорлық  әлемінің  кез  келген  елінде оның  саяси  
дамуы  байланыссыз, оның  ішінде  Қазақстанда  да, әулеметтік  құбылыс  ретінде  
өмірін  жалғастырып келеді, ол тек  ауқымдылығымен  ғана  ерекшеленеді. Сыбай-
лас  жемқорлық  әулеметтік-экономикалық  даму үдерісін, нарықтық экономиканың  
құрылуын, инвестициялар  тарту  процесін тежейді. Қазақстанның мемлекеттік  
саясатының  негізгі басымдықтарының  бірі  сыбайлас    жемқорлықпен күрес болып 
табылады. Көбіне  қоғамда   сыбайлас  жемқорлыққа  екі  негізгі  кейіпкер  қатысады: 
үкімет және жеке меншік  секторы. Қағида  бойынша  азаматтар  жемқорлықтың  бас 
құрбанына  айналды. Қазақстан  Республикасының  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
күрес  туралы» заңында  сыбайлас  жемқорлыққа  мынадай  анықтама  берілген: 
бұл - «жеке түрде немесе делдалдар арқылы  мүліктік  игіліктерді  заңсыз  алу  және 
мемлекеттік  қызмет  атқарушы  тұлғалардың,  сондай-ақ оларға  теңестірілген  
тұлғалардың  өз  лауазымдық  өкілеттіктері  мен  өкілеттеріне  қарсы  мүмкіндіктерін  
мүліктік  пайда  табу  үшін  жеке  басына  пайдалануы,  сондай-ақ  аталмыш  тұлғаларға  
көрсетілген  игіліктер  мен  жеңілдіктерді  құқыққа  қайшы  түрде  пара  ұсмыну  жолы-
мен  сатып  алу».    

Сарқан ауданы ТЖБ  және 22-ӨСБ.

Архив қоймаларынан істерді, 
құжаттарды беру тәртібі

 
Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық 

жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары архив қорының 
құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік 
архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану тәртібін айқындайды. Меке-
ме кестесінде архив жұмыскерлерінің штаттық лауазымдары көзделмеген ұйымда ұйым 
басшысының бұйрығымен архивті жүргізуге жауапты адам тағайындалады. 

Архивтің оқу залындағы пайдаланушыларға және жұмыс күй-жайларына архив 
жұмыскерлеріне қызметтік мақсатта архивтік құжаттар архив қоймасы меңгерушісінің неме-
се сақтауды қамтамасыз ету бөлімі басшысының жазбаша рұқсатымен беріледі.

Қор құрушыларға, сот өкілдеріне, құқық қорғау және өзге де уәкілетті органдарға архивтік 
құжаттарды архив қоймасынан уақытша пайдалануға беру архив басшысының немесе 
оның орынбасарының жазбаша рұқсатымен беріледі. Архивтің зертхана жұмыскерлеріне, 
мамандандырылған ұйымдарға сақтандыру қоры мен пайдалану қорын құру және архивтік 
құжаттарға арнайы өңдеу жұмыстарын жүргізу үшін архивтік құжаттар архив қоймасынан 
мамандандырылған ұйымдарға тиісті шарт негізінде беріледі.

Архив қоймасынан архивтік құжаттарды берерден бұрын және оларды қайтадан 
қабылдап алуды, құжаттардың бар-жоғын және жай-күйін парақтап тексеруді архив 
қоймасының қызметкері жүргізеді. Құжаттарды қайтарып алу кезінде мына құжаттар 
парақтап тексерулуге тиіс: мәдени құндылықтарға жатқызылған құжаттар және аса құнды 
құжаттар; брошюраланбаған архивтік құжаттар; бұрын архив қоймасынан берілмеген және 
куәландыру парақтары жоқ құжаттар; автографтар, графикалық құжаттар, пошталық және 
елтаңбалық белгілері, мөрлері бар істер, ашық хаттар, мекенжайы, маркасы бар конверт-
тер. Архив қоймасынан архивтік құжаттарды және істерді берген кезде архив шифрлері мен 
тақырыптарын тізімдемемен салыстыру керек. Құжаттардағы архив шифрін тізімдемемен 
салыстырып тексерген кезде істің мұқабасы мен титулдық парағының дұрыс толтырылуы 
тексеріледі. Көп түзетулер енгізу қажет болған жағдайда мұқабасы мен титулдық парағы 
ауыстырылады, ескі мұқабасы сақталады. Архивтік құжаттар архив қоймасынан мына-
дай мерзімге беріледі: екі аптадан аспайтын мерзімге берілетін аса құнды құжаттар, оқу 
залының пайдаланушыларына және архив қызметкерлеріне бір айдан; қор құрушыларға 
уақытша пайдалануға үш айдан; сот, құқық қорғау және өзге де уәкілетті органдарға алты 
айдан аспайтын мерзімге беріледі. Архивтік құжаттарды берудің белгіленген мерзімін 
ұзартуға ерекше жағдайларда архив басшысының жазбаша рұқсаты бойынша беріледі. 
Құжаттарды архив қоймасынан беру уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша архивтік 
құжаттарды беру кітабына тіркейді. Құжаттарды қызмет мақсатында пайдалану үшін ар-
хив жұмыскеріне беру құжаттарды қоймалардан беру кітабына тіркейді және оған архивтік 
құжаттарды алған архив жұмыскері әрбір сақтау бірлігі үшін қол қояды.  Архивтік құжаттарды 
уақытша пайдалануға беру туралы актімен ресімделеді және архивтік құжаттарды, пайдала-
ну қорының көшірмелерін қоймадан уақытша пайдалануға беру кітабына тіркейді.  Архивтік 
құжаттарды архивке қайтару кезінде олардың физикалық жай-күйін парақтап тексеріледі. 
Архивтік құжаттарды беру кітабына қайтарылғаны туралы белгі қойылады.

