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ЕГЕР МӘДЕНИЕТІМІЗ бен ТІЛІМІЗДІ

САҚТАП ҚАЛА АЛМАСАҚ,

БІЗ НЕ ҮШІН ОТЫРМЫЗ БҰЛ ЖЕРДЕ?

ТАҢДАУ

ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Каз ХТИ-ға бiр түстi.
Каз ГУ-ге де бiр түстi.
Бiр жыл оқып, зерттедi,
Кәдуiлгi кiрпiштi...
(Журналистiк
фольклордан)
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Ұлттық идеологиямызды қолға алып, ұлттық
болмысымызды ұлтшылдық
негізде қалыптастырмасақ,
көрген күніміз осы…
Рухани жаңғырудың негізі
– Ұлттық мүддемізді қор
ғайтын Ұлттық болмысты
қалыптастыратын ең алдымен ұлттың руханияты мен
мәдениеті. Әдебиеті мен
өнері! Білім мен ғылымы!
Яғни, ұлттың зиялы қауымы
біріккен шығармашылық
одақтар.
Көзіміз жеткендей, іс
жүзінде мемлекеттің
стратегиялық серіктесі
және қоғамдағы ұлттық
идеялардың қозғаушы күші
болуға тиіс шығармашылық
одақтар қазір қаржылық
қиындықтардан шыға алмай, өз күндерін зорға көріп
келе жатыр.
Қандай елдің дамуында да,
ең алдымен мәдениеттің
маңызы зор!

ҚЫМБАТШЫЛЫҚҚА
ҚАРАУҒА БЕТ ЖОҚ
Тұрмысымыздағы тұрақты түрде орын алған қымбатшылықтың құлағын шулатып
келе жатқанымызға кем дегенде ширек ғасыр уақыт болды. Таскереңнің құлағы
темірден жаралса да, тесілетіндей күйге жеткіздік. Халықты қиындық құрсауына
қамап, тұрмысын төмендетіп, қинап жатса да сол қымбатшылықтың өзіне қарауға
бет қалмады. Доллар көтерілсе де, азық-түлік пен тұрмыстық тауарлар бағасы өссе де
қымбатшылықтан көріп, бәріне сол ғана кінәлідей қарғап-сілеп те жататынымыз бар.

ОШИБКА З. БЖЕЗИНСКОГО,

ИЛИ «КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЫБЕЛЬЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
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Надо оглядываться назад, чтобы оценить
настоящее и предвидеть будущее. Настоящее и будущее Казахстана через призму оригинальной исторической матрицы
– вот основная тема нашего разговора
с писателем-исследователем Торегали
Казиевым с его историческими исследованиями.
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Смағұл ЕЛУБАЙ,
жазушы, кинодраматург:

МӘДЕНИЕТІМІЗДІ
САҚТАЙМЫЗ
ДЕСЕК, ТІЛ
ТАЗАЛЫҒЫНА
МӘН БЕРУІМІЗ
КЕРЕК

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31
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Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

ХАЛЫҚТЫҢ КӨЗІ, ҚҰЛАҒЫ ҺӘМ ТІЛІ
БОЛУ – ЖУРНАЛИСТІҢ АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТІ
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев
журналистер қауымын
Бұқаралық ақпарат құралдары
қызметкерлерінің күнімен
құттықтап, еңбектеріне табыс
тіледі. Президент бүгінгі
күні Бұқаралық ақпарат
құралдарының қоғамда алатын
орны ерекше екеніне баса назар
аударды.
«Ақпарат саласы – қоғамдық
пікір қалыптастыратын маңызды
сала. «Халықтың көзі, құлағы һәм
тілі» ретінде елге адал қызмет ету –
әр журналистің абыройлы міндеті.
Сіздер қашанда ұлт мүддесін бәрінен
биік қойып, ел қамы үшін қалам
тартып жүрсіздер. Мемлекетшілдік
құндылықты дәріптеп, жасампаздық
пен жақсылықтың жаршысы болып
келесіздер.
Ақпарат саласын дамытуға мемлекет тарапынан қашанда ерекше
көңіл бөлінеді. Өз кәсібінің майталманы болған қарымды журналистерге қолдау көрсетіледі. БАҚ
саласындағы дәстүрлі Президент
сыйлығы – соның бір көрінісі. Оның
иегері атанған азаматтардың есімі
қазақ журналистикасының жылнамасына жазылатыны сөзсіз. Жыл
сайын ең таңдаулы журналистерге

берілетін марапат осымен жиырма
бесінші рет табысталып отыр. Бұл
сыйлыққа қастерлі Тәуелсіздігіміздің
30 жылдығы қарсаңында ие болудың
да символдық мәні бар.
Сіздер егемендік жылдарында
ұрпақтың бойына азаттық рухын
сіңіруге зор үлес қостыңыздар.
Мен мемлекет пен қоғамның ортасында алтын көпір болып жүрген
журналистердің еңбегін жоғары
бағалаймын. Әрқайсыңыз шынайы
ақпарат таратудың жауапкершілігін
сезініп, ұлттық мүдденің биігінен
көріне береді деп сенемін. Соңғы

кезде радио қызметкерлерінің
кәсіби мерекесі жоқ екені жиі айтылып жүр. Мен Қазақ радиосының
100 жылдығы аясында 1 қазанды
Радио қызметкерлері күні деп
ресми түрде бекіткен жөн деп санаймын. Еліміз берекелі бірлік пен
ырысты ынтымақтың арқасында
өсіп-өркендей түссін! Журналистер жағымды жаңалығымен
жұртшылықты қуанта берсін!
Баршаңызға шығармашылық шабыт, толағай табыс тілеймін!» –
делінген Мемлекет басшысының
құттықтауында.

ЖАЛАҚЫ ТӨЛЕУДІҢ
ЖАҢА ЖҮЙЕСІ
ҚАЛЫПТАСАДЫ
ҚР Премьер министрінің бірінші орынбасары Әлихан Смаилов мемлекеттік
қызметшінің еңбекақысын төлеу жүйе
сін реттеу мүмкіндігі туралы айтты.
«Әкімшілік мемлекеттік қызметшінің
пилоттық режімде еңбекақысын төлеудің
кейбір мәселелері туралы» Үкімет қаулысына
сәйкес 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап
еңбекақыны төлеудің пилоттық режімде
жаңа түрі енгізілді. Алдымен еңбекақыны
жаңа жүйемен төлеу пилоттық режім
түрінде Мемлекеттік қызмет агенттігі мен
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігі, Әділет министрлігі, Нұр-Сұлтан
қаласы және Маңғыстау облысы әкімдігінде
енгізілді. 2019 жылдан бастап Алматы
және Шымкент қалалық әкімдіктерінде,
ал 2020 жылдан бері Атырау, Қарағанды
және Павлодар облыстарында іске асып
келеді», – деді Ә.Смаилов депутат сауалына берген жауабында. Оның айтуынша,
қазіргі уақытта жаңа жүйені енгізу бойынша
талдау жасалып, тиісті Үкімет қаулысы
жобасы әзірленді. Аталған жоба орталық
мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдармен алдын ала келісілген. Осы орайда, Үкімет ҚР Конституциясы 66-бабының
9-1 тармақшасына сәйкес, еңбекақыны
төлеудің жаңа жүйесін қалыптастыру
әрекеті бойынша Мемлекет басшысының
келісімін алуға енгізілді. «Мемлекет басшысы келісімінің нәтижесіне сәйкес, ҚР
Үкіметі жаңа жобаны мемлекеттік және
жергілікті атқарушы органдарда енгізу
бойынша қаулы шығарып, тиісті шаралар
қабылдайды», – дейді Үкімет басшысының
орынбасары.

«АҚ ЖОЛ» ПАРТИЯСЫ
БАҚ ӨКІЛДЕРІН ҚҰТТЫҚТАДЫ
Бұқаралық ақпарат
құралдары қызметкерлері
күні қарсаңында «Ақ жол»
партиясы алматылық
журналистерді кәсіби
мерекелерімен құттықтап,
құрмет көрсетті.
Мерекелік іс-шараға елордадан арнайы келген «Ақ
жол» партиясының төрағасы,
Мәжіліс депутаты Азат Перуашев, Мәжіліс депутаты, белгілі
ақын Қазыбек Иса бастаған
ақжолдықтар алматылық жур
налистердің қызметтеріне
сәттілік тіледі. Партия төрағасы
Азат Перуашев Байланыс және
ақпарат күні құрметіне орай,
еліміздің қоғамдық-саяси,

экономикалық-әлеуметтік,
мәдени-рухани өміріндегі өзекті
мәселелерді кәсіби біліктілікпен
көтеріп, халыққа ақпарат
жеткізуге және «Ақ жол» партиясымен ынтымақтастыққа
қосқан үлестері үшін журналис
терге партияның алғыс хаты
мен Қазақ Республикасының
жүз жылдығына арналған
мерекелік медальдарды табыс
етті. Марапатталғандардың
қатарында Қайнар Олжай, Зейнолла Абажан, Серік АбасШах, Серік Жанболат, Мақпал
Орынбет, Сәуле Жиреншина,
Амангелді Сейтхан, Нұргелді
Әбдіғани, Асхат Қасенғали
секілді елге танымал қаламгерлер
болды.

ҚАШЫҚТАН ЖҰМЫС ІСТЕУ –
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАСЫ
Астанадағы меморган
қызметкерлерінің сексен
пайызы қашықтан жұмысқа
көшіріледі. Жаңа ереже
Нұр-Сұлтан қаласының Бас
мемлекеттік санитариялық
дәрігері Сархат Бейсенова жаңа қаулысында
көрсетілген.
«Өндірістік қажеттілікке
байланысты, меншік нысанына қарамастан, мемлекеттік
органдардың (ұйымдардың),
ұлттық компаниялардың,
кәсіпорындардың әкімшілік
персоналының кемінде 80%ын қашықтан жұмыс түріне

көшіру және қызметкерлерді
COVID-19-ға қарсы вакцинациялау жүргізілген жағдайда
қызмет қашықтықтан және
күндізгі жұмыс форматында
жұмыс істейтін қызметкерлердің
пайыздық арақатынасы бойынша талаптарды ескерусіз
жүзеге асырылады», – делінген
қаулыда. Бұл ретте соңғы 3-6
ай ішінде COVID-19 -ға қарсы
вакцинациялаудың толық курсын алған және COVID-19бен ауырып жазылған барлық
қызметкерлердің күндізгі режимде жұмыс істеуіне жол беріледі.
Еске салсақ, елордада 27 маусымнан карантин күшейтілді.
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ЖУРНАЛИСТИКА – ҚОҒАМДАҒЫ
ЖЕТЕКШІ САЛАНЫҢ БІРІ
Ақпарат және қоғамдық
даму министрі Аида Балаева «Халық үніне
құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасының кері
байланыс тетігі ретінде
қалыптасуында БАҚ-тың рөлі
ерекше екенін атады.
«Сіздердің еңбектеріңіздің
арқасында Перзидент бастамашы
болған «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы
қазір толығымен қоғамммен кері
байланыстың тиімді тетігі ретінде
толықтай қалыптасты. Ең бастысы, журналистика келешекте де
әрдайым қоғам өмірінде жетекші
рөл ойнайды», – деді министр
URKER-2021 ұлттық бәйгесінің
марапаттау шарасында. А.Балаева
БАҚ саласын, сондай-ақ ұлттық
қауіпсіздіктің өзегі ретінде атады. «Ақпарат кеңістігінің қоғам
дамуындағы алатын орны, қосатын
үлесі де өте зор. Себебі медиа
тек ресми ақпаратты тарататын

құрал емес, ұлттық қауіпсіздік
пен мемлекеттік идеологияның
өзегі екенін үнемі айтып келеміз.
Азаматтық қоғамның қарқынды
дамуы журналистердің кәсіби
және азаматтық белсенділігіне
тығыз байланысты. Ендеше
осындай ауқымды саланың жүгін
арқалап, маңызды міндетті атқарып
жүрген журналистер қауымына
зор алғысымды білдіргім келеді»,
– деді Ақпарат және қоғамдық
даму министрі.

АЗЫҚ-ТҮЛІК БАҒАСЫ
ҚЫМБАТТАМАУЫ КЕРЕК
Бүгінгі қоғамдағы негізгі
мәселе күнделікті тұтынатын
азық-түлік бағасының қым
баттап кетуіне қатысты
болып отыр. Осыған байланысты Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев
Қарағанды облысының,
Алматы, Шымкент қалала
рының, Ақтөбе, Солтүстік
Қазақстан және Маңғыстау
облыстарының әкімдерін
жеке-жеке қабылдады.
Жыл басынан бері әлеуметтік
маңызы бар азық-түліктердің
бағасының өсуі 7,5 %-ды құрағаны
ресми деректерде көрсетілгені
белгілі. Негізгі баға өсімі 5
бағыттан тұрады. Атап айтқанда,
көкөністер (картоп, сәбіз),
күнбағыс майы, қант, қарақұмық
және жұмыртқа. Соңғы 2 айда картоп 69,1%, сәбіз 73,4%-ға өскен.
Жоғарыда аталған аймақтар
мен қала басшылары Президентке жыл басынан бергі негізгі
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштері туралы есеп беріп,
аймақтарды одан әрі дамытудың

перспективасы жөнінде баяндады.
Бұдан бөлек Мемлекет басшысына өңірлердегі санитарлықэпидемиологиялық жағдай
туралы мәлімет берілді. ҚасымЖомарт Тоқаев облыстардың
және республикалық мәртебесі
бар қалалардың басшыларына
әлеуметтік маңызы бар тауарлар
бағасының артуына жол бермеуге қатысты және басқа да
бірқатар нақты тапсырма берді. Бұл
тапсырманың өзге де аймақтар мен
қала басшыларына тікелей қатысы
бар. Өйткені, бағаның қымбаттауы
өзге өңірлерде де орын алып отыр.