Бүгінгі таңда, Сарқан филиалының архив қоймаларынан оқу залына құжаттарды беру 
тәртібі аудан, қала, ауылдық округтерінің мамандарына, бөлімдер, мекемелер, мектептер 
және де басқа мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың мамандарына қағида та-
лаптарына сәйкес жұмыс жүргізіледі.

Н.БОКУШБАЕВА,
«Алматы облысының мемлекеттік архиві» 

КММ Сарқан филиалының архивисі.
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Әр географ-өлкетанушы

Бүгінгі таңда жас адамның өмірінде оқытудың 70% формальды 
емес білім беру жағдайында: отбасында, құрдастар тобында, жа-
стар ұйымдарында, үйірмелерде өтуде. ЭЫДҰ-ның 22 елінде және ЭЫДҰ-ға әріптес 

14 елге сыныптан тыс ғылыми 
іс-шаралар көп өткізетін мек-
теп оқушыларының осындай 
іс-шара аз өткізілетін мектептің 
оқушыларына қарағанда PISA-
дағы жаратылыстану-ғылыми 
сауаттылық деңгейі анағұрлым 
жоғары екенін көрсетті.

Аймақтағы білім беруді 
дамыту мақсатында  оқу-
әдістемелік орталығы тарапы-
нан «Әр географ-өлкетанушы»  
жобасы   құрылды. Жоба 
бағдарламасы тікелей 
мұғалімнің зерттеушілік 
құзіреттілігін арттыру арқылы 

оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамытуға бағытталған.
Осы жоба аясында Көктерек ауылы, М.Мәметова атындағы орта мектебі 

директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Башайов Әлібек Ғалымбекұлы және 
география пәнінің мұғалімі Ахметқалиев Абылайхан Ерланұлының бастауымен 8-11 
сынып оқушылары Лепсі ауылында орналасқан Мұқан Төлебаевтың мемориалды 
мұражайымен танысып қайтты.

Сапардың мақсаты, өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа білім мен тәрбиені ұштастырып, 
туып-өскен өңірінің халқын, шаруашылығын, тарихын, ғылым мен мәдениет саласын-
да еңбек сіңірген тұлғалармен таныстыру. Сапар аясында оқушылар, қазақтың аса 
көрнекті композиторы, қоғам қайраткері, еліміздің алғашқы әнұраны авторларының 
бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұқан Төлебаевтың 
өмірі және шығармашылығымен танысты.

Бүгінгі қоғам алдында тұрған ең жауапты міндет – тәуелсіз мемлекетіміздің уығы 
боп қадалатын қоғам мүшелерін, яғни жас ұрпақты адамгершілік қасиетке тәрбиелеу, 
тиянақты  білім беру. Адам бойында адамгершілік құндылықтар болмаса, олардың ор-
нын ешқандай терең білім толтыра алмайтынын өмірдің өзі дәлелдеуде. Балалар мен 
жастар тәрбиесінің болашағы – оларды адамгершілік – рухани жағынан нағыз адам етіп 
қалыптастыру керек. Сонда ғана нағыз толыққанды тұлғаға айналады.Тәрбиедегі басты 
мәселе – балалардың тұлға аралық қатынасын дәріптеу,  өз құрбы – құрдастарымен, 
отбасы мүшелерімен қарым – қатынасын жасай білу, ол үшін өзге адамдарды түсінуі, 
қабылдауы, әр адамның даралық ерекшелігін жасына, ұлтына қарамастан саналы  
түсіне білуі, өзіне сын көзбен қарап, өзінің көңіл – күйін, атқарған іс - әрекетінің есебін 
түсініп, істеген ісінің нәтижесіне өзіндік баға бере алғанда оның болашағы биікте бо-
лары сөзсіз.Бүгінгі бала тек мұғалім берген білімді игеріп қана қоймай, оны әрі қарай 
өзінің белсенді, нысаналы, зерделі , дарындылық іс - әрекетімен сабақтастыра білгенде 
болашағы кемел болары сөзсіз. Ұрпақ тәрбиесі – болашақ тірегі.

А.АХМЕТҚАЛИЕВ,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің география пәнінің мұғалімі.