КӘСІБИ БАҒЫТ БЕРУ
ОРТАЛЫҚТАРЫ ҚҰРЫЛМАҚШЫ
ҚР Премьер министрінің
бірінші орынбасары Әлихан
Смаилов оқушылар мен
студенттер арасында барлық
деңгейдегі білім беру желілері
арқылы кәсіби бағыт беру
жұмысын күшейтуге қатысты
депутат сауалына жауап
берді.
«Қазақстан Республикасында
білім мен ғылымды дамытудың
2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында
кәсіби бағыт беру қызметін
бірыңғайландыру шаралары
қарастырылған. Оның ішінде
мамандарды дайындау мен кәсіби
білім беруді интернационалдандыру үдерісіне жұмысшыларды
тарту да бар», – деді Ә. Смаилов.
Қарастырылған шаралардың
қатарында, оқушыларға ерте
жастан кәсіби бағыт беру, со-

нымен қатар мамандықтарды
дәріптеу бойынша кең ауқымды
жұмыс жасау бар. Одан бөлек,
мемлекеттік бағдарламада «мектеп-колледж» кешенін құру бойынша жұмыстарды жалғастыру
жоспарланған. «Сондай-ақ,
мемлекеттік бағдарлама аясында
экономикаға қажетті кадрларды дайындауда серіктестердің
қатысуын арттыру мақсатында
елімізде мансап және кәсіби
бағыт беру орталықтарын құру
қарастырылған. Сол секілді
түлектерге мамандық таңдауда
көмекші құрал ретінде «Кәсіп
навигаторы» атты мобильді
қосымшасын әзірлеу жоспары
да бар. Және аталған орталықтар
жас мамандарды жұмыспен қамту
мен мамандардың кәсіби бағытта
дамуына бірлесіп әрекет етеді»,
– дейді Үкімет басшысының
орынбасары өз жауабында.
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Тұрмысымыздағы
тұрақты түрде орын алған
қымбатшылықтың құлағын
шулатып келе жатқанымызға
кем дегенде ширек ғасыр
уақыт болды. Таскереңнің
құлағы темірден жаралса да, тесілетіндей күйге
жеткіздік. Халықты қиындық
құрсауына қамап, тұрмысын
төмендетіп, қинап жатса да
сол қымбатшылықтың өзіне
қарауға бет қалмады. Доллар
көтерілсе де, азық-түлік пен
тұрмыстық тауарлар бағасы
өссе де қымбатшылықтан
көріп, бәріне сол ғана кінәлідей
қарғап-сілеп те жататынымыз
бар. Ал сол қымбатшылықты
біреу көктен тастап немесе оны
біздің елімізге күштеп теліп
қойып па?..

халыққа азық-түлікті қарызға беріп
жатыр. Ал халық кедейшілікке
батып қалды. «Ешқандай
экономикалық реформа жүріп
жатқан жоқ. Экономика министрін
ешкім көрген де жоқ, естіген де
жоқ. Экономика министрі бізде бар
ма өзі? Реформа кеңесі де жұмыс
атқарып жатқан жоқ. Уақыт өтіп
барады, ал экономикалық реформа басталған да жоқ. Баяғы жартас сол жартас. Экономикамен 20
жыл бойы айналысқан ескі кадрларын қуып шығып жаңа кадрларын жұмысқа тарту керек. Мені
шақырса нағыз экономикалық реформаны жүзеге асыру үшін барар
ем. Бірақ қайдам, мен барсам нағыз
экономикалық реформа басталады
ғой, ал оған олигархтар қарсы»
дейді Мұхтар Тайжан.
31-каналдың тележурналисі Ай-

Шынын айтсақ қымбатшылық
туралы жазудан, телеарналардан
қайта-қайта көрсетуден журналистер шаршады, оқырмандардың
да оны енді оқуға да көруге
де құлқы жоқ. Осыған жауапты
біздің ондаған министрліктен
тұратын үкілеген үкіметте отырған
лауазымдылардың не ойлағаны
барын кім білсін, ал біздің
қымбатшылыққа қарайтындай
бетіміз қалмады. Басқа басылымдар
мен телеарналарды айтпаған күннің
өзінде бір ғана «Қазақ үні» газетінде
қымбатшылыққа қатысты жарық
көрген материалдарды жинақтаса,
кемінде екі томдық кітап болар еді.
Әрине сан немесе сән үшін емес,
мыңдаған оқырмандардың, тұрмыс
тауқыметін тартқан миллиондаған
тұрғындарымыздың талабына орай жарияланды соның бәрі.
Өйткені, қандай басылым болса да
ол бірінші кезекте халықтың үні
мен мүддесін білдіруге міндетті.
Сол материалдардың ішінде
қымбатшылықтың көрсеткен
қысымы ғана емес, бүгінгі баға
саясатының кейбір себептері мен
қиындықтан шығудың түрлі жолдары да айтылды. Бірақ одан не
пайда? Оны ескеріп, қымбатшылық
құрсауынан бұқараны босатқан
билікті көрмедік. Жұрттың
жанайқайы шыға бастағанда ғана
шала-шарпы шараларды белгілеп,
қимылдағандай кейіп көрсеткенмен
нақты нәтиже жоқ. Жарты жыл
өтпей жатып, әсіресе инфляцияға
орай мемлекеттік қызметкерлер
мен зейнеткерлердің зейнетақысы
өседі деген сыбыс шығысымен
баға атаулы қайтадан көтеріле бастайды. Бір басын алып тастасаң,
екіншісі өсіп шыға келетін жеті
басты айдаһар сияқты.
Енді міне, сол айтқанымыздай,
тағы да елімізде азық-түліктің
барлық түрінің, өзге тауарлардың
да бірден қымбаттауы жұрттың
жанайқайын қайта тудырып отыр.
Ел арасында айтылып, әлеуметтік
желіде жазылып, қымбатшылыққа
шыдамай митингіге шыққан
тұрғындарымыздың білдіріп жатқан
наразылығын түгендемей-ақ, елге
танымал тұлғалардың пікірлерінен
бір-екі мысал келтірейік.
«Қымбатшылық халықты әбден
басып кетті. Адамдар тамақты сатып алу үшін кредит алып жатыр»
деп жазды желіде белгілі қоғам
қайраткері Мұхтар Тайжан. Оның
сөзінше, ауылдағы дүкендер

бар Төлжанұлымен елорда базарларын аралаған Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров «Мұндай бағамен халық
қалай күнелтеді? – деп түңіліп
қайтыпты. «Күнбағыс майы әрбір
жанұяда ең көп қолданылатын тағам
түрі.Бүгінде бұл тауардың бағасы
870 тен 920 теңгеге дейін көтерілген.
Сатушылардың айтуынша, оның
бағасы соңғы жылы 20-пайызға
өскен. Дәл солай қант, тұз,
қарақұмық, күрішке дейін бағаның
күрт өсуі байқалады. Мұндай
бағамен «халық қалай күнелтеді?»
деген сұрақ туады. Министрлер,
әкімдер неге осылай жүрмейді, бұл
қиын емес қой. Бағаны қолмен
сезіну, көзбен көру өте маңызды!»
– деп жазды фейсбук парақшасына
депутат. «Рас, көптеген тауарлар
бізге көрші Ресеймен, Беларуссиядан келеді. Олай болса, өзіміздің
отандық өндірушілерді қолдауымыз
қажет. Оларға преференция жасау
арқылы, халық басым тұтынатын
тауарлардың бағасын Үкімет
қадағалап, бақылап, реттеп отыруы
керек. Ең негізгісі, делдалдардың,
арадағы алып-сатарлардың
тізбегін қысқартып, осы тауарларды сақтайтын қоймалардың
жалдау бағасын төмендетіп,
стратегиялық запас жасау қажет.
Бұл түсінікті нәрсе емес пе? Біз
баға мониторингісін жалғастырып,
азық-түлік тауарларының бағасы
ның динамикасын зерттей отырып,
Үкіметке мәселе қоятын боламыз!»
– деп мәлімдеді Ерлан Саиров.
Бірден айта кетейік, қоғам
қайраткерінің де, халық қалаулысы
ның да сөздерінің жаны бар.
Алыстағы ауылдықтарға қарағанда
ауқаттырақ саналатын қала
тұрғындары да азық-түлікті қарызға
алады. Мысалы, Алматы қаласы
Алатау ауданына қарасты «Ұлжан»
шағын ауданында жүздеген отбасылар жылдар бойы пәтер жалдап тұрады. Тапқан табыстары
күнкөрісіне жете бермегендіктен,
қасындағы дүкендерден қарызға
азық-түлік алуға мәжбүр.
Сатушының «қара дәптеріндегі» борышкерлер тізіміне көз жүгіртсеңіз
шашыңыз тік тұрады. Ұядай ғана
шағын дүкендегі қарыз мөлшері
миллион теңгеден асып кетеді.
«Мұндай бағамен халық қалай
күнелтеді?» деген депутат Ерлан
Саиров та дұрыс айтады. Айтуын
айтты ғой! Депутат айтты екен
деп бұдан былай біздің министрлер мен әкімдер базарлар мен

дүкендерді аралап кетеді, халықтың
жағдайымен жақынырақ барып
танысады дегенге өліп кетсе де
ешкім сенбейді. Өткен отыз жылда
ондай жақсылық болған емес. Болса да өте сирек, жоғарыдан тықыр
таянғанда ғана. Біздің әкімдер мен
министрлер Германия канцлері,
немістердің мемлекет басшысы
Ангела Меркель емес. Меркель
сияқты өз аяғымен барып дүкеннен
азық-түлікті сатып алмайды. Керек
десеңіз, дүкен мен базардың қай
жерде екенін де білмейді. Министр
мен әкімдер базардың бағасын білу
үшін анда-санда болса да халық арасына шығуы қажет. Біздің басшылар
кеңсесінен шықса біреу креслосын
ұрлап кететіндей отырған орындарынан тапжылмайды. Өздері өмір
сүріп отырған қоғаммен байланысы
үзілген деуге болады. Басшымен
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тоқтату керектігі туралы жазылғанды. Көмір мен мұнайдың үстінде
отырып электр қуаты мен бензиннің
себепсіз қымбаттауы жақсылыққа
апармайтынын, монполистердің
бұл тойымсыздығы халық
күнделікті тұтынатын өзге де аса
қажет тауарлардың бағасын өсіріп
жіберетінін айтқанбыз. Аузымызды
жауып үлгермей дәп солай болды.
Әрине, оны болжау үшін білікті маман, көріпкел болудың қажеті жоқ.
Ол өмірлік тәжірибемізде әрбір
жылда сан рет қайталанып келе
жатқан құбылыс.Үкімет әдеттегідей
мұнай өңдеу зауыттарының
жөндеуге жабылғанын, арзан
бензинімізді көрші елдерге су тегін
әкетіп жатыр деген сияқты жаттанды сылтауларын айтып ақталды.
Бұл да жылда айтып келе жатқан
ертегілері. Қандай ұзақ ертегі болса

ҚЫМБАТШЫЛЫҚҚА
ҚАРАУҒА БЕТ ЖОҚ

кездесу үшін айлап жүріп алдына
әзер кіресіз. Жау шауып кететіндей
есік алдына қаруланған полициядан күзет тізіп қойған. Қызметтері
тым құпия ма, қабылдауға кіргенде
қалта телефоныңызды төменге,
кіреберіске тастап кетуге
міндеттісіз. Өйтпесеңіз
әкімнің табалдырығын аттай алмайсыз. Өйткені, суретке түсіріп,
сөздерін жазып алуыңыз мүмкін.
Бұл неғылған қауіпсіздік? Сонда
кімнен қауіптенеді, өз халқынан
өздері қорыққаны ма? «Ұрының
арты қуыс» деп қазақ атамыз босқа
айтпаған секілді.
Үкімет алдына мәселе қоймақ
шы болған депутат Ерлан Саировты
халық қолдайды, оған қоса мынандай тілектерін білдіреді. – «Әйтеуір
де бір ерлікке бел буған екенсіз, енді
бұл мәселені толықтай шешкенше
кейін шегінбеңіз. Алдымен барлық
деңгейдегі әкімдерді халық сайласын, сайлау бұрмаланбай әділ өтсін.
Екіншіден, олардың жалақысын
елдегі орташа жалақымен теңестіру
қажет. Сол кезде олар базардағы
азық-түліктің бағасын жатқа айтатын болады. Үшіншіден, депутаттық
мандатыңызды пайдаланып, өз
міндетін атқара алмай отырған
қазіргі үкіметті отставкаға кетуін талап етіңіз. Осы үш мәселені көтере
алсаңыз нағыз халық қалаулысы
болғаныңыз!»
Осының алдында ғана елімізде
жанар-жағармай мен электр
қуатының қымбаттауына байланысты «Қымбатшылықты қолдан
жасап отырмыз» атты мақала
жариялаған болатынбыз. Мақалада
басты кесел – елдің байлығын
заңсыз иеленген шағын топтың,
монополистердің халықты қанауды

да соңы болу керек қой. Жоқ, мына
тірлігімізге қарасақ әлі де шексіз
жалғасатын түрі бар...
Олай деп айтуға негіз де жоқ
емес. Елімізде ең қажет, күнделікті
тұтынатын тауарлардың бірден
қымбаттауына, оған деген халықтың
наразылығын байқағандықтан ба,
әлде өткен бес айдың жетістіктерін
қорытындылағысы келді ме,
жақында ғана ҚР ПремьерМинистрі Асқар Мамин меморгандар мен өңір әкімдіктерімен
шұғыл түрде селекторлық жиын
өткізді. Тағы да сол әдеттегідей
өсіп-өркендегенімізді алдымен
тілге тиек етіп, жетістіктерін
жіпке тізіп шықты. «Қазақстан
экономикасы оң өсім көрсетуде.
Өткен жылдың осындай кезеңімен
салыстырғанда биылғы бес ай
ішінде өсім 1,6% болды. Экономика дамуының негізгі драйверлері
– өңдеу өнеркәсібінде өсім 7,2%
пайыз, машина құрастыруда 21,1%,
оның ішінде автомобиль жасауда 26,4% және локомотивтер мен
вагондар құрастыруда өсім 54,9%
болды. Өңдеуші секторда жоғары
серпін көрсеткен салалар – химия
өнеркәсібінде өсім 9,8%, жеңіл
өнеркәсібінде 5,5%, металлургияда
2,7%, фармацевтикада 25,7% және
мұнай өңдеуде 3,4%. Құрылыс секторында өсім 11,3% пайыз және
тұрғын үйді пайдалануға беруде
12,5% - немесе 4,6 млн шаршы метр
жоғары өсім қарқыны қамтамасыз
етілді. Ауыл шаруашылығындағы
өсу қарқыны – орнықты, 3,1%
құрап отыр», – деп атап
өтті Премьер-Министр Үкімет
отырысында. Бұл көрсеткіштерге
күмән келтірмей-ақ қоялық,
солай-ақ болсын делік. Халықтың