"30 қайырымды іс" акциясы
Теректі орта мектебінде қыс мезгіліне дайындық мақсатында қазан-қараша ай-

ларында "30 қайырымды іс" акциясы ұйымдастырылды. Акция мақсаты әлеуметтік 
әл-ауқаты төмен отбасылардан шыққан оқушыларды қыстық киіммен қамту еді. Осы 
орайда Алматы қаласының тұрғындары Аубакиров Арман, Аубакирова Махаббат 
және Аубакирова Гүлжаз есімді азаматтар бірнеше мәрте оқушыларымызға жылы 
киімдер жөнелткен еді. Осы азаматтардың қайырымдылық, адамгершілік қасиеттерін 
халыққа паш етіп үлгі етеміз, көрсеткен жәрдемдеріне алғыс білдіреміз! Жаңа жыл 
мерекесі қарсаңында мектеп бойынша 64 оқушыға, ауылымыз бойынша дүние есігін 
жаңа ашқан шақалақтан бастап, мүгедек жандарға, ардагерлерге ықтиярлық танытып, 
тәттілер таратқан "Абдрахимовтар" жеке кәсіпкерлігіне алғыс айтамыз! "Атымды адам 
қойған соң, қайтып надан болайын..." - деп Абай атамыз айтқандай өзгеге үлгі болар 
адамилық қасиеттеріңіз барлығымызға жұғысты болсын, қадірменді ыстық жүрек бау-
ырлар!

                  Б.ТОКПАКОВ,                                                                                                                                      
                                                                                                Теректі орта мектебінің   

әлеуметтік педагогі.  

Статус «НЕ ЗАСТРАХОВАН»: 
какая медпомощь полагается? 

Периодически в социальных сетях появляются публикации с ошибочным мнением 
о том, что без медицинского страхования нельзя получить медицинскую помощь, даже 
когда срочно необходимо. В Фонде социального медицинского страхования решили 
напомнить, как должны обслуживать и на что могут рассчитывать пациенты, которые 
не застрахованы в системе ОСМС. Фонд социального медицинского страхования яв-
ляется единым закупщиком медицинской помощи и производит оплату за оказанные 
медицинские услуги населению в рамках гарантированного объема бесплатной ме-
дицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного медицинского страхования 
(ОСМС). 

Услуги в перечне ОСМС предоставляются гражданам, которые имеют статус «ЗА-
СТРАХОВАН».  А на что могут рассчитывать незастрахованные пациенты? Им предо-
ставляется те виды медпомощи, которые предусмотрены в ГОБМП.

Кому полагается ГОБМП?
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюд-

жетных средств и предоставляется: -гражданам Республики Казахстан, - кандасам,  
- беженцам,  - иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Ка-
захстан (и имеющим вид на жительство), - лицам без гражданства, постоянно прожи-
вающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство). 

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казах-
стан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, 
представляющих опасность для окружающих.

 Что входит в ГОБМП? В гарантированный объем бесплатной медицинской по-
мощи входят:

1. Услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в 
определенных случаях (то есть в случае необходимости экстренной помощи, пациенту 
ее должны оказать независимо от того, застрахован он или нет);

2. Услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП, то есть это базовые услуги, 
которые в основном оказываются на уровне участковой службы вашей поликлиники), в 
том числе:1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными забо-
леваниями;2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых); 
4) иммунизация (вакцинация); 5) формирование и пропаганда здорового образа жизни; 
6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья; 7) наблюдение за беременными 
и за родильницами в послеродовом периоде; 8) санитарно-противоэпидемические и 
санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (это услу-
ги на уровне поликлиники, в том числе для состоящих на учете и при возникнове-
нии срочных ситуаций): 1) профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза; 
2) услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе 
услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиоло-
гической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо 
от статуса застрахованности; 3) диагностика и лечение при социально значимых за-
болеваниях; 4) диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих 
динамическому наблюдению.

4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях 
(сюда, кстати, входит и лечение пациентов от коронавируса на дому): 1) лечение при 
социально значимых заболеваниях;  2) услуги стационара на дому при заболеваниях, 
вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозре-
ния на них для всех, независимо от статуса застрахованности; 3) лечение при хрони-
ческих заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (лечение в 
больнице для определенных категорий пациентов), оказываемая: 1) при изоляции лиц, 
находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, 
представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоно-
сителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, пред-
ставляющее опасность; 2) при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 3) экстренная помощь 
людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-
диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара; 4) 
в плановом порядке.

6. Медицинская реабилитация: 1) при лечении основного заболевания; 2) для 
больных туберкулезом.

7. Паллиативная медицинская помощь;
8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских 

показаний при оказании специализированной медицинской помощи;
9. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной меди-

цинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;
10. Направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубеж-

ных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организа-
циях;

11. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специ-
ализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными 
препаратами. (Предусмотрено для лиц, состоящих на динамическом учете с социаль-
но значимыми, хроническими заболеваниями. На сегодняшний день на амбулаторном 
уровне в рамках ГОБМП обеспечивается 49 нозологий по 347 наименованиям лекар-
ственных средств и медицинских изделий. Перечень утвержден приказом Министра 
здравоохранения РК № 75). Во всех перечисленных случаях незастрахованные граж-
дане могут рассчитывать на необходимую помощь, которая им будет оказана в рамках 
гарантированного государством бесплатного объема медпомощи.  «Если вы нуждае-
тесь в неотложной помощи, а вам отказывают в ее оказании, ссылаясь на отсутствие 
статуса застрахованности в ОСМС, необходимо заявлять врачу о своих правах паци-
ента и требовать их соблюдения. В Фонд часто приходят подобного рода обращения, 
поэтому призываем граждан изучать свои права», – пояснил заместитель Председате-
ля Правления ФСМС Илияс Мухамеджан. 