сатып алу мүмкіндігі төмендеп,
тұрмысы нашарлап кеткенін
сонда қалай түсіндіруге болады?
Өзі айтқандай Қазақстан экономикасы оң өсім көрсетіп жатса
қарапайым тұрғындардың тұрмыс
деңгейі неге төмендеп кетті?
Әлемде қалыптасқан қағида бойынша қуатты мемлекеттің халқы
да бақуатты болу керек емес пе еді?
Әлде осы айтылған көрсеткіштердің
біздің елдің миллиондаған
қарапайым тұрғындарына түк те
қатысы жоқ па? Олай болса бұл
оң көрсеткіштер бүкіл байлықты
бөксесіне басып алған олигархтарға
арналған есеп қой.
Ақырында Бас уәзір ат басын елдегі мықтап орныққан
қымбатшылық қорасына қарай
бұрды. «Сонымен қатар, инфляция деңгейінің өсуі байқалуда.
Бұл – бірқатар тауарлар мен ақылы
қызметтер бағасының ұлғаюына
байланысты. Өңірлер әкімдіктеріне
мемлекеттік органдармен бірге
әлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарларының бағасын
тұрақтандыру, тамақ өнімдерінің
өндірісін ынталандыру және олармен ішкі нарықты молықтыру бойынша нақты шаралар қабылдауды
тапсырамын. Бәсекелестікті
қорғау және дамыту агенттігі
өңірлер әкімдіктерімен бірге
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік
тауарларының бағасын негізсіз
өсу фактілерінің жолын кесуді дер
кезінде қамтамасыз етсін», - деп
тапсырма берді ол.
Дұрыс-ақ! Шұғыл шара
қолдану қажет. Бұл тапсырма
тағы да әдеттегідей науқандық
өткінші шара болып қала бермей
ме? Бұлай дейтініміз, өткен отыз
жылда осындай жүздеген тапсырмалар берілген-ді. Бірақ одан нақты
нәтиже болған жоқ, қайта-қайта
көтерілген бағаның аяғы жерге
тиген емес.
Осы тұста ҚР Парламенті
Мәжіліс депутаты, Қаржы және
бюджет комитетінің мүшесі,
белгілі экономист Аманжан
Жамаловтың «Азаттық рухы на» берген сұхбатында білдірген
пікірін де айта кеткеніміз орынды
сияқты. Азық-түліктің бағасының
қымбаттауына алаңдаушылық
білдірген депутат Үкімет жұмыс
істеген кейіп көрсетпей, азық-түлік
бағасын тұрақтандыру бағытында
нақты іспен айналысуы керектігін
айтыпты. Ол үшін алдымен
монополистердің қызметін қатаң
бақылауға алу керектігін атаған.
Білікті маманның пікіріне қарсы
ештеңе айта алмаймыз, өйткені
мына нарық атты алаңда монополистерге ешқандай бәсекелес
жоқ, сондықтан бағаны қалауынша
көтереді. Нәтижесінде халық
қымбатшылық қыспағына түседі.
Ал ірі-ірі саланы жеке иемденген
мықтыларға Үкіметтің шамасы жете
қояр ма екен? Шамасы келмейді,
өйткені қолдарынан келсе бұғаусыз
кеткен бағаны баяғыда ауыздықтар
еді. Немесе соған деген ниет мүлдем
жоқ оларда.
«Бітіспес жауымыз болса да қайта-қайта шауып алуымыз ұят болды-ау!» - деген екен
баяғыда өзінің жеңісіне сенімді,
қол бастаған бір батыр жауға аттанып бара жатып. Сол айтқандай
қымбатшылық туралы жаза беру де
ыңғайсыз екен. Жазбайын десек,
жұрттың жанайқайы мен олардың
алдындағы журналистік парызымыз міндеттейді. Біздің билік
бір оң өзгерістер жасамаса, бұл
тақырыпты әлі де талай жылдар
жазатын шығармыз, басқа амалымыз жоқ...
Зейнолла АБАЖАН
Қазақ үні
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Қазыбек ИСА, ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты:

ЕГЕР МӘДЕНИЕТІМІЗ бен ТІЛІМІЗДІ

САҚТАП ҚАЛА АЛМАСАҚ, БІЗ НЕ ҮШІН ОТЫРМЫЗ БҰЛ ЖЕРДЕ?
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты, «Ақ жол» партиясы фракциясы
мүшесі Қазыбек Иса Мәжілістің жалпы отырысында ҚР Үкіметі вицепремьері Е.Тоғжановқа депутаттық сауал жасады.
Өткенде, 3 маусымда ҚР
Парлам енті Мәжілісінің Әлеу
меттік-мәдени комитеті «Ұлттың
жаңа болмысын қалыптастырудағы
шығармаш ылық одақтар мен
қоғамдық ұйымдардың рөлі» атты
Парламент тарихындағы тұңғыш
рет тек қана мемлекеттік тілде
өткен үлкен жиын өткізді.
Келелі кеңесте кеңінен
талқыланғандай, Ұлттың жаңа
болмысын қалыптастыру үшін
ең алдымен өз болмысымызды
жат болмыстан қорғай білуіміз
керек! Бүгінгідей жаһандану
дәуірінде жат болмыстан
қорғануда Ақпараттық-рухани
қауіпсіздіктің рөлі зор! Ал біздің
телеарналардағы қаптаған өзге
елдің телесериалдарының елге
әсері үкіметтің бұйрықтары
мен парламенттің заңдарынан
да ықпалды болып кететінін
ұмытпайық. Кейде теріс тәрбиеге,
ұлтсыздыққа шетелдік ақпараттық
экспансиямен бірге өзіміздің
ұлттық ұғымнан жұрдай түрлі
фильмдеріміздің де, жеңіл күлкіге
құрылған сайқымазақтық шу мен
шоулардың әсері аз емес. Ел телеарналарына тізесі жалтыраған
жыртық шалбарлы әншілер
шығып жатқанда, жалпы осы
біздің идеологиямыздың өзі бүтін
бе деп ойлауға тура келеді кейде...

Ұлттық идеологиямызды
қолға алып, ұлттық болмысы
мызды ұлтшылдық негізде
қалыптастырмасақ, көрген
күніміз осы…
Рухани жаңғырудың негізі
– Ұлттық мүддемізді қор
ғайтын Ұлттық болмысты
қалыптастыратын ең алдымен
ұлттың руханияты мен мәдениеті.
Әдебиеті мен өнері! Білім мен
ғылымы! Яғни, ұлттың зиялы
қауымы біріккен шығармашылық
одақтар.

Көзіміз жеткендей, іс жүзінде
мемлекеттің стратегиялық
серіктесі және қоғамдағы ұлттық
идеялардың қозғаушы күші болуға
тиіс шығармашылық одақтар
қазір қаржылық қиындықтардан
шыға алмай, өз күндерін зорға
көріп келе жатыр.
Қандай елдің дамуында да,
ең алдымен мәдениеттің маңызы
зор!
Екінші дүниежүзілік соғыс
кезінде Англияның әйгілі премьері
Черчилльге қаржы министрі
ел бюджетін көрсетеді. Сонда
ол «Мәдениеттің шығындары
қайда?» деп сұрайды. «Қайдағы
мәдениет соғыс кезінде?» депті

министр. Сонда Черчилль: «Ал
біз онда не үшін соғысып жатырмыз, егер мәдениетті қорғап қала
алмасақ?» деген екен.
Иә, «Егер Тілің мен Мәде
ниетіңді сақтай алмасаң,
шекараңды аша сал, бәрібір неңді
қорғайсың? Бұл енді сенің елің
емес!» – деп, Нельсон Мандела
турасын айтқандай, елдің ең басты
қорғаны – Тілі мен Мәдениеті.
Сондықтан да, ең бастысы,
Ұлттық болмысымыз Ұлттық
мүддемізді қорғауға лайық болуы
үшін, мәдениетіміздің мәйекті
болуына басты назар аударуға
тиістіміз.
Мәдениетімізді қолдауға

баса назар аударып келе жат
қан Қазақстан Президенті
Қ.Тоқаевтың тапсырмасымен былтыр Шығармашылық
одақтарды қолдау қоры құрылған
еді. Қазір бұл қордың жұмысы әлі
жүрмей жатыр. Шығармашылық
одақтар шырылдауда, қаржы жоқ
деп, ал Мәдениет министрлігіндегі
шығармашылық одақтарды
қолдау үшін бюджеттен бөлінген
257 миллион теңге де игерілмей
қалды. Себебі, шығармашылық
одақтар құжаттары конкурстық
талаптарға сәйкес келмеді дейді
министрлік. Өздері күн көре алмай отырған шығармашылық
одақтар осылай құдайдың өзі
жіберіп тұрған өздеріне тиесілі
сыбағасынан айырылып отыр.
Мұны қазақ «Кедейдің аузы сүтке
тигенде, мұрны қанайды» дейді...
Мұндай, қаржылық қиын
жағдайда, шығармашылық
одақтар өз мүшелеріне қалай
қолдау жасай алады? Негізінен,
шығармашылық одақтардың қиын
жағдайы оларды қаржыландыру
тетіктерінің заңнамалық тұрғыда
тиімді жолға қойылмағандығынан
болып отыр.
Шығармашылық одақтардың
мұңын да, министрліктердің жырын да түсінуге болады. Өйткені,
біздің заңымыз бойынша ұлттық
мүддемізді қорғауға рухани нәр
беретін, ұлтшыл рухты ұрпақтар
тәрбиелейтін Жазушылар, Композиторлар, Суретшілер, театр,

«АҚ ЖОЛ» ҚОС МИНИСТРЛІКТІҢ ЖҰМЫСЫН

«Ақ жол» партиясы азық-түлік өнімдерінің бағасы мәселесіне
алаңдаулы. Тиісті депутаттық сауалды фракция жетекшісі
А.Перуашев Мәжілістің жалпы отырысында ҚР Премьер-Министрінің
орынбасары Р.В.Склярға жолдады.

ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ
Р.В. СКЛЯРҒА
Мемлекеттік органдардың
картоп пен сәбіз сияқты
маңызды азық-түлік өнімдерінің
бағасы мәселесі бойынша
дәрменсіздігі халықтың ең
аз қамтамасыз етілген топтарына ауыр тиюде. Сондай-ақ
ел экономикасында отандық
өндірушілер үшін шикізат пен
материалдар бағасына қатысты
да қиын жағдай орын алуда.
Наурыз айынан бастап «Ақ
жол» партиясының депутаттарына отандық кәсіпорындар
шикізат пен материалдар

бағасының күрт өсуіне байланысты өтініштер келіп түсуде.
Атап айтқанда, бұл проблеманы құрылыс компаниялары,
машина жасау зауыттары мен
металл өңдеу кәсіпорындары
өндірісті тоқтатуға алып келетін
шешілмейтін проблема ретінде
қарастыруда.
31.03.2021 жылы жария
ланғ ан депутаттық сауалда
біздің фракция металл илегі
нарығында қалыптасқан
жағдайды қарастыруды сұрады.
Мәселен, бүгінде бейінді

құбырдың құны тоннасына
735 мың теңгені құрайды, ал
құрылыс сметаларында бюджеттен ол 198 мың теңге, болат электрмен дәнекерленген
құбырлар бойынша ағымдағы
құны 580 мың теңге, ал сметада 172 мың теңге бөлінген,
яғни осы екі позиция бойынша
ғана қымбаттау 280%-ға дейін
көтерілген.
Орташа алғанда, құрылыста
материалд ардың қымбаттауы
60%-ға, машина жасау мен
металл өңдеуде 80%-ға дейін
жетеді. Осы орайда, мемлекеттік
сатып алу жүйесіндегі жобалықсметалық құжаттама 3 жыл бойы
жұмыс істейді. Сондықтан,
отандық қайта өңдеушілер мен
құрылысшылардың сметаны
қайта есептеу туралы өтініштері
нәтижесіз болып қала береді.
Ағымдағы жылдың 31 нау
рыздағы жоғарыда көрсетілген
сауалымызға жауап бере отырып,
Үкімет бұл мәселе мемлекеттік
органдардың қарауында екенін
айтып, 25 маусымға дейін жауап
беруге уәде берді.
Бүгін 23 маусым, бірақ әлі
шешім қабылданған жоқ.
Мемлекеттік органдар немесе ұлттық компаниялар
үшін тапсырыстарды орындайтын кәсіпорындар оларды келісімшарттың бағасы
бойынша объективті түрде
орындай алмайтын жағдай
қалыптасты. Ал шартты орындаудан бас тарту немесе оны

орындамау оларды жосықсыз
өнім берушілер тізіміне енгізуге
және бұдан кейін мемлекеттік
және корпоративтік сатып
алу нарығына қол жеткізуден
айыруға әкеп соғады.
Біліктілік бойынша електен, байқаулар мен тендерлерден өткен неғұрлым
бәсекеге қабілетті отандық
өндірушілер оларға байланысты емес жағдайлар бойынша
экономикалық айналымнан
шығып қалатыны белгілі болды.
Сонымен қатар, материал
дардың кейбір топтары бойынша мұндай жағдай нарықтың
конъюктурасына байланы сты ғана емес, сонымен қатар
мемлекеттік органдардың
ыңғайсыз әрекеттері салдарынан да орын алды.
Ағымдағы жылдың 30
сәуірінде Индустрия және

инфрақұрылымдық даму
министрлігі цемент импортына тыйым салды. Нәтижесінде
кеден органдары құны төленіп
қойған цемент салынған
көліктерді кері қайтарды, ал ішкі
нарықта баға бірден 35%-ға өсті.
«Артық қыламыз деп, тыртық
қылдық» деген осы шығар.
Бәсекелестікті қорғау және
дамыту агенттігінің ақпараты
бойынша құрылыс материалдары бағасының алыпсатарлық
өсуі байқалады. Осыған байланысты, құрылыс материалдары нарығының субъектілеріне
бағаны төмендету қажеттілігі
туралы 26 хабарлама жіберілді.
Бірақ нәтижелер көз қуантарлық
емес.
Оның үстіне, «Ақ жол» фракциясы бағаны бұйрықтармен
емес, нарықтық механизмдермен, ең алдымен – бәсекелестікті

5

Parlament tynysy

№24-25 (946-947) 28.06.2021 jyl

www.qazaquni.kz

«АҚ ЖОЛ»:

ВЕТЕРИНАРИЯ мен АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ БАСҚАРМАЛАРЫН
ҚОСУ – ОЙҒА ҚОНЫМСЫЗ
«Ақ жол» партиясы ветеринария мен ауыл шаруашылығы
басқармаларын қосу – ойға қонымсыз деп санайды. Тиісті
депутаттық сауалды фракция депутаты А.Әбілдаев Мәжілістің жалпы отырысында жолдады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ
Р. В. СКЛЯРҒА

кино одақтары, яғни Ұлттық
тәрбиеге үйрететін одақтар
мен ...ит үйрететін одақтардың
рөлі бірдей. Мұндай, 22 мың
ұйымның бәріне бір көзбен
қарап отырғанда, бұл мәселе
ешқашан шешілмейді.
Сондықтан, Ұлттық болмысымызды қалыптастыруда
маңызы зор шығармашылық
одақтардың рөлін арттыру үшін
мемлекеттің стратегиялық
серіктестігі ұғымын енгізу кезек
күттірмес мәселе деп білеміз.
Биыл Тәуелсіздігіне 30 жыл
толып жатқан елімізде, соғыс
кезі емес, құдайға шүкір бейбіт
кезеңде Мәдениетіміз бен
Тілімізді сақтап қала алмасақ,
біз не үшін отырмыз бұл жерде?
Егер үкімет бұл мәселені
жақын арада шешпей, сүйрете
беретін болса, біз заңға
өзгерістер енгізуді өз қолымызға
аламыз.

Біздің ұсыныстарымыз:
1.Шығармашылық
одақтарды қаржыландыруды
заңнамалық тұрғыдан шешу
үшін оларға мемлекеттің
стратегиялық серіктесі статусын беру керек.
2.Шығармашылық
одақтардың мемлекетпен
әріптестік қызметін жандандыру үшін мәдениет пен
өнерді дамыту гранттарын
тағайындау қажет.
3. Ұлттық болмысымызды жат болмыстан қорғау
үшін ұлттық идеологиялық,
Ақпараттық-рухани
қауіпсіздік тетіктерін жасауды шұғыл қолға алу керек.

Қазақ халқы ежелден малдың
амандығын бірінші сұраған.
Ауылдағы ағайынның бірден-бір
күн көріс көзіне айналған төрт түлік
малдың саны жылдан жылға артып
келеді. Мал басы көбейген сайын
оның ауруларының түрлері де сан
алуан көрініс беріп отыр.
«Медицина адамды емдесе,
ветеринария адамзатты емдейді»
деген қанатты сөз өз мағынасын
әлі жоғалтқан жоқ. Ветеринария
қызметі – халық денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау жөніндегі қалқан
болып табылады. Олар адамдар
мен жануарларға ортақ аса қауіпті
аурулардың алдын алу жөніндегі
функцияларды орындап, тамақ
өн імд ері нің в етер ин ария лық
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

тоқтату туралы шешімдер қабылдау,
өнім мен шикізатқа ветери
нариялық-санитариялық сараптаманы лицензиялау;
- мал қорымдарын (биот ер
миялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды
ұйымдастыру, оларды күтіпұстауды қамтамасыз ету, жануарларды асырау қағидаларын, иттер
мен мысықтарды асырау, серуендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және
жою, жануарларды асыраудың
санитариялық аймақтарының
шекараларын белгілеу жөнінде
ұсыныстар енгізу;
- жануарлардың саулығы мен
адамның денсаулығына қауіп
төндіретін жануарларды залалсыздандыру (зарарсыздандыру),

Өткен жылы заңнамаларға
енгізілген өзгерістерге сәйкес
аудандардың ветеринария
саласындағы мекемелері таратылып, оның барлық міндеттері
облыстық деңгейге өтті. Сөйтіп,
облыс әкімдігінің ветеринария
басқармалары – аудандардағы
ветеринариялық станциялардың
қызметін үйлестіруді, ішкі бақы
лауды, бағдарламаларды жо спарлау мен қаржыландыруды,
материалдық-техникалық жабдық
тауды жүзеге асырып келеді, ал
оларға жүктелген функциялар
тізбесі бұрынғыдан да кеңейтілді.
«Ветеринария туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының
10-бабы бойынша облыстардың,
республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың,
аудандардың, облыстық маңызы бар
қалалардың жергілікті атқарушы
органдарының құзыретіне
сәйкес облыстық ветеринария
басқармасының құзыретіне:
- денсаулық сақтау саласындағы
уәкілетті мемлекеттік органмен
бірлесе отырып, халық денсаулығын
жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауды ұйымдастыру
және өзара ақпарат алмасуды жүзеге
асыру, ветеринария саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру;
- карантинді немесе шек теу iс-шараларын белгілеу туралы шешімдер қабылдау, шектеу
іс-шараларын немесе карантинді

қайта өңдеу, санитариялық союды
ұйымдастыру сияқты жұмыстар
кіреді, әрине жаза берсең аз емес.
Тәжірибе көрсеткендей,
өткен жылы жоғары патогенді
құс тұмауының өршуі кезінде
құстардың жаппай қырылуының
салдарын жою, оқшаулау және одан
әрі таралуын болдырмау бойынша
ветеринария қызметінің рөлі өте
маңызды болды. Бұған қоса, қазіргі
уақытта күйдіргі, оба, құтыру және
сол сияқты қауіпті аурулардың
өршуі жоқ, бұл да осы қызметтің
еңбегінің арқасы. Ауылдағы
ағайынның да қолындағы азынаулақ малы ауырса, барар жері –
мал дәрігерлік мекемелер.
Осы саланы көтеру
мақсатында, ағымдағы жылдың
9 сәуірінде Қазақстан Республикасы Сенатының Аграрлық
мәселелер, табиғатты пайдалану
және ауылдық аумақтарды дамыту
комитеті мүшелерінің Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің басшылығымен
өткен кездесуде, ветеринария сала
сының проблемалары талқыланды.
Онда, Ауыл шаруашылығы
министрлігінің өкілдері 2020 жылғы
7 қазанда Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен
өткен коронавирустың екінші
толқынына дайындық мәселелері
жөніндегі кеңесте ветеринариялық
қызметті нығайту және дамыту
жөніндегі тапсырманы орындау

Құрметпен, «Ақ жол»
фракциясы депутаттары

СЫНҒА АЛДЫ
күшейту арқылы тежеу керек
деп есептейді.
Атап айтқанда, цемент
нарығы үшін құрылыс маусымы қызған кезде Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігіне импортқа
тыйым салуды дереу алып тастау, ал қажет болған жағдайда
отандық зауыттардың мүдде
лерін қорғау үшін тыйым
салуды бәсекелестікті болдырмайтын емес, қолдайтын
кедендік баждармен алмастыру
талап етіледі. Министрлік
басшылығымен үш апта
бұрын әңгімелескенбіз. Содан кейін БАҚ тыйым салуды
жою туралы хабарлады, бірақ
мұндай бұйрықтың жобасы
әлі де келісілуде. Құрылыс
үшін әр жоғалған ай жаңа
қаржылық шығындарға және
алаңның қымбаттауына айналатынын ұмытпау керек.
Біздің меморгандарымыз әзірге металл прокатына қатысты ойланып
жүргенде, көрші Ресей
Үкіметі (осы өнімнің негізгі
импортын жасайтын ел)
нарықты қанықтыру және
өндірушілердің сөз байласуын
шектеу бойынша шұғыл шаралар қабылдауда. БАҚ-тың
хабарлауынша, Федералды
монополияға қарсы қызмет
(ФМҚ) металл прокаты
нарығындағы тергеу аясында
үш негізгі металл өндірушіге
қарсы іс қозғады.

С он ы мен қ а т а р, мем
лекеттік тапсырысты орын
дауға қатысты өндіруш ілерді
жоспарла н ғ а н қ ұ н ы бойынша мета л л прокатымен
қамтамасыз ету тапсырылды.
Біздің пікірімізше, бұл
Еуразиялық экономикалық
одақ шеңберіндегі бірыңғай
экономикалық кеңістік өзінің
практикалық пайдасын көрнекі
түрде дәлелдеуге тиіс жағдай.
ЕАЭО-на мүше елдердің
өндірушілеріне мемлекеттік
тапсырыс беру мақсатында
Ұлттық (яғни тең) режимге
кепілдік берілгендіктен, «Ақ
жол» парламенттік фракциясы Сауда және интеграция
министрлігінен, сондай-ақ
Еуразиялық экономикалық
комиссиядағы қазақстандық
өкілдерден қазақстандық
мемлекеттік тапсырыс
берушілерге белгіленген
бағалар бойынша металл
прок атын қамтамасыз етуде
осындай қолдау шараларын
ұсыну туралы Ресей тарапымен
келіссөздерге шұғыл кірісуді
талап етеді.
Бұдан басқа, ұлттық компаниялар мен «СамұрықҚазына» қорының машина
жасау өніміне баға саясатын
түзету бойынша ағымдағы
жылдың 31 наурыздағы біздің
депутаттық сауалымызға
жауап беруді жеделдетуді
сұраймыз.

мақсатында 2021-2023 жылдарға
ветеринариялық қызметті дамыту
және нығайту бойынша кешенді
шаралар әзірленгенін ортаға салды.
Оның қорытындылары бойынша
Сенат депутаттары да Президенттің
тапсырмасын қолдады.
Алайда, Үкімет пен Парламент ветеринариялық қызметті
нығайтуға ат салысып жатқанда,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика вице-министрі А. А.
Шайымова ханымның мемлекеттік
органдарды оңтайландыру бойынша кеңесінде бірқатар мекемелерді,
оның ішінде, облыстардың ауыл
шаруашылығы және ветеринария басқармаларын біріктіруді
ұсынғанына жол болсын.
Ал бұны:
- Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020
жылғы 7 қазандағы Үкіметтің
кезекті отырысында берген ветери
нариялық қызметті нығайту
жөніндегі тапсырмасына;
- Қазақстан Республикасы Парламенті мен Үкіметінің
ветеринарлық қызметті нығайтуға
бағытталған ұстанымдарына;
- елдің мал шаруашылығын
және қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатына қарсы болғанмен тең деуге
болады.
Ауыл шаруашылығы басқар
масы агроөнеркәсіптік кешеннің
қызметін көп дәрежеде реттейтін
мемлекеттік орган болып табылады, ал ветеринария басқармасы,
ветеринариялық және тамақ
қауіпсіздігі, халықтың денсаулығын
жануарлар мен адамға ортақ аса
қауіпті аурулардан (сібір жарасы,
шошқаның африкалық обасы, бруцеллез, құс тұмауы, эмкар, құтыру
және т.б.) қорғау мәселелерін
реттейді.
Ветеринария басқармасы мен
ауыл шаруашылығы басқармасы
қосылған жағдайда, соңғысында
4-5 маманнан тұратын ветеринария бөлімі құрылатын болады. Ол
заңнамада жүктелген функцияларды іске асыруды толық көлемде
қамтамасыз етпейді. Ведомстволық
бағынысты ұйымдармен
ветеринариялық іс-шараларды
орындау жөніндегі жұмысты
тиісті деңгейде жүргізуге шамасы
жетпейді.
Құрметті Роман Васильевич, ветеринариялық қызмет
оқшауланған және тәуелсіз болуы
тиіс. Ал ветеринария басқармасы
мен ауыл шаруашылығы
басқармасы қосылған жағдайда,
заңнамада жүктелген функцияларды іске асыруды толық көлемде
қамтамасыз етуді, індеттердің алдын алудағы жедел іс-қимылдар жасауды баяулатады. Бұл өз кезегінде
жануарлардың аса қауіпті аурулары
бойынша өңірдегі эпизоотиялық
жағдайға теріс әсерін тигізеді.
Сондықтан да, азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
барысындағы ветеринария
саласының жоғары әлеуметтік
маңыздылығын және ғылыми
тұрғыда негізделгенін ескере отырып, қолданыстағы заңнамаларға
сай облыстық деңгейдегі ветерина
риялық мекемелердің дербес болып
қалуын қолдауыңызды сұраймыз.
Құрметпен, «Ақ жол» ҚДП
фракциясының депутаттары
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Дулат ИСАБЕКОВ,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері,
жазушы-драматург:

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ
ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ

ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗИДЕНТТЕН
ТАЛАП ЕТУІ КЕРЕК

БАРЛЫҚ САЛАНЫҢ БІРІНШІ
БАСШЫЛАРЫ ҚАЗАҚ
ТІЛІН БІЛУГЕ МІНДЕТТІ!
Қазір Парламентте ел «Ақ
жол» партиясы фракциясының
көтерген маңызды мәселелерін
жіті қадағалап отырады. Өйткені,
А л а ш ұ с т а н ы м ы н ұ с т а н ғ а н
ақжолдықтар ұлттық идеологияда да, әлеуметтік-экономикалық
салада да өздерінің қарқынды
қайраттарын көрсетуде.
«Ақ жол» фракциясының
мүшесі, ҚР Парламент Мәжі
лісінің депутаты, Қазыбек
Исаның Парламент депутаты
болып, халық мандатына ие
болғалы бері еліміз үшін өзекті
мәселелерді өткір көтеріп келе
жатқаны көңілімнен шығып
жүр. Шындығында, бұрындары
Мәжіліс мінберінен талқыланып
жатқан заңдарды тек бас шұлғып,
қолдаудан аса алмайтын депутаттарды жиі көріп қынжылатынбыз.
Қазір елдің көкейіндегі ойды айтатын ерлердің төбе көрсеткені
көңілге берік сенім ұялатады.
Әсіресе, Қазыбек Исаның
«Егер мәдениетіміз бен тілімізді
сақтап қала алмасақ, біз не үшін
отырмыз бұл жерде?» деген сөзі
қалың көпшіліктің кеудесіндегі
үміт отын жағып, жігерлендіре
түскені анық.
Ұлттық мәселеге келгенде біздің депутаттарымыздың
дені бұғып қалатынын көріп,
біліп, жүрміз ғой. Ал «Ақ жол»
фракциясының депутаттық сауалын жариялаған Қазыбектің
ештеңеден тайсалмай, Мәжіліс
мінберінен ұлттық мүддемізді
қорғауы бәрімізге қанат бітіріп
отыр десек артық айтқандық
емес. «Ұлттық идеологияны
қолға алып, Ұлттық болмысымыз
Ұлтшылдық негізде қалыптасуы
керек!» деген ұран Парламент
төрінен тұңғыш рет ресми айтылып отыр!
Мысалы, Қазыбек Иса
Мемлекеттік тіл туралы заң
қабылдауды талап ету, оған
Премьердің қайтарған жаттанды жарымжан жауабының тасталқанын шығарып, қайта сауал
жолдау, Көрнекі ақпарат туралы

заңға Тіл басқармаларының үштөрт жыл бұрын айрылып қалған
бақылау функциясын қайтару туралы бап енгізу және мемлекеттік
тілді басты рөлге шығаратын
бірнеше бапқа ұсыныстар жасап, оны үкіметке мақұлдату,
қандастар көшін күшейту,
азаматтық алуды жеңілдету, жабылып қалған Көші-қон комитеті
құрылатын болуы, қандастарға
ұлты қазақ деген анықтама
берудің жолға қойылуы,
шетелдегі қандас студенттерді
онлайн оқытуды шешуі, Алаш
қайраткерлерін ұлықтау, шекарашылар Қазақстанға қайта
кіргізбей қойған, бес күн
әуежайда орындықта қонған
қандас қызымызды елімізге
кіргіздіруі және т.б мәселелерді
шешу арқылы Парламент
депутатының қандай болуы
керектігін көрсетіп берді.
Яғни, Қазыбек Иса бір ша
қырылымның бір сессиясының
өзінде-ақ алдында әділет
сіздікпен өзін өткізбеген үш
шақ ырылымның жүгін көтеріп
кетті.
Мен Қазыбектің депутат
тық сауалына негіз болған қазақ
тілінің жай-күйіне тағы да бір
тоқтала кетуді құп көріп отырмын.
Менің ойымша, мемлекет
тік тілдің мәселесі – қазақ тілін
білмейтін қызметкерлердің
мемлекеттік қызметте жүруімен
тығыз байланысты. Қазақ
тілі мемлекеттік тіл ретінде
өзінің тиісті тұғырына қону
үшін құзырлы мекемелердің
басшылығына мемлекеттік тілді
білетін, жаны ашитын және қазақ
тілін қызметкерлерінен талап
ететін азаматтарды тағайын
дауымыз керек. Мәселен, бізде
Денсаулық сақтау саласының
басшысы қазақ тілін білмейді.
Қазақ тілін білмеген басшы қазақ
тілінде қалай іс жүргізе алады?
Демек, қазақ тілі өз елімізде әлі
күнге дейін жанама тілдің күйін
кешіп отыр. Сондықтан, кадр
мәселесіне келгенде, қай салада болсын, бірінші басшыны міндетті түрде қазақ тілін
білетінін қоюымыз керек.
Егер бірінші басшы қазақ тілін
білмесе, онда ол саланың қазақ
тілінде іс жүргізуі, халыққа
қызмет көрсету жағы ақсап
жатқаны сөзсіз. Кадр мәселесінде
қазақ тілінің мәселесін шешпей
тұрып, біз қазақ тілінің ахуалын
өрге бастыра алмаймыз. Ол бесенеден белгілі. Мемлекеттік
тілді білмегендерді мемлекеттік
қызметке қабылдамайтын
уақыт жетті! Ендігі жерде осы
мәселені халық қалаулылары ел
Президентінің алдына тікелей
қоюы керек. Сонымен қатар, оң
шешімін табуын талап етулері
керек.