Есть факты, когда пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не 
смогут получить медуслуги, если не платят взносы за ОСМС. Напоминаем, что в бес-
платной помощи по указанным выше случаям отказывать не должны. В то же время 
Фонд рекомендует становиться участниками системы ОСМС, чтобы иметь возмож-
ность пользоваться более широким перечнем медицинских услуг. В частности, это кон-
сультации узких специалистов, диагностические исследования, плановые операции, в 
том числе дорогостоящие. 

При возникновении дополнительных вопросов можно задать их справочной службе 
поликлиники или обратиться в Службу поддержки пациентов для разрешения ситуа-
ции. Если достичь понимания на месте не удалось, следует обратиться в Фонд соци-
ального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный 
сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot 
в Telegram.  

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования».

ПОЖАР ПРОИЗОШЕДШИЙ ПО 
ПРИЧИНЕ

 КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
 
Пожар произошедший из за короткого замыкания электропроводов  в квартирах, 

хозяйственных постройках и административных зданиях, всегда опасен. В результате 
короткого замыкание электропроводов, от высокого электрического разряда проис-
ходит загорание потолочных перекрытии, и других быстро возгораемых предметов. 
Именно из за коротких замыканий электропроводов  на территории города произошло 
немало пожаров. К сожалению, еще не мало бед, связанных с огнем, происходит из-
за элементарной забывчивости домовладельцев и квартиросъемщиков, которые за-
бывают простую истину: включенные в сеть телевизор,  электрокамин, утюг и другие 
электронагревательные приборы должны быть своевременно отключены. Ни в коем 
случае недопустимо оставлять их работающими без присмотра. Нельзя забывать о 
том, что нет ничего страшнее и  опаснее вырвавшей из повиновения огненной стихии, 
которая может привести к непоправимым последствиям. Это несчастье можно сво-
евременно предупредить, если регулярно выполнять несложные правила пожарной 
безопасности. Только осторожность в обращении с огнем является надежным сред-
ством недопущения в жилых домах пожара.          

Подводя итоги хотелось бы напомнить о некоторых мерах пожарной безопасности. 
Если у Вас электропроводка находится в пожаро угрожаюшем состоянии, немедленно 
устраните или вызовите сотрудников электросети. Не используйте в счетчиках само-
дельные жучки,  на осветительных приборах должны быть установлены электрические 
плафоны.  

И самое главное «Лучше пожар предотвратить, чем потушить». 
 Е.ОРУМБАЕВ,      

начальник ОЧС  Сарканского района,  подполковник гражданской защиты. 

ÁLEÝMET
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Шаруа қожалықтарының назарына!
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 3 шілдедегі 

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мониторингін ұйымдастыру мен 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» № 252 бұйрығына сәйкес Сарқан ауданында 
ақпан айынан бастап шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің пайдалануына мо-
ниторинг жұмыстары жүргізілетінің хабарлаймыз.

Г.ШАРИПОВА.

Аусыл - жұқпалы, жіті өтетін және тез 
таралатын аша тұяқты жануарлардың аса 
қауіпті ауруы, қоздырғыштары О, А, С, САТ-
1, САТ-2, САТ-3, Азия-1 типтер. Өткінші 
қызбамен қоса ауыз қуысының кілегейлі 
қабықтарында, жұлықтың терісінде және 
тұяқтарының арасында, жалтыр танауын-
да, желінде афтылар мен эрозиялардың 
болуы аурудың клиникалық белгілеріне 
тән қасиет. Ауырған  жануарлардың 
клиникалық белгілері білінбей, жазылып 
кетуі мүмкін. Аурудың бір типімен ауырып  
жазылған жануарлар аусылдың басқа 
типтегі қоздырғыштары жұғып, қайтадан 
ауруы мүмкін.

Індеттің көздері болып аусылмен 
ауырған жануарлар, оның ішінде аурудың 
жасырын кезеңінің 1 күннен 7 күнге дейін, 
кейде 21 күнге созылатын ескеру қажет, 
аталған жануарлар вирустарды сыртқы 
ортаға афтылардың қабықтарымен, 
сүтпен, сілекейімен, демалған ауамен, 
дәретімен және нәжістерімен сыртқа 
шығарады. Аусылдан жазылған, сонымен 
қатар аусылға қарсы егілген және ауру-
лармен бірге тұрған кейбір жануарлар, 
ұзақ уақыт бойы вирустасығыш болып, 
індеттің қауіпті көзі айналуына мүмкін.

Аусылмен ауырған жануарлар-
дан алынған залалсыздандырылмаған  
тағамдар мен шикізаттар, сонымен бірге 
ауру жануарлардың бөлінділерімен 
ластанған мал азығы, су, төсеніш, күту 
заттары, күтушілердің киімдері және 
аяқ киімдері, көліктер аусылдың ви-
рустары ұзақ (1 жылға дейін) уақыт 
сақталатындықтан аусылдың таралу 
факторлары болып табылады. Аусылдың 
вирустары жұққан мал азығының, 
топырақтың, төсеніштің ұсақ бөлшектері 

Аусыл - аса қауіпті ауру 
желмен бірнеше шақырым жерге ұшып 
барады. 

Диагнозды эпизоотологиялық дерек-
термен қоса, клиникалық белгілердің 
және лабораториялық зерттеулердің тал-
дауын негізге алып қояды.

Ажырату диагнозын жүргізгенде вези-
кулярлы стоматитті, вирустік диареяны, 
зілді катарлы горячканы, ірі қара обасын, 
шешекті және стоматитті ескереді.

Қазақстан Республикасы 2017 
жылдың 25 мамырынан бастап 
Бүкіләлемдік жануарлардың денсаулығын 
қорғау ұйымының тарапынан вакци-
на қолданылатын (буферлік) және 
қолданылмайтын (таза) аймақтарға 
бөлінген аусыл ауруы бойынша қолайлы 
мемлекет ретінде танылды. Халықаралық 
эпизоотиялық бюросымен белгіленген 
талаптарға сай Қазақстан Республикасы 
аумағы аусыл ауруы бойынша таза болып 
келеді.

Аусыл бойынша вакцина қолданыл-
майтын аймаққа: Атырау, Батыс 
Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе, Қостанай, 
Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Павло-
дар, Ақмола облыстары жатады. 

Аусыл бойынша вакцина қолданы-
латын  аймаққа: Шығыс Қазақстан, Алма-
ты, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облы-
стары (Шымкент қ.) кіреді.

Осыған байланысты, Қазақстан Респу-
бликасы аумағында аусылға бейім ауыл 
шаруашылығы жануарларын (ірі қара, қой-
ешкі, шошқа, түйе) вакцина қолданылатын 
аумақтан вакцина қолданылмайтын 
аумаққа орын ауыстыруға (тасымалдауға) 
тыйым салынады.

Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттер (Ресей, Беларусь, 
Қырғызстан, Армения) мен бұдан басқа 
шетелдердің эпизоотиялық ахуалы әртүрлі 
болуына байланысты, аудан аумағында 
эпизоотиялық ахуалдың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету мақсатында КазАгро ин-
ституттары арқылы сырт мемлекеттерден 
әкелінетін ауыл шаруашылығы жануар-
ларына несие алатын жеке және заңды 
тұлғаларға, шаруа қожалықтарының 
иелеріне төмендегіні ескертеміз!

Шет елдерден аудан аумағына 
әкелінетін ауыл шаруашылығы 
жануарларының әрбір партиясы 
мен жүру бағыты Сарқан аудандық 
аумақтық инспекциясының ұсынысы 
арқылы Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Ветеринариялық бақылау және қадағалау 
Комитетінің келісімімен жүзеге асыры-
лады. Рұқсатсыз эпизоотиялық ахуа-
лы қолайсыз аймақтардан (алыс-жақын 
шет елдерден) ауыл шаруашылығы 
жануарлары және аусылға бейім ауыл 
шаруашылығы жануарлары (ірі қара, қой-
ешкі, шошқа, түйе) вакцина қолданылатын 
аумақтан орын ауыстырылатын (тасымал-
данатын) болса, дереу кері қайтарылады 
немесе межелі орнында жойылады.

Қазақстан Республикасы Ауылшаруа-
шылығы министрінің 2014 жылғы 30 
желтоқсандағы №7-1/700 бұйрығымен 
бекітілген «Жануарларды карантин-
деу қағидаларының» 3-тармағының 
4-тармақшасына сәйкес Қазақстан Респу-
бликасы ішінде вакциналанған саламат-
ты аймақтан вакциналанбаған саламатты 

аймаққа жануарларды әкелу, сатып алу, 
орнын ауыстыру, келтіру жүзеге асырыл-
майды.

Заң талаптарын бұзған жағдай 
анықталғанда Қазақстан Республи-
касының «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінің 406 бабына сәйкес 
айыппұл салынады, осы заңсыз 
әкелген малдардан инфекциялық ауру-
лар анықталып, сол себепті жергілікті 
жерлердегі малға жұғатын болса 
Қазақстан Республикасының «Қылмыстық 
Кодексінің» 327-бабына сәйкес, 
эпизоотиялық аурулардың таралуына 
жол бергені үшін — үш мың айлық есептiк 
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл 
салуға, не сол мөлшерде түзеу, не сегіз 
жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тартуға, не үш жылға дейiнгi 
мерзiмге бас бостандығын шектеуге не 
сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

Аудан аумағында аусыл ауруының 
таралуының алдын алу баршамыздың 
міндетіміз болып саналады. Сондықтан, 
Сіздерді Қазақстан Республикасының 
«Ветеринария туралы» Заңының 25 
бабының талаптарын орындауға және 
ветеринария қызметіне жәрдем көрсетіп, 
ауданның эпизоотиялық тұрақтылығын 
сақтауға өз септіктеріңізді тигізеді деген 
ойдамыз.

Г.БАХЫТОВА,
ҚР АШМ Сарқан аудандық  аумақ-

тық  инспекциясының бас маманы,  
ветеринариялық- санитариялық 

инспекторы.