Менің ойымша, мемлекет
тік тілдің мәселесі
– қазақ тілін білмейтін
қызметкерлердің
мемлекеттік қызметте
жүруімен тығыз байланысты. Қазақ тілі мемлекеттік
тіл ретінде өзінің тиісті
тұғырына қону үшін
құзырлы мекемелердің
басшылығына
мемлекеттік тілді білетін,
жаны ашитын және қазақ
тілін қызметкерлерінен
талап ететін азаматтарды
тағайындауымыз керек.
Ал қазір Қазыбек Исаның айтуынша, Көрнекі ақпарат туралы
заңға Тіл басқармаларының үштөрт жыл бұрын айрылып қалған
бақылау функциясын қайтару
үшін Кәсіпкерлік кодекске
енгізген ұсынысқа мемлекеттік
органдардың бәрі келісіпті. Тек
«Атамекен» ұлттық палатасы
әлі келісімін бермепті. Сонда
«Атамекен» мемлекеттік тілдің
дамуына қарсы ма?
ТЕРІС ДІНИ АҒЫМДАРҒА
ЗАҢ ЖОЛЫМЕН ҚАТАҢ
ТЫЙЫМ САЛЫНУЫ КЕРЕК
Тағы бір мені алаңдатып
жүрген мәселенің бірі – өрімдей
қыздарымыздың бет-аузын
тұмшалап, қап-қара киініп, тек
ғана көзін көрсетіп жүруі. Дәл
қазіргі кезде ел ішінде кеңінен
белең алған бұл үрдіс үрейімізді
туғызып жүргенін айтуға тиіспіз.
Біз Иран, Ауғаныстан сияқты
діни емес, зайырлы мемлекетпіз.
Біз секілді өздерін зайырлы мемлекет деп танитын Өзбекстанда
бет-аузын тұмшалап жүруге қатаң
тыйым салынған.
Менің алаңдайтын себебім
– осы жолды берік ұстанған
көптеген жастардың діннің
теріс ағымдарына еріп, уаха
бистік жолға түсу арқылы өз
болашағына өздері балта шауып
жатуы жаныма қатты батады.
Теріс жолға түсудің салдарынан,
шет мемлекеттердегі соғысқа
қатысып, құрбан боп жатқан
жастар қаншама. Сондықтан,
біз дінді дұрыстап ұстаудың жолдарын қарастыруымыз керек.
Ол үшін халық қалаулылары
осы бір өзекті мәселені Парламент қабырғасында көтеріп,
оң шешімін табуына ықпал етуі
тиіс. Уахабизм сияқты теріс діни
ағымдарға заң жолымен қатаң
тыйым салынуы керек.

Смағұл ЕЛУБАЙ,
жазушы,
кинодраматург:

МӘДЕНИЕТІМІЗДІ
САҚТАЙМЫЗ ДЕСЕК,
ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫНА
МӘН БЕРУІМІЗ КЕРЕК
ҚР Мәжіліс депутаты Қазыбек Исаның ҚР Премьерминистрінің орынбасары Ералы Тоғжановқа жолдаған
сауалында заңнамалық негізде шешілетін мәселелер
көтерілген екен. Бүгінгідей шығармашылық одақтардың
рөлін ит үйретушілер одағы деңгейіне құлдырату мәдени
құндылықтарымызды қаншалықты бағалайтынымызды
көрсетіп отыр. Бұл келеңсіздіктен құтылудың жолын депутат
Қазыбек Иса өзі көрсетіпті. Яғни, шығармашылық одақтарға
заңнамалық негізде мемлекетпен серіктестік статусы берілуі
керек деген. Ендеше, шығармашылық ұйымдардың статусын
көтеру үшін осындай заңнама қабылдануы керек деп білеміз.
Одан бөлек тіл майданына көз салсақ, мемлекеттік тілді
белден басып жүре беретін болдық. Мемлекеттік органдар
мемлекеттік тілді менсінбеуге келгенде алдына жан салмайтын болды. Қараңыз: Түркістан көз алдымызда түлеп, көз
қуанышымызға айналды. Бірақ, мемлекеттік тілді белден
басып жүре беретіндер Түркістанда табылды. Айда-жылда
аттап баспайтын қайдағы ағылшындарды құрметтеп, жаңа
кітапхана атын «Farabi library» деп қойыпты. Осы кітапханаға
жүздеп, мыңдап күн де келіп жататын қазақтардың тілін
құрметтегіміз келмепті. Бір зәулім ғимаратты да ағылшынша
атапты «Yassui tower» деп. Бірақ «Яссауи мұнарасы» деп атау
ды қимапты қазақ тілінде. Осындай сорақылықтар, яғни,
жаппай ағылшынданудан телеарналар да алдына жан салар
емес. Тәтті тіме, алматы life, акимат live, astana tlmes, talim
speakers тәрізді жаппай ағылшынданудан ТВ-де аяқ алып
жүре алмайсыз. ТВ-де істейтін журналистерге не болған?
Қазақ тілінің қорғаны солар емес пе еді? Өз тіліміздің қадірін
неге өзіміз түсіре бастадық?! Ақпарат құралдарының бұлай
«ағылшындана» бастауын қалай түсінуге болады?! Шетел
көзімен қарағанда бұл күлкілі жағдай ғой, ағайындар! Өз тілін
өзі кемсіткен халық күлкі болмағанда кім күлкі болмақ?
Сондықтан, ұлттық мүддеміздің қорғаушысы,
мемлекеттік тіліміздің шынайы жанашыры ретінде Қазыбек
Иса әдебиетіміз бен мәдениетімізді қорғауды оңды талап
етіп отыр. Осы тұста мен жоғарыда атап өткен мәселелер
халық қалаулыларының назарынан тыс қалмаса екен деймін.
Себебі, мәдениетімізді сақтаудың алғышарттары – мәдени
нысандар атауларының таза қазақ тілінде жазылуынан
басталмақ.
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Oljas Súleımenov – 85
– Бүгін кешке Олжас Омарұлы ауызашар бермек, – деді республикалық
«Төле би» қорының төрағасы Оралжан Масатбаев телефон соғып.
Мен ол айтқан адрес бойынша бір сағат ерте бардым. Ерте
барғанымның пайдасы – Олжас
Омарұлымен дидарласып, біраз
тілдесіп қалдым.
Олжекең мінезінің бір ерекшелігі –
ешкімді жатырқамайды екен. Өте
ұстамды, қарапайым. Залдың бір
шетінде әңгімелесіп тұрған бізге
таныстары бірінен кейін бірі келіп,
сөзін бөле берді. Бірақ ол қабақ шытып, ешқайсысына ескерту жасаған
жоқ. Мұндайда Баукең... Бауыржан Момышұлы бірден ашуланып:
«Кругом, шагом марш!» деп қуып
жіберер еді. Бір-біріне қарамақарсы екі мінез. Қайран қалдым.
Олжас Омарұлы сұрақтарыма сабыр
сақтай, жайдары көңіл күйде жауап
берді.
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тыңдаушысын жалықтырып алмауы
керек. Мен өз тәжірибемде адамдар
сезіміне ұмытылмас әсер етіп, ойына
ой қосатын ең маңызды детальдарға,
эпизодтарға ерекше көңіл бөлемін.
Меніңше, тыңдаушы жүрегін жаулап
алудағы ескерер ең басты мәселе – шабыттана, рухтана білу. Ақын шабыттанбай, рухтанбай ел жүрегін елжіретер
жыр жаза алмайды, шешен шабыттанбай, рухтанбай тапқыр, шешен сөйлей
алмайды деп жауап бердім. Ол жауабыма риза болды-ау деймін, қолымды
құшырлана қысты, – деді.
Куба газеттерінде, журналдарында суреттерінің, сөйлеген сөздерінің
жарияланғанын, өзінің Кубаға турист
ретінде он күнге барғанын, Раул Кастро
Совет Одағы Коммунистік партиясы
Орталық Комитетінің Бірінші хатшысы
Никита Сергеевич Хрущевке телефон соғып, менің Куба әскерилеріне
дәріс оқуым үшін бір айға қалдыруын
өтініп, рұқсат алғанын, «бір ай – көп,

ULTTYQ MÚDDE

«ЕГЕР ТІЛІМ
ЕРТЕҢ БОЛСА
ҚҰРЫМАҚ...»
Онлайн форматында балаларға үй тапсырмасын беру үшін біраз дайындаламын. Бірде
6-сынып оқушыларына тапсырма жібердім.
Тақырып: Расул Ғамзатов. «Ана тілі». «Егер
тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын
өлуге де бүгін-ақ» деген өлең жолдары
арқылы ақын не айтқысы келді? – деген сұрақ
бар. Бала жауап береді-ау, ал біз ше? Біз
қаншалықты жауап беруге дайынбыз?

«БАУКЕҢ ЕШКІМГЕ
БЕКЕР СОҚТЫҚПАЙДЫ»

– Куба сапарынан оралғаннан кейін
Қазақстан Жазушылар одағында Бауыржан Момышұлымен кездесу кешін
өткізіпсіздер ғой?
– Иә, Баукеңмен кездесу кешін
өткіздік. Ол кісі бір сағаттай сөйледі.
Сөзін: «Кубалықтар мені әуежайда
Кубаның мемлекеттік әнұранын
орындап қарсы алды. «Совет
Одағының даңқты батыры Бауыржан
Момышұлына жалынды сәлем!» деген
жазуы бар қызыл матаны көзге түсер
көрнекті жерге іліп қойыпты, – дей
келіп, әскери бөлімдерде түрлі кездесулерде болғанын, Куба офицерлеріне
дәріс оқығанын, олардың сұрақтарына
жауап бергенін әңгімеледі.
– Оңаша сөйлесіп отырғанымызда
Куба Қорғаныс министрі Раул Кастро
ның: «Қымбатты Бауыржан, өзіңізді
үйіңіздегідей сезініңіз», – деген лебізін
естісімен мен галстугімді шешіп,
талтаң-талтаң басып, бір креслоға ілдім.
Костюмімді шешіп, талтаң-талтаң басып, екінші креслоға ілдім. Раул Кастро
қабағын шытып, жақтырмай қалды.
– Сіз маған үйіңіздегідей сезін
дедіңіз. Мен өзімді үйімдегідей сезініп
едім, жақтырмай қалдыңыз. Жоқ, мен
өзімді қонақ ретінде сезінем, – деп
галстугімді қайта мойныма тағып,
костюмімді қайта үстіме кигенімде,
Раул Кастро аха-ха-халап, ақтарыла
күлді.
– Сіз аудиторияны бірден баурап
алады екенсіз. Мұныңыздың қандай
құпия сыры бар? – деді.
– Мені сынамақ ойдасыз ғой?
Сынасаңыз, сынаңыз. Сөйлеуші
кісі көкейкесті мәселеден ауа жайылып, маңызсыз, ұсақ, бұрыннан
жұртқа белгілі жайларды сөз етіп,

мен дәрісімді жиырма күнде оқып
үлгерем» деп, жиырма күнге қалуға
келісім бергенін әңгімеледі.
– Куба сапарында жаныма батқан
екі тосын жағдай кездесті. Бірі – атақты
революционерлер Фидель Кастромен,
Эрнесто Че Геварамен кездесе алмадым. Мен Кубаға барғанымда Кубаның
батысында көтеріліс болып, ол кісілер
сонда жүрді. Екінші – мына Олжасқа
«адьютантым болып менімен бірге
Кубаға жүр» дегенімде, бұл делегация
құрамында шет елге сапар шегетін
болып, адьютант шенінен құр қалды, –
дегенде зал ду күлді.
Сөзінің соңында: «Бұл мүштекті
маған Раул Кастро тарту етті. Мұны енді,
Олжас, саған сыйлаймын», – деді маған
ұсынып. Мен рақмет айтып алдым.
Баукең төралқада отырған Жазушылар одағының төрағасы Әнуар
Әлімжановқа сынай қарап:
– Сен кімсің? – деді. Әнуар
сасқалақтап, жалтара жауап берді.
– Бауке, өзім туралы ештеңе айта
алмаймын. Кім екенімді білесіз ғой.
– Өзіңді-өзің білмей жүргенде мен
қайдан білем. – Біз ду күлдік. Әнуардың
қасында отырған Морис Симашкоға
даусын қатайтып, қабағын түйе сөйледі:
– Сен кімсің?! – Мұндай сұрақты
күтпеген ол да абыржып, қысылың
қырай:
– Жазушымын, – деп еді:
– Сен қысылма. Карл Маркс те
еврей болған, – дегенде, бәріміз күлкіге
қайта қарық болдық.
Бұдан кейін кезек Шәкен Аймановқа
келді. Ол тосылмай, бірден:
– Мен, Бауке, Совет Одағының
халық артисімін, – деді.
– Мен кіммін?!
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– Оны өзіңіз айтыңыз.
– Мен – Халықаралық полковникпін.
– Көпшілік арасынан ақын Шона
Смаханұлы:
– Сіз біздің Халықаралық маршалымызсыз! – деді қатты дауыстап.
Зал ұзақ қол шапалақтады. – Кездесу аяқталғанша Баукең бізді әлсін-әлі
күлдіріп, көңілдендіріп отырды. Он
особая личность. Ол кісіге біз әрдайым
құрметпен бас иетінбіз.
Жанымызға бір келіншек келіп:
– Олжас Омарұлы, ауыз ашатын
мезгіл жақындап қалды, – деді. Мен
«қап!» деп іштей өкініп:
– Тағы бір сұрақ қоюыма рұқсат па?
– деп едім, Олжекең:
– Қойыңыз, – деді сабырлы қалпын
сақтай.
– «Казахфильм» киностудиясының
директоры Камал Смаиловты Баукеңнің
сабамақ болғаны рас па?
– Рас. СССР Министрлер Советі
жанындағы мемлекеттік Кинематография комитетінің төрағасы Алексей
Романовтың кабинетіне енсек, Бауыржан аға сөйлеп отыр екен. Баукең Камал
Сейітжанұлын көріп, орнынан тұрды.
Қолындағы таяғын жоғары көтеріп, Камалды ұрмақ болды.
– Бауке, бұлай болмайды ғой, – деп
мен тоқтаттым. – Майданда сіз дивизияны басқардыңыз. Батальон командирі
сізге бағынбай, қарсы шықса не істер
едіңіз?
– Атып тастар едім.
– Қазір дивизия командирі Камал Сейітжанұлы ғой. Сіз оның диви
зиясындағы батальон командирісіз. Шынымен, командиріңізді сабамақсыз ба?
– Сенің ескертпең дұрыс, – деді
Баукең таяғын төмен түсіріп, орнына
жайғасып. Кейін оңаша қалғанымызда
Камал:
– Ойпырма-ай, Олжас, сен ара
түспегенде, мен масқара болып таяқ жер
едім. Баукеңе не жазғанымды білмеймін,
– деді күліп.
– Байқамай қателесіп, ашуына тиіп
алғансың ғой. Ол кісі ешкімге бекер
соқтықпайды, – дедім мен де күліп.
...Ауыз ашар аяқталып, молда құран
оқыды. Ақ шапан, айыр қалпақ киіп,
аса таяғын ұстаған Амантай қажы ортаға
шығып: «Олжас Омарұлын Нобельдік
сыйлыққа ұсынамын. Олжас жасасын,
жасай берсін!» – деп айқайлады.
Мен үйіме көңілді қайттым.
Мамытбек ҚАЛДЫБАЙҰЛЫ,
Халықаралық «Алаш» әдеби
сыйлығының лауреаты, жазушы,
бауыржантанушы

Ойыма күні кеше «ҚР Конституциясынан
7-баптың 2-тармағын алып тастау туралы» Ашық
хатқа қол қойғанымыз түсті. Содан пайда бар ма
өзі? Әй, қайдам...
Қазақ тілінің тағдыры әр қазақты ойландыруға,
ал бар қазақ ана тілінде сөйлеуге тиіс.
Мектеп мұғалімдерін түкке керегі жоқ
семинарларға көрермен ретінде қатысуға жіберіп
жататыны бар (Қазір жақсы, бармаймыз).
Кейбіреуінен құлазып, кейбіреуінен қанаттанып
қайтасың. Қалың ойға батып, қатты ұялып
қайтқан бір семинар туралы айтқым келеді...
2014 жылы күзде Астанада «Назарбаев
Зияткерлік Мектебінде» «Қазақ тілін оқытудың
жаңа әдістері» тақырыбында семинар болды. Шамамен жүз шақты адам қатысқан республикалық
жиынға «Нұрорда» қазақ-түрік мектебінен мені
жіберді. Кембридж Университетінен бір профессор келіпті, сол кісімен кездесу болды.