Жер пайдалану құқығын беру
33-бабының 1-тармағының 5-1) тармақшасы бойынша 
Жер пайдалану құқығын беру азаматтық-құқықтық мәмiлелер негiзiнде, сондай-

ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негiздер бойынша 
жүргiзiледi.Жер пайдалану құқығын иелiктен шығару азаматтық-құқықтық мәмiлелер 
(сатып алу-сату, сыйға тарту, айырбастау және басқалар) негiзiнде жүргiзiледi.

Жер пайдалану құқығын белгiлi бiр мерзiмге басқа тұлғаға беру жалдау немесе жер 
учаскесiн уақытша өтеусiз пайдалану шартының негiзiнде жүргізіледі.

Жер пайдалану (жалдау) құқығын беру мен оны иелiктен шығаруды уақытша өтеулi 
жер пайдалану құқығын сатып алған тұлғалар ғана жүргiзе алады.

Уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алу:
5-1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердегі жер пайдалану құқығын иеліктен 

шығарған кезде талап етілмейді.
Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жердегі жер пайдалану құқығын иеліктен шығару жер пайдалану құқығы берілген кез-
ден бастап бес жыл жалға алу мерзімі өткеннен кейін азаматтық-құқықтық мәмілелер 
негізінде жүзеге асырылады.

Бұл ретте ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердегі жер пайдалану құқығын 
иеліктен шығаруды жасаған жер пайдаланушы азаматтық-құқықтық мәміле 
жасалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жер учаскесі орналасқан жердегі ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органын хабардар етуге міндетті.

Хабарлама тиісті азаматтық-құқықтық мәміленің нөмірі мен күні көрсетіле отырып, 
жазбаша нысанда жіберіледі.Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердегі жер пайдала-
ну құқығы иеліктен шығарылған кезде уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шар-
тын ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органы азаматтық-құқықтық 
мәмілелер негізінде жаңа жер пайдаланушыға орталық уәкілетті орган айқындаған 
тәртіппен бастапқы жалға алу мерзімі өткенге дейінгі мерзімге қайта ресімдейді.

Жер пайдаланушы ауысқан кезде жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану 
құқығы Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шарты талаптарының 
өзгерістері тіркелген кезден бастап туындайды. Көрсетілген жағдайларда жер 
учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану құқығына ие болған жер пайдаланушы ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) шарты бойынша жалға берушінің алдында жауапты болады.Бұл ретте шаруа не-
месе фермер қожалығын жүргізу үшін Қазақстан Республикасы азаматының, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес заңды тұлғасының уақытша өтеулі жер пайдалану құқығында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің жалпы жиынтық мөлшері 
осы Кодекстің 50-бабының 4-тармағына сәйкес белгіленген жер учаскелерінің шекті 
(ең жоғары) мөлшерінен аспауға тиіс. Көрсетілген мөлшерден асып кеткен жағдайда, 
уақытша өтеулі жер пайдалану құқығы осы Кодекстің 66-бабының нормаларына сәйкес 
қайта ресімделуге немесе иеліктен шығарылуға жатады;

Т.ҚОЖАБЕКОВ.

Передача права землепользования
По подпункту 5-1) пункта 1 статьи 33
Передача права землепользования производится на основе гражданско-правовых 

сделок, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Респу-
блики Казахстан. Отчуждение права землепользования производится на основе 
гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, мены и другого).

Передача права землепользования другому лицу на определенный срок произ-
водится на основе договора аренды или временного безвозмездного пользования 
земельным участком. Передачу и отчуждение права землепользования могут произ-
водить только лица, выкупившие право временного возмездного землепользования 
(аренды).

Не требуется выкуп права временного возмездного землепользования (аренды):
5-1) при отчуждении права землепользования на землях сельскохозяйственного 

назначения. Отчуждение права землепользования на землях сельскохозяйственного 
назначения осуществляется на основе гражданско-правовых сделок по истечении пя-
тилетнего срока аренды с момента предоставления права землепользования, если 
иное не установлено настоящим Кодексом.

При этом землепользователь, совершивший отчуждение права землепользования 
на землях сельскохозяйственного назначения, обязан в течение трех рабочих дней по-
сле совершения гражданско-правовой сделки уведомить уполномоченный орган райо-
на, города областного значения по месту нахождения земельного участка.

Уведомление направляется в письменной форме с указанием номера и даты соот-
ветствующей гражданско-правовой сделки.

При отчуждении права землепользования на землях сельскохозяйственного назна-
чения договор временного возмездного землепользования (аренды) переоформляет-
ся на нового землепользователя уполномоченным органом района, города областно-
го значения на основании гражданско-правовых сделок на срок до истечения срока 
первоначальной аренды в порядке, определенном центральным уполномоченным 
органом. Право временного возмездного землепользования на земельный участок 
при смене землепользователя возникает с момента регистрации изменений условий 
договора временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном законодательством Ре-
спублики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В указанных случаях ответственным по договору временного возмездного земле-
пользования (аренды) земельных участков сельскохозяйственного назначения перед 
арендодателем становится землепользователь, который приобрел право временного 
возмездного землепользования на земельный участок. При этом общий суммарный 
размер земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут нахо-
диться на праве временного возмездного землепользования у гражданина Республики 
Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственно-
го юридического лица Республики Казахстан без иностранного участия для ведения 
сельскохозяйственного производства, не должен превышать предельные (максималь-
ные) размеры земельных участков, установленные в соответствии с пунктом 4 статьи 
50 настоящего Кодекса. В случае превышения указанных размеров право временного 
возмездного землепользования подлежит переоформлению или отчуждению согласно 
нормам статьи 66 настоящего Кодекса;

Т.КОЖАБЕКОВ.

Вниманию крестьянских  хозяйств!
Сообщаем, что в Сарканском районе с февраля месяца будет проводиться работа 

по мониторингу использования земель сельскохозяйственного назначения, предостав-
ленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственно-
го производства согласно Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
от 3 июля 2019 года «Об утверждении Правил организации и проведения мониторинга 
использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ве-
дения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производ-
ства» за № 252 

Г.ШАРИПОВА.



4 ақпан 2022  жыл e-mail: Igiman01@mail.ru  8ARQANS

Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Ербол - Али» ЖШС  баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Газет Қазақстан Республика-
сы ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Ақпарат  комитетінде 
2019 жылғы 30 қазанда  тіркеліп, 
№KZ46VPY00016564 куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 2610
Осы шығарылымның 

таралымы: 2610
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

ARQANS

SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

Қамқоршылық кеңес құрамы 
құрылатындығын хабарлайды

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2017 жылдың 
27 шілдедегі № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығы негізінде 2022 жылдың 17 қаңтарынан бастап «Алматы облысы Білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ты-
нышбаев көшесі №35 жанынан Қамқоршылық кеңес құрамы құрылатындығын ха-
барлайды. 

Осыған байланысты Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің әкімшілігі 
жергілікті өкілдік атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдерін, өзара 
және мектеп басшысымен туыстық қарым-қатынасы жоқ өкілдерді Қамқоршылық 
кеңес құрамына кіруге шақырады.

Ұсыныстар мерзімі: он жұмыс күн ішінде қабылданады. 
Байланыс телефоны: 87753514474.

Сарқан қаласының тұрғыны, бауырым Жанасбе-
ков Елубай Тұрысбекұлын ақпанның 5-індегі туған 
күнімен құттықтаймын. Мерейлі жас 70-ке аяқ басуы-
мен шын жүректен құттықтаймыз! Осынау ардақтымызға 
бұдан былайғы өміріңде де толайым табыстарға кенеліп, 
достарыңның құрметіне бөленіп, амандықта ғұмыр кеше 
бер деген ақ тілегіміз бар.

Тілеймін бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жанұяң мен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан!
Ізгі тілекпен: ағасы Қадыл Жанасбеков.

Ұлағатты ұстаз болып шәкірт санасына білім нәрін 
құйған Аманбөктер ауылдық округі бастауыш арда-
герлер ұйымының төрайымы Жантасова Мәлике 
Дүйсенханқызын ақпанның 9-ындағы туған күнімен 
құттықтаймыз.Туған күн иесін осынау мерейлі жасымен 
шын жүректен құттықтай отырып, жанұясына жақсылық, 
деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Әрдайым арманың 
асқақ, шығар биігің шынарлы болсын! Жүректердегі 
жақсылыққа толы жылы лебізімізді білдіре отырып мына 
бір өлең шумақтарын өзіңе арнаймыз.

Күміс күлкі жүзіңнен арылмасын,
Болсын дейміз әрдайым бағың басым.
Отбасыңа тілейміз біз амандық,

Жаратқан дәйім Сізді жарылқасын.
Ізгі ниетпен: аудандық ардагерлер кеңесі.

ЕСКЕ АЛУ
Сарқан қаласының тұрғыны, ауданның құрметті азама-

ты болған анамыз Қазанатова Күләй Күмісбекқызының 
өмірден озғанына 5 ақпанда қырық күн болады. Бар саналы 
ғұмырын ұстаздыққа арнаған анамыздың бала тәрбиесіне  
деген көңілі ерекше болатын. Ұстаздың алдын көрген 
шәкірттері бүгінде еліміздің мақтан тұтар азаматтарына ай-
налды.

Жаны таза, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету анамыздың 
басты қағидасы еді. Осындай жақсы қасиеттерінің арқасында 
әріптестері мен шәкірттерінің, бүтін қаланың сыйлысына ай-
налып, абырой-беделге кенелді. 

Барша туған-туыс, дос-жаран, таныс-білістерге 5.02.2022 жылы сағат 12.00-
де Сарқан қаласы, «Атамекен» мейрамханасында анамыздың қырық күндік нәзірі 
болатынын хабарлаймыз.

Сағынышпен еске алушылар: ұл-қыздары.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса по отбору членов 
рабочей группы по формированию общественного совета 

Сарканского района
Маслихат Сарканского района объявляет 

конкурс о проведении отбора членов рабочей 
группы по формированию общественного сове-
та Сарканского района.