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне
салмақ салып сөйлеген сол кісінің аты-жөнін
жаттап не жазып алмағаныма әлі өкінемін.
Профессор ағылшынша сөйледі. Оны
«НИШ»-тің мұғалімі қолма-қол қазақшаға аударып тұрды.
– Қазақ тілі бай, көне, көркем тіл екен. Сөздік
қорында бәлен мың сөз бар екен. Сіздерге сұрақ:
Неге жаратылыстану бағытындағы пәндерді
ағылшынша оқытасыздар? Осы уақытқа дейін
қазақ тілінде оқытылып келді емес пе? Енді
өзгертудің қандай қажеттілігі бар? Ол – үлкен
қате. Ертең өкінесіздер. Түсіндірейін. Тілдің өмір
сүру үшін қолданылатын аясы кең болу керек.
Жаратылыстану бағытындағы терминдердің қазақ
тілінде баламасы болса, неге оны сол қазақ тілінде
оқытпасқа? Ертең қазақ тілін жойып аламыз
деп қорықпайсыздар ма? Себебі, қазақ тілінің
жаратылыстану бағытындағы мүмкіндіктерінен
айырылайын деп тұрсыздар ғой. Ертең ол пәндер
түгел ағылшынша оқытылса, болашақта ғылыми
жұмыстар, магистрлік, докторлық диссертациялар түгел ағылшын тілінде қорғалады. Сөйтіп,
сіздер қазақ тілінің ғылыми дәрежесін түсіріп,
оны тұрмыстық тілге айналдырасыздар. Көріп
тұрғанымдай, көбіңіз қырықтың үстіндегі адамсыздар, ол тілді сіздер кеткен соң жастар қолдана
ма? Ғылымда қолданылмаса, тілдің аясы тарылады, яғни ол жиындарда, митингілерде, тойларда,
тек ауызекі айтылатын жерлерде қолданылады.
Сіздердің буын тарих сахнасынан кеткен соң, отбасында ғана қолданылады. Сөйте-сөйте жойылады. Сіздер қазақ тілі пәнінің мұғалімі ретінде бұл
бастамаға қарсы шығыңыздар, өйткені ертең кеш
болады. Келер ұрпақты адастырып кетпеңіздер.
Тіл тағдыры – сіздердің қолдарыңызда, – деп
ойын түйіндеп еді...
Кездесуден соң еш талқылау болмады,
«НИШ»-тің ғимаратын аралап, басымыз салбырап, жұмысымызға қайттық...
Ақылгүл ӘБДІҚАЙЫМОВА
Алматы

8

Portret-esse

№24-25 (946-947) 28.06.2021 jyl

БЕТОН IШIНДЕГI
БӨТЕН
Каз ХТИ-ға бiр түстi.
Каз ГУ-ге де бiр түстi.
Бiр жыл оқып, зерттедi,
Кәдуiлгi кiрпiштi...
(Журналистiк фольклордан)
Екеумiздiң туып-өскен жерiмiздiң
арасы онша алыс емес едi. Бiрақ соған
қарамастан бiздi студент кезiмiзде
айдаладағы Мұратбек Тоқтағазин
таныстырды. Сол жылдарда бұл
Тоқтағазинге күн сайын ағылып
қонақ келетiн де жататын. Бiр күнi
ол 5-шi жатақханадағы бөлмесiне
шашы қалың, қасы одан да қалың,
көзiлдiрiктi бiр жiгiттi ертiп келдi.
Сол заманда әбден көзiмiз үйренген
Брежневтiң қасынан кейiн қалың қас
көрiп тұрғанымыз осы. Бұл тегiн қас
болмады. Шымкенттегi әйгiлi Қазақ
химия-технология институтының
студентi екен. Өзi құрылысшының,
жоқ, құрылыс материалдарын
әзiрлейтiн технологтың оқуын оқып
жатқан көрiнедi. Яғни, болашақ
бетонтанушы немесе келешек
кiрпiштанушы. Бiздiң Тоқтағазиннiң
де таппайтыны жоқ, әйтеуiр. Мынау
да тынымсыз Тоқтағазин сияқты
тыпыршыған бiреу шығар.
Жоқ, бұл бала ондайға
ұқсамайды. Көзi тым ойлы екен.
Сол кiтап суырып тастаған ойлы
көздi дәрiгерге көрсетiп алуға
келгенiн кейiнiрек бiлдiк. Жаңа танысымыз салғаннан әдебиет туралы
салмақты да салиқалы пiкiрлер айтты. Өзi өлең жазатын көрiнедi. Өлең
өретiн баланың кiрпiш өретiндердiң
арасында неғып жүргенiне онша
түсiнiңкiремей отырмыз. Соны өзi
де түсiнбейдi-ау деймiн. Ал, не
десең, о де, мынау тегiн бала емес.
Журфактың жырынды студенттерiнiң
ортасына келдiм ғой деп қымсынатын
түрi жоқ. Ешкiмнен ықпайды, кезкелгенiмiздi сөзден сүрiндiредi. Бiрақ
аздап, аздап емес, едәуiр қияли
сияқты. Сәлден кейiн болашақ ЖБИдiң маманының сөзiне шетiмiзден
жiби бастадық.
Шымкенттiң ширақ жiгiтiне
шынымен таң қалдық. Бiрақ
шымкенттiкi бола тұра сөздiң «шырайын» шығаратын «шешеңге...»
шешендiгi жоқ екен. Омыраулап
ортаға ұмтылмайды, ойланып
отырып орнықты ой айтады. Ол
тiптi шуақты Шымқаланың тумасы
да болмай шықты. Сыр бойының
ботатiрсек бозбаласы көрiнедi. Керек десеңiз, жатақханаға бiздiң
Тоқтағазиндi емес, жерлесi Әмiржан
Қосановты iздеп келiптi. Екеуi бiр
мектепте оқыпты. Бұл журфакты
аузына қаратқан әбжiл Әмiржанның
қолды-аяққа тұрмайтын кезi. Бiр
жаққа шығып кетсе керек. 5-шi
жатақхананың вахтасында, Тетя
Настяның жанында соны сарылып
күтiп отырғанда, Мұратбек кездесiп
қалып, жөн сұрасқан. Сөйтсе
бұлардың екеуi де әйгiлi «Қазақстан
пионерiнiң» тiлшiлерi екен. Ол кездегi
«Қазақстан пионерiнiң» тiлшiлерi осы
күнгi жас әртiстер сияқты аса танымал. Қайда барса да еркiн жүредi.
Өздерi бiрiн-бiрi жақсы бiледi.
Бұл екеуi де сол тар жерде тарихи
тұлғалар секiлдi табыса кеткен.
Ол мұнда жай келмептi. Есiлдертi – КазГУ-ге ауысу екен. Онда
да жалаулатқан журфакқа емес,
бағдарламасы байсалды, ғылымы
ғибратты филфакқа барғысы
келедi. Е, ана бетоны құрғырдың
бет-әлпетi ұнамай, сабағын игере алмай жүрген қуаяқ болды ғой
деп ойлап үлгергенiмiз рас. Мүлде
олай емес екен. Сабақты өте жақсы
оқиды. Қиыннан қиыстырған күрделi
сабақтардың емтихандарын түгел
«беске» тапсырыпты. Өзi сол оқу
орнына танылып қалған әжептеуiр
белсендi көрiнедi. Ендеше, жылы

орнын суытып, не жын қуып жүр
десейшi?! Журфак пен филфакқа
техникалық мамандыққа аса қыры
жоқ, тiлi мен жағына сүйенгендер
ғана келушi едi. Ал техниканы тiлiп,
жұрт бiлмегендi бiлiп тұрған мына
әулиеге не жорық?
Кейiпкерiмiз о баста химия-технология институтына ата-анасының
қалауымен түсiптi. Мұның филолог
болам деген ұйғарымын ол кiсiлер
онша құп көре қоймайды. Сол
жылы институт құрылыс бұйымдары
мен конструкциялар өндiрiсi
мамандығын таңдаған талапкерлердi
эксперименттi түрде қабылдайды.
Мектептi алтын медальмен бiтiрген
дер тек қана әңгiмелесуден өтiп, емтихансыз алынады. Сабақ бiрыңғай
орыс тiлiнде жүредi. О бастан
орысшаға жүйрiк бұл мүлде қиналған
жоқ. Орысшаға бейiм болатын ретi
бар едi. Қазалыдағы бiлiмi iргелi,
көшi iлгерi темiржолдың мектебiнде
оқыды. Оның iргесiне орыс мектебi
тиiп тұр. Сонда оқитын балалармен
араласып-құраласып тұрды. Оның
үстiне жасынан кiтап кемiрдi.
Сөйтiп, оқуға түскен кiлең медалист сабаққа құлшына кiрiстi.
Медальсiз түскендердiң өздерi де
бұлардан қалыса қоймады. Орыс тiлi
сабағында топ екiге бөлiндi. Орыс
мектебiн бiтiргендер басқа тiлдi
оқитын болды. Ал қазақ мектебiн
бiтiргендердiң шамасын байқау
үшiн оқытушы бұларды сөйлетiп
көрдi. Содан бұл армансыз сайрады. Сұрақтың бәрiне мiнсiз жауап бердi. Оны айтасың, орайын
келтiрiп, Блоктың, Евтушенконың,
Вознесенскийдiң өлеңдерiн жатқа
оқыды. Оқытушының көзi шарасынан
шықты. «Сабақтан боссың, тек сынақ
тапсыруға келе ғой», – дедi.
«Құрылыс материалдары»
пәнiнен сабақ беретiн Комарова
деген апайы сол замандағы «физик
лирик болуы керек» деген қағиданы
берiк ұстанатын едi. Сабақтың
соңынан руханият туралы пiкiр алмасу үшiн он минут уақыт қалдырады.
Дәрiстiң әдепкi бөлiгiнде құрылыс
материалының суыққа төзiмдiлiгi,
басқа да сыртқы факторларға
шыдамдылығы жөнiнде мәлiмет
алып, қолындағы кiрпiштен жиiркенiп
отырған бұл соңғы он минутта оттай
жанады. Сөйлейдi, өлең оқиды,
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жiберсiн?! Кiлең күрделi пәннен
бiрде-бiр «төрттiк» алмаған үздiк студент. Кеше ғана институттың қырық
жылдығына арналған салтанатты
кеште «Құрыш қалай шынықтыны»
жұртқа үлгi етiп, жалынды өлең
оқыған жас шайыр. Оқу ордасының
үкiлеген үмiтi. Болашақ талантты
технолог. Сондай сайыпқыран студент әйгiлi «техты» тәрк етiп, өзге
оқу орнына кетiп барады. Құрылыстехнология факультетiнiң деканы Николай Сузев те, проректор Василий
Кирилин де «сенi оқудан шығаруға
ешқандай негiз жоқ» деп бiразға
дейiн жiбермедi. Әсiресе, әуесқой
сазгер Кирилин мұны райынан
қайтаруға тырысты. «Мен де осы оқу
орнының қабырғасында ән жазып
жүрмiн ғой, сен де сөйтсеңшi». «Жоқ,
мен тәуiр нәрсе жазғым келедi!».
Бұл алған бетiнен қайтпады.
Сол жылы Фариза Оңғарсынова
басқаратын «Пионер» журналының

талғамы жоғары екенiн бiрден бай
қатты.
«Жас алашта» қызмет iстеп жүр
генiмiзде, редакциямызға КазГУ-дiң
студенттерi тәжiрибеден өтуге жиi
келетiн. Күнi кеше ғана солардың ортасынан шыққан соң ба, әйтеуiр бiздi
көбiрек жағалайтын. Шетiнен қасқыр
едi менiң практиканттарым! Срайыл
Смайыл, Әмiржан Қосанов, Махат
Садық, Амантай Шәрiп, Қадыржан
Забих, Нұрлан Нұрғазин... Аспандап
ұшқан алты қаз сияқты алтауы да биiк
белестердi бетке алды. Соның iшiнде,
әрине, Амантайдың жөнi бөлек.
Оқу бiтiрген жылы профессор
Тауман Амандосов оны өз кафедрасына қызметке алып қалды. Журфакты қызыл дипломмен тәмам
даған, екi тiлде сабақ беретiн жапжас оқытушы бiрден елдiң назарын аударды. Түбiт мұрт бозбала
кезiнен ұстаз атанды. КазГУ-дiң
тарих ындағы рекордтардың бiрi
де Амантайға бұйырды. Ол 29
жасында университеттiң кафедра
меңг ерушiлiгiне тағайындалды.
Жастай әкiм болу, министр болу
таңсық емес. Ал басшылар бiлiм
мен ғылымның қара шаңырағы –