Граждане, представители некоммерческих 
организаций, желающие принять участие в кон-
курсе в течение пяти календарных дней со дня 
размещения настоящего объявления о проведе-
нии конкурса по отбору членов рабочей группы, 
подают нарочно или направляют на электрон-
ный адрес Сарканского районного маслихата, 
следующие документы:

1) заявление гражданина о выдвижении кан-
дидатуры в состав рабочей группы по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему объявле-
нию;

2) письменное предложение некоммерче-
ской организации о выдвижении кандидатуры 
(при наличии) в члены рабочей группы;

3) сведения о профессиональной и (или) 
общественной деятельности кандидата;

4) копию удостоверения личности граждани-
на Республики Казахстан.

Количественный состав рабочей группы - 5 человек.
Срок подачи документов с 04.02.2022 г. по 08.02.2022 года.
Государственный орган принимающий предложения и заявления о кандидатурах в рабочую 

группу по формированию общественного совета Сарканского района - аппарат маслихата Сар-
канского района, почтовый адрес: Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, ул. 
Тәуелсіздік д. 111, индекс 041500, адрес электронной почты - maslihatdeputat@mail.ru. 

Сарқан ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі   
жұмыс тобынының мүшелерін іріктеу бойынша  конкурстың 

өткізілетіндігі туралы ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарқан аудандық мәслихаты Сарқан ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі 

жұмыс тобы мүшелерін іріктеу бойынша конкурстың өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері 

жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде хабарландыруда көрсетілген мынадай құжаттарды қағаз 
жүзінде береді немесе Сарқан аудандық мәслихаттың электрондық мекенжайына жібереді:

1) осы хабарландырудың 1 қосымшаға сәйкес кандидатураны жұмыс тобының құрамына 
ұсыну туралы азаматтың өтініші;

2) кандидатураны (бар болған жағдайда) жұмыс тобының мүшесіне ұсыну туралы 
коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;

3) кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
4)Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.
Жұмыс тобының сандық құрамы: 5 адам. 
Құжаттарды өткізу мерзімі: 2022 жылғы ақпан айының 4-нен 8-не дейін.
Сарқан ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру бойынша  жұмыс тобына кандидатура-

лар туралы ұсыныстарды және өтініштерді қабылдайтын мемлекеттік орган – Сарқан аудандық 
мәслихатының аппараты, пошта мекенжайы: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, 
Тәуелсіздік, 111 үй, индекс 041500, электрондық поштаның мекенжайы – maslihatdeputat@mail.ru

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31-

де үлкен жылы үй сатылады. Үйде 
су, телефон, санузел, монша, гараж, 2 
бөлмелі жаздық ас үй, мал қора бар. Мек-
теп, балабақша жанында. Жер көлемі 1 
га. Немесе көпқабатты үйдегі 3 бөлмелі 
пәтерге айырбастаймын (2-3 қабат). 
Хабарласыңыздар тел.2-72-50, 8702 
1156471.

Продается дом из четырех комнат 
по ул. Жумабаева № 17, 12 соток земли, 
имеются все пристройки. Вода, канали-
зация имеется.   Удобно для содержания 
скота, есть вариант в рассрочку, полови-
на стоимости дома, остальное через но-
тариат. Цена договорная. Обращаться 
тел. 8747 8671461.

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат және аудандық ардагерлер кеңесі Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы Шөнжікенов Аманжолға зайыбы

Зағиланың
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

 «Несие серіктестігі «Алтын  Дала»  ЖШС   Басқармасы  осы  аталған  ұжымның  
қатысушыларының  жалпы  жиналысын  өткізу жөніндегі аудандық  газетте (Га-
зет №2 (9452), 14 қаңтар   2022 жылғы) жарияланған хабарлама   Алматы облысы 
Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының  29 желтоқсан 2021 жылғы  
№ 1912-21-00-2/2996  Шешімі негізінде  заңсыз болғандықтан   жарамсыз деп санала-
ды.

«Несие серіктестігі «Алтын  Дала»  ЖШС қатысушыларының  заңды 
жалпы  жиналысын  өткізу күн тәртібіндегі мәселелерімен қосымша 
хабарланады.«Несие серіктестігі «Алтын  Дала»  ЖШС 

Басқарма Төрайымы                                                   Б.Кунжуманова.
Жителям Сарканского района сообщаем: ИП Талдыкорган диагностика с 05.01.2022 

г. проводит технический осмотр автотранспорта.
Наше месторасположение: с. Койлык, ул. Макетова, 98, тел.: 8702 5884063.

Касымбаев Ардак Турсунжанович атына тіркелген Қойлық ауылы, Қабанбай батыр көшесі № 
110 үйдің 0,2034 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі (кад.№ 03-263-018-1006), 27.10.2007 
ж. № 3106 легализацияның шешімі (дубликат) 28.01.2008 ж. № 190 акт жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Касымбаев Ардак Турсунжанович, Касымбаева Раушан Турсунжановнаның аты-
на тіркелген Қойлық ауылы, Қабанбай батыр көшесі № 108 үйдің 0,3732 га көлемді жерінің 
мемлекеттік тіркеу актісі № 1143708 (кад.№ 03-263-018-236), 02.07. 2019 ж. № 1411 заң бойынша 
мұраға құқық туралы куәлік (дубликат) жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.