тұтас бiр бетiн алып өлеңдерi шыққан.
Соны көрсетедi оларға. «Алатаудың
бөктерiнде, Көктөбенiң етегiнде отырып, өлең жазбасам болмайды», –
деп тепсiнедi.
Алматыға барып келiп, оқуды тастаймын дегенiн ата-анасы жақтыра
қоймады. Оларға айтар уәжi дайын.
«Болды, айтқан оқуларыңа түстiм.
Сабақты өте жақсы оқыдым. Ендi
өз оқуыма барам!». Әке-шеше,
жақын-жуық жұрттан ұят болатынын, бастаған iстi аяқтау керек екенiн
айтып, барынша үгiттеп бақты. Бiрақ
ол ерiн бауырына алып тулай бердi.
Сөйтiп жүргенде мұның жан дүниесiн
түсiнетiн бiр адам табылды-ау,
әйтеуiр! Және қандай адам десеңiзшi!
Сол жылы Қазалыға әйгiлi әншi
Роза Бағланова келiп, жерлестерiнiң
алдында өнер көрсеттi. Осы өңiрдiң
тумасы, әрi бұларға ептеген
туыстығы бар Роза апай бөгелместен
Шәрiповтердiң шаңырағына тартты. Каникул кезiнде үй-iшiмен
мәмiлеге келе алмай, әбден
қыстығып жүрген студент мәртебелi
мейманның қасынан шықпады.
Алты алашқа танымал апасымен
армансыз әңгiмелестi. Өлеңдерiн
оқыды. Сырын ақтарды. Айтпайын
десе, iшiне сыймайды. Жазғаны
жарық көрген газет-журналдарды
көрсеттi... Ақкөңiл апасы қасы қалың
қара баланы ертелi-кеш тыңдаудан
жалықпады. Ақыры ол кiсiге өзi
қаламаған оқуды тастап, басқа оқуға
кетпек ниетiн аңғартты.
Сол сәтте атақты әншi бұған
мейiрлене қарап отырды да, «Қайте
сiң, оқығың келмесе, тастай сал!» –
дедi ғой... Бұл оған үлкен рух бердi.
Өзi қашайын деп тұрған қоянға бар
шаға белгiлi Бағланованың өзi жел
берген соң, не тұрыс?! Баланың айт
қанынан қайтпайтынын бiлген әкесi
де ақыры бiтiмге келдi. «Барсаң бар,
бiрақ филфакқа емес, журфакқа
тарт. Жазам деген адамға сол дұрыс
болар».
Есеп-қисапты шемiшкiдей
шағатын Амантайға журфак дегенiң
бұйым боп па, сабақты ойнап жүрiп
оқыды. Өлеңдерi мен мақалалары
жиi жариялана бастады. Жазған
дүниелерi түрлi жинақтарға ендi.
Сөз өнерiне сыпайылықпен келдi.
Әдебиеттiң табалдырығын әдеппен
аттады. Танымы мол, түйсiгi терең,

кафедраны бесiктен белi шықпаған
балаға сенiп тапсыра бермейдi. Сол
кездегi ректор, зиялылардың зиялысы Көпжасар Нәрiбаев журфактағы
ұлағатты ұстаздардың ұсынысын
қолдап, жас жiгiтке зор сенiм артты. Әуелi журналистика тарихы,
кейiннен халықаралық журналистика
кафедрасының тiзгiнiн ұстатты. Осы
тұста оның қарамағында қызмет
iстедiм. Ол менiң өмiрiмдегi аса жайлы, ақкөңiл бастықтардың бiрi болды.
Осыдан жиырма алты жыл
бұрын Америка Құрама Штатта
рындағы Оклахома мемлекеттiк
университетiне тәжiрибеден өтуге
бiрге бардық. Сол жолы үндiстердiң
«Пау-вау» деген мерекесiне
қатыстық. Сонда көңiлденiп алған
үндiстердiң бiрi мұны өз қандасы екен
деп ойлап қалып, түсiнiксiз тiлде бiраз
әңгiме айтты. Соған қарамастан екеуi
кәдiмгiдей ұғысты. Әйтеуiр, анау риза
болып кеттi. Амантай жазғы семинар
кезiндегi пiкiрталасқа да қызу араласты. Америкалықтар жас жiгiттiң
бiлiктiлiгiне тәнтi болды. Ағылшын
тiлiн сол кездiң өзiнде тәуiр бiлетiн.
Қазiр аузы-аузына жұқпайды.
Шынында ол кез-келген мәсе
ленiң мәнiсiн тез ұғады, айтар ойын
жылдам жұптайды. Оның ғылыми
логикасына тек қана қызығу керек.
Өмiрде де, ғылымда да қиыннан
қиыстырып, батыл болжам жасайды.
Осы уақытқа дейiн онысының қалт
кеткенiн көргенiм жоқ. Тiптi, көпiрiп
сөйлеп отырып, айдалаға лаққан
пiкiрiнiң өзi ғылыми болып шығады.
Сөйтiп, бiр кезде Бағланованың
батасын алған бала бүгiнде ғибратты
ғалымға, ұлағатты ұстазға, жүйрiк
журналиске айналды.
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пiкiр таластырады. Қабiлет-қарымын
көрген «КПСС тарихы», «Сызба геометрия» пәндерiнiң оқытушылары
да бұған өзгеше қарайтын болды.
Сабағын үздiк игеретiн әрi әдебиетке
бейiм студенттi кiм жатсынатын едi?!
Бұл үнемi көштiң алдында жүрдi.
Ара-тұра жазу-сызуға бейiм екенi
есiне түсiп, институттың «За инженерные кадры» атты көптиражды
газетiне мақала жазып қояды. «Бiздiң
оқу тобымыз сынаққа социалистiк
жарысқа барғандай барады» деген
сыңайдағы жiгерлi мақала. Жазу
оған таңсық емес. Мектепте оқып
жүргенде, аудандық «Ленин туы»
және республикалық «Қазақстан
пионерi» газетiне талай мақаласы
шыққан. «Балдырғанға» жаңылтпаш
жолдап қоятын. Тiптi ет қызуымен
«Мәдениет және тұрмыс» журналына
кроссворд жiберiп, жазушы Марат
Мәжитовтен «Iздене түс!» деген хат
алған. Бiрде сол Әмiржанның газетте жарияланған галстук тақпайтын
берекесiздердi сынап-мiнеген
мақаласына үн қосты. Ондайларға
өзiнiң де көзқарасын сездiрiп, «Түсiне
алмадым» деген пiкiр жазды. Соны
неге жазғанын әлi күнге дейiн түсiне
алмай жүр. Бiрақ сонда да журналист болғысы жоқ. Кiлең кiрпiштiң
арасынан шыға қашып, филологияға
кеткендi жаны қалайды.
Бүгiнгi белгiлi әдебиеттанушы
ғалым, танымал журналист, филология ғылымдарының докторы, профессор Амантай Шәрiптiң студент
кездегi әлеуметтiк портретi осындай
едi...
БАҒЛАНОВАНЫҢ
БАТАСЫ
«Техта» оқыған тектi ғой,
Мұратына жеттi ғой.
Құрылысты журфакқа,
Айырбастап кеттi ғой...
(Журналистiк фольклордан)
Ол, сөйтiп, журфактың тыныстiршiлiгiн байқап көрдi де, өзiнiң күн
сәулелi, көк майсалы Шымкентiне
қайтып кеттi. Бiрақ онда көп
тұрақтаған жоқ. Өз еркiмен оқуынан
шығып, ала жаздай терлеп-тепшiп
емтихан тапсырып, КазГУ-ге түстi.
Шырайлы Шымкент оны
оңайлықпен жiбере қоймапты. Қалай

ҮЙ, КӨЛIК ЖӘНЕ
ШАҢСОРҒЫШ...
БАҚ-қа туы тiгiлген,
Ғылымда орны бiлiнген.
Абай атам сияқты,
«Екi жаққа үңiлген...»
(Журналистiк фольклордан)
Журфактың бұрын бұқаралық
ақпарат құралдарында қызмет
iстеген оқытушыларының студенттер алдындағы беделi биiк
болады. Оқытушылар өндiрiстен
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журфакқа, журфактан өндiрiске
үздiксiз ауысып жатады. Амантай
да бiр күнi дипломында жазылған
мамандығының ауылына қарай ат
басын бұрды. «Қазақстан» теле
радиок орпорациясының Қызыл
орда облыстық филиалын басқарды.
Аймақтық тележурн алистикаға
бiраз жаңалық әкелдi. Талантты
әрi тегеурiндi жастарға өрiс ашты.
Одан соң корпорация басқармасы
төрағасының орынбасары қызметiн
атқарды. Қазақ телеөнiмдерiнiң
ұлттық бояуын қалыңдатып, рухын
арттырған Ғалым Доскен, Тұрсынжан
Шапай сынды талғамы биiк, толғамы
терең ағаларымен бiрлесе жұмыс
iстеп, шығармашылық шеберлiгiн
ш ы ң д а д ы . К е й i н i р е к « А с т а н а
ақшамы» газетiне басшылыққа
келдi. Басылымның әлеуетiн арттырды, журналистердi жинақылыққа
баулыды. Бас редактор едiм деп
шiренiп отырмай, газеттi бастан-аяқ
өзi оқыды. Қате көрсе, ит қосып қуа
лайды. Бiр әрiп қисайып тұрса, бiр
тыныс белгi қойылмай кетсе, iшкенi
ас болмайды. Бiз айтамыз: «Қайтесiң,
сол қатесi құрғырды қуалап? Қате
деген газеттiң көркi емес пе?!».
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сияқты iшiп-жемi мол, бай-бағы
ланның балаларымен емес, бiз
секiлдi өңкей ашқұрсақ, кедей-кеп
шiктiң перзенттерiмен бiрге жүрдi.
Әдепкiде баяғы Харун ар-Рашид
құсап қарапайым ел-жұрттың өмiрiн
әбден зерттеп алып, дөкейлердiң
дүрдей ұлдарының ортасына қайта
кететiн шығар деп ойлағанбыз. Жоқ,
ол кетпедi. Кетпек түгiлi, әлi күнге
дейiн бiрге келе жатыр.
Жарылқасын ағам оны ешқашан
еркелеткен жоқ. Бұл да әкiмнiң
ұлымын деп дандайсыған емес,
көрпе-төсегiн арқалап, пәтерденпәтерге көшiп-қонып жүрдi. Бiр күнi
оған Жарылқасын аға үй алып бердi.
Қайдан дейсiз ғой? Ит өлген жерден.
Алматыға жиырма-отыз шақырым
жердегi КИЗ деген ауыл. Кәдiмгi
пешке от жағатын, дұрыстап жанбаса, шатырға шығып, мұржасын
тазалайтын шағын ғана жер үй. Содан таңертеңгi сағат 8-де басталатын
университеттегi сабағына жаяу-жалпылап, әзер жетедi. Өзге әкiмнiң
төрт-бес перзентi шетiнен ауызынан
ақ май, көк май ағып, қаладағы
жылы пәтерiнде жымың-жымың етiп
жүргенде, жалғыз ұл қала сыртында

публицистикалық мұрасын зерттеп, кандидаттық диссертация
қорғады. Докторлық еңбегi қазақ
поэзиясындағы ұлттық идеяға арналды. Ғылымдағы жетiстiктерi
үшiн «Дарын» мемлекеттiк жастар сыйлығын, Шоқан Уәлиханов
а т ы н д а ғ ы с ы йл ы қт ы и е л е н д i .
Амантайдың ғылымн ың өз өкiлi
екенiне ешкiм күмән келтiре алмайды. Бұған оның «Қазақ поэзиясы және ұлттық идея»,
«Сұлтанбек Қожанұлы – әдебиетшi»,
«Қайраткердiң қаламгерлiгi», «Сөз
өнерi және ұлттық рух», «Ұлттық
әдебиет және дәстүрлi ментальдiк»,
«Рух пен рәмiз: ментальдiк модель
дерi» атты монографиялық еңбек
терiн оқыған адамның көзi әбден
жетедi.
Тiл игеруге өте бейiм. Ағылшын
және түрiк тiлдерiнде еркiн сөйлейдi.
Басқа тiлдердi де меңгеру тетiгiн
жақсы бiледi. Әзербайжанның
әйгiлi ақындары Хусейiн Жәбид пен
Бақтияр Вахабзаденiң өлеңдерiн
қазақшаға түпнұсқадан аударды.
Мектептi алтын медальмен,
университеттi қызыл дипломмен
бiтiрген бiздiң кейiпкерiмiз өмiрiнде
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журн алистiгi осы қырларының
ешқайсысынан кем түспейдi.
Бұқаралық ақпарат саласында да
өзiндiк қолтаңбасын қалдырды.
Бертінде елдің бас газеті «Егемен
Қазақстанды» да басқарды.
Кейiн өлеңдi көп жазбай кеттi
демесең, өз оқырманына талантты

ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жоқ, ол көнбейдi. Өзi басқаратын
басылымның әр саны сауатты болып
шыққанын қалайды. Бұл тұрғыдан
алғанда, бiздiң Амантайдың категориясы – нағыз «қатегория»!
Айтпақшы, оның БАҚ-тағы
бағы мұнымен де шектелмейдi. Аз
ғана уақыт елiмiздiң Сыртқы iстер
министрлiгiнiң Халықаралық ақпарат
комитетi төрағасының орынбасары
болып қызмет iстегенi бар. Бұл да –
баспасөзден алыстығы жоқ лауазым.
Осы уақытқа дейiн негiзiнен
баспасөз бен ғылымның айналасында тер төгiп келедi. Қай нәрсенi де
талдап-талғап жүретiн дағдысымен
«екi жаққа үңiлiп», екеуiнен де көп
нәрсе тапты. Өмiр жолында теория
мен тәжiрибенi үнемi ұштастырады.
Журфакта журналистиканың теориясын игерiп, кейiн БАҚ-қа бет
түзедi. Өзi қызмет iстеген оқу орындарында ғылымның теориясына
көбiрек көңiл бөлсе, ғылым ордаларында iргелi зерттеумен айналысты. КазГУ-дiң аға оқытушысы,
кафедра меңгерушiсi, Қызылорда
мемлекеттiк университетiнiң проректоры, Еуразия ұлттық университетiнiң
проректоры, кафедра меңгерушiсi,
институт директорының орынбасары, факультет деканы ретiнде
бiлiм саласының қыр-сырына әбден
қанықты. Оқу жүйесi мен әдiстеме
мәселесiне терең бойлады. Ал КазГУдiң докторанты, «Алаш» мәдениет
және рухани даму институтының
директоры, Халықаралық Түркi
академиясының ғалым-хатшысы
ретiнде ғылым әлемiне алаңсыз кiрдi.
Зерттеушi ретiнде оны әдебиеттiң
тарихы мен теориясы, түркология,
этнолингвистика, журналистиканың
тарихы мен теориясы көбiрек
қызықтырады. Ғылыми еңбектерiнiң
денi осы тақырыптарға арналған.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында
баяғы одақтың беделдi архивтерiнiң
бiразын армансыз сүзiп шыққан. Сол
қазынасы әлi де ортая қойған жоқ.
Жалпы, ол ауқатты отбасынан
шықты. Әкесi совхоз директоры,
аудандық ауыл шаруашылығы
басқармасының бастығы,
аупарткомның бiрiншi хатшысы,
аудан әкiмi, кезiнде елiмiздiң астанасы атанған қаланың әкiмi болды.
Ал ендi соның бiразын бiз көпке
дейiн бiлген жоқпыз. Өйткенi ол өзi

қар күреп, пеш жөндеп жатады. Сосын бiз қалжыңдап, мынадай өлең
шығардық:
Айтуға мен жүр едiм ғой ұялып,
Бiлiп едiм ақырында өстерiн,
Жалғыз ұлға жер түбiнен үй алып,
Жарылқасын Шәрiпұлы,
не iстедiң?
Өзiмiз айтып, өзiмiз күлемiз. Бiр
күнi ағамыз Амантайға қаладан үш
бөлмелi пәтер алып бердi. Тура бiздiң
әлгi өлеңiмiздi оқып қойған сияқты.
Сөйтiп жүргенде, Амантайға ескiлеу
бiр машина бiттi. Тек аты ғана машина. Сиқы қаша бастаған сары
«Жигули». Жүруiнен тұруы көп. Есiгiн
жұлқып ашып, жұлқып жабасың.
Түнiмен такси болып қатынап, жолаушы тасыған кезде, сол есiктiң
азабын әбден тартасың. Тоқтатқан
адам кiре алмайды, кiрген адам
шыға алмайды. «Қой, болмас» деп,
Жарылқасын ағама арнап, тағы бiр
өлең шығардық:
Балаңыздың мұрты қандай қияқты,
Жаңа көлiк әпермесең ұят-ты.
Кафедра басқарғанын қайтейiн,
Машинасы көтерем ат сияқты.
О құданың құдiретi, бұл өлең де
ағамның құлағына жеткен бе дерсiң.
Қалаға бiр келгенде, Амантайға су
жаңа көлiк сатып алып берiп кеттi.
Сөйтсек, ол баласын жайлы тұрмысқа
бiртiндеп бейiмдеген екен ғой. Бұлар
жолы құтты өлең жазғанға әбден бой
үйретiп алыпты. Бiр күнi Мира келiн
келiп, қиылып тұр: «Шаңсорғышым
ескiрiп, мазамды алып жүргенi. Бiр
өлең жазып бершi...». Шаңсорғышқа
өлең шығара қоймадық. Анадай әсем
үй мен әдемi машинадан кейiн күн
сайын қоқыс жұтатын шаңсорғыштың
деңгейiне түскiмiз келмедi...
КЕТIГIН
ТАПҚАН КIРПIШ
Қолына ұстап қаламды,
Өз өрнегiн сала алды.
Көркем сөздiң аулына,
Кiрпiш болып қаланды.
(Журналистiк фольклордан)
Бiр басында бiрнеше
өнер тоғысқан. Соның iшiнде
ғылымы алғашқы орында тұрады. Профессор Темiрбек
Қожакеевтiң жетекшiлiгiмен
Сұлтанбек Қожановтың әдеби-

бiр-ақ рет «4» алды. Миыңды су
қылатын жоғары математиканы,
күрделi техникалық пәндердi сөктей
«5-пен» оқып едi. Сөйте тұра, өзi
жақсы көретiн әдебиет теориясынан
«үздiк» баға бұйырмады. Бiрақ сол
«төрттiктiң» өзi кейiн төрге шығарды.
Үнемi үздiк оқыған Амантайды
«төрттағандатқан» басқа емес, өзiнiң
жақсы көретiн Жанғара ағасы едi.
Кәдiмгi әйгiлi әдебиетшi, парасатты
профессор Жанғара Дәдебаев. Ол
кезде жап-жас оқытушы. Лекцияны
жан-тәнiмен берiлiп оқиды. Бiрақ
тым пысық, сөзуар студент оған
салғаннан ұнай қоймаған сияқты.
Оның үстiне бұл әдебиет теориясынан академик Зейнолла Қабдолов
дәрiс беретiн шығар деп сонша
күтiп, көңiлi қоңылтақсып жүр едi.
Зекеңнiң «Сөз өнерiн» Шымкентте
жүргенде сатып алып, жата-жастана
оқыған. Әдебиет әлемiне жетелеген
де осы кiтап болатын. Математика
теориясын, сызба геометрияны,
геологияны жiлiкше шағатын зерек
студент «төрттiктi» сабақ бiлмегенi
үшiн емес, жыбырлап тыныш
отырмағаны үшiн алды.
Содан филфакқа академик
Қабдоловты iздеп барды. «Осылай
да осылай. «Сөз өнерiн» қолымнан
тастамай оқыған елгезек бала
едiм. Емтиханды қайта тапсыруға
бола ма?». Зекең студенттi асықпай
тыңдап, «Деканаттан жолдама алып
келе ғой, айналайын, емтиханды өзiм қабылдаймын», – дедi.
Кейiн каникул басталды, қол тимедi,
басқа себептер килiктi, әйтеуiр ретi
келген жоқ. Көп ұзамай ұмытып
та кеттi. Өзi бiреудiң жалғыз ұлы
болған соң, сынақ кiтапшасындағы
жалғыз «төрттi» жойып жiберуге
қолы бармаған шығар. Есесiне
«Жетектеген жетекшiңнен айналдым, жетекке жүрген сенен ай
налдым», – деп Жанғара Дәде
баевтың анасы айтқандай,
Жәкеңнiң жетекшiсi – академик
Қабдоловқа кейiн бұл да шәкiрт
болды. Елге белгiлi екi ағасының
да талай жақсылығын көрдi.
Амантай Шәрiп – Қабдоловтың
докторанттар галереясындағы
талантты ғалымдардың бiрi.
«Ғалымдығы ақындығын өңгерiп,
ақындығы ұстаздыққа жол бер
генi» (Ж.Әбдiрәшев) болмаса,

ақын екенiн таныта алды. «Құбыла»
деген жалғыз жыр жинағы – өлеңге
аса талғаммен қарайтындығының
куәсi. Ақындық қуаты жеткiлiктi
бола тұра, биттiң қабығындай жұқа
кiтаппен шектелдi. Ал ендi осы не
кiтап екенi, не дәптер екенi белгiсiз,
көзге қораштау бiртүрлi баспасөз
өнiмi жарнамашыл ақындардың
жалпақ жинақтарының көбiсiн
он орап алады. Ойлылығымен,
тереңдiгiмен, көркемдiгiмен...
Оны айтасың, студент кезiнде
ақындар айтысына қатысып, бәйге
алғаны бар. Ол сол жылдардағы
журфактың жезтаңдайы, сөз сүлейi,
бүгiнгi сыршыл суретшi Ерсайын
Жапақпен айтысты. Қашанда айтыс
үстiндегi қайтпас қайсарлығымен
ерекшеленетiн Ерекең алдыма Амантай келдi екен деп айылын жия қойған жоқ. Жас баланы
жасқап алғысы келгендей, ұзағынан
бiр қайырып, кезегiн ұсынып едi,
төменгi курстың ақыны төмен қарап
отырып:
Ассалаумағалейкум, ақын ағам,
Айтысыңды талай мен бақылағам.
Барлығында жеңiлiп қалсаң-дағы,
Ыржалақтап кетушi ең сахнадан,
– деп қойып қалды. Ерсайын ұтымды
жауап берген iнiсiне сүйсiнiп, кең
пейiлдiлiк көрсеттi. Айтыс одан әрi
қарай достық рәуiште жалғасты.
Ал ендi Амантайдың ән сал
ғанын көрген адам оның өнер
жолын қумағанына қапа болар едi.

Дауысы ерекше сазды. Тыңдаған
адам ерiксiз ұйиды. Гитарада тәуiр
ойнайды. Музыканың мән-жайын
терең түсiнетiндер оның қабiлетқарымын өте жоғары бағалайды.
Бiрақ ешқашан елдiң алдына
шықпайды, концерт қоймайды,
кеш өткiзбейдi. Айтпақшы, Сыр
бойының тегеурiндi телемагнаты, арқалы ақын Шаһизада
Әбдiкәрiмов түсiрiп берген жалғыз
клипi бар. Оны да жұрт назарына
ұсынуға құлықты емес. Бiрақ анда-санда әншi Әбенiң рахатын бiз
көремiз. Шағын той-томалақта
«Ән салшы, бiр бала-ай...», – деп
қол шапалақтап, дем берiп отырамыз. Оған Әбе деген атты талантты
ғалым iнiсi Ақедiл Тойшан қойды.
Тек ана әлемге әйгiлi әйдiк Әбемен
шатастырып алмау үшiн үлкенiн
«Әлемнiң Әбесi», кiшiсiн «Әлiмнiң
Әбесi» деймiз.
Осыдан екi-үш жыл бұрын
бар жұмысын жинап қойып, Отан
соғыс ында қаза болғандардың
дер ект ерiн iздеумен айналысты.
Компьютердiң құлағында ойнап,
интернеттiң иiрiмiне сүңгiп, талай жолдас-жорасының баяғыда
хабарсыз кеткен аталарын тауып
бердi. Сол үшiн техника тiлiн жетiк
бiлетiн ол мың тәсiл қолданған
шығар. Бәрiмiз аталарымыздың рухымен қауышып, жырғап қалдық.
Жiгiттердiң алды көршi елдердегi
бауырластар бейiтiне барып
қайтты. Содан соң оған жүдә риза
болып, «Ата тапқыш Амантай» деген өлең шығардық.
Тағы бiрде «Астана ақшамы»
газетiнiң бас редакторы болып
қызмет iстеп жүрген кезiнде
өзiнiң бiрiншi орынбасары Талғат
Батырханның қолын пышақ
кесiп кетiптi. Қашаннан зар заман ақындарымен рухтас Тәкең
сары уайымға салынып отырғанда,
Амантай оны емханаға ертiп апарып, дереу дәрiгерге қаратады,
жедел ем-дом жасатады. Онымен
қоймай жұбатады, жiгерлендiредi,
жанына жылу себедi. Өмiрден
және өз тәжiрибесiнен мыңсан мысал келтiрiп, мұндайда
күйреуiктiкке бой ұруға болмайтынын ғылыми тұрғыдан негiздеп
тұрып түсiндiредi. Жаңа ғана
қолына оқ тиген жауынгердей,
ыңырсып әзер тұрған Талғат екi
көзi шоқтай жанып, «Содан берi
жақсы көрiп тұрмын Амантайды»,
– деп жақын-жуыққа телефон
шала бастайды. Ал осылай алдыңа
түсiп, елпектеген Амантай кейде
саусағыңды пышақ тiлмек түгiлi
жылан шағып алса да былқ етпейдi.
Мiнез-құлқына адам түсiнiп
болмайды. Көңiл-қошы келмей
тұрса, трактормен сүйресең де
жетегiңе жүрмейдi. Әңгiменi
берiлiп отырып айтсаң да,
құлағына қыстырмайды. Ал өзi
ықыластанып әңгiме айтқысы келсе, тыңдап отырсың ба, жоқ па,
онда шаруасы болмайды. Амантай
қажы секiлдi өршелене сөйлеп,
назарыңды ерiксiз аудару оның
әдетiнде жоқ. Тыңдасаң тыңда,
тыңдамасаң қой...
***
Технологтың оқуын оқыған ол
қай iстiң де тиiмдi тетiгiн тапқанды
қалап тұрады. Сондықтан оның
өмiр жолын таңдау технологиясы да дұрыс болған сияқты. Бiз,
әрине, досымыздың өз ортамызда жүргенiне қуанамыз. Алайда, осы күнi кейбiр ғимараттың
айдың-күннiң аманында опырылып түскенiн көргенде, бiртүрлi күй
кешемiз. Сол салаға бiр Амантай
жетпей тұрған секiлденедi.
Егер ол әзiрлесе, кiрпiшiң де,
бетоның да ешқашан сетiнемес
едi...
Бауыржан ОМАРҰЛЫ
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ОШИБКА З. БЖЕЗИНСКОГО,

ИЛИ «КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЫБЕЛЬЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Надо оглядываться назад, чтобы оценить настоящее и предвидеть будущее. Настоящее и будущее Казахстана через призму
оригинальной исторической матрицы – вот основная тема нашего
разговора с писателем-исследователем Торегали Казиевым с его
историческими исследованиями.
Торегали Казиев – автор книг «Акбулак – прародина скифских
царей», «Периферия», «Сердце Мира», «Айналайын, Акбулак»,
«Триумф Казахии», «Казах держал на плечах Небо», «Во главе Великой Сарматии», «Сапара Матенкызы – казахская Жанна д Арк».
– Какова ваша оценка Саммита
ОБСЕ в декабре 2010 г. в Астане?
– Триумфом казахстанского благожелательства и гостеприимства был
Саммит ОБСЕ в Астане, куда съехались
многие мировые деятели.
То были переломные месяцы перед «арабской весной» и этот намечавшийся перелом выразился в выступлении на форуме госсекретаря США
Хиллари Клинтон, в речь которой прозвучали жесткие нотки, предупреждающие события, развернувшиеся в
мире после… Когда многие готовились
к атакам, Казахстан призывал к взаимному миру и сотрудничеству.

КАК З. БЖЕЗИНСКИЙ ОШИБСЯ
НАСЧЕТ КАЗАХСТАНА
– Торегали Абдуллаулы, как
Вы можете оценить пройденный
Казахстаном путь длиной в 30 лет?
– Итоги 30 лет независимости
показывают прорыв нашей страны во
многих моментах. Если 30 лет назад
государства Казахстан на политической карте мира просто не было, то
сегодня наша страна имеет имидж
устойчивого миролюбивого, благожелательно настроенного ко всем другим
странам открытого государства.
А ведь в 90-х годах многие мировые светилы, в т.ч. такой авторитетный
политик, как Збигнев Бжезинский,
предсказывали нестабильность нашей
стране, а он написал об этом в своей
знаменитой книге «Великая шахматная доска».
Их прогнозы не сбылись по двум
причинам – из-за природной мудрой
благожелательности казахского народа и потому, что во главе страны
находился такой умелый политик,
как президент Нурсултан Назарбаев,
инициатор и организатор миролюбия
не только у нас, но и в международном масштабе. Взять хотя бы съезды
деятелей мировых религий, регулярно
проводящиеся у нас, – можно сказать,
единственная площадка, где за одним
столом встречаются многие из их
представителей.
– А как оценивали нашу республику за рубежом?
– 15 октября 2005 г. Астану с
частным визитом посетил бывший
госсекретарь США, мэтр мировой дипломатии Генри Киссинджер и в своем
интервью для агентства «Хабар» сказал замечательные слова: «Казахстан
является колыбелью цивилизации».
Истинность его слов подтвердили научные исследования. Политики такого
высокого уровня перед поездкой в
другую страну консультируются со
своими учеными, а в США работают
лучшие ученые-цивилизационщики.
Когда говорят о колыбели цивилизации, дело идет о многих тысячах лет.
В этих четырех словах оценка
вклада нашего народа в человеческую
цивилизацию, ибо говорил их человек, понимающий и знающий суть
истории мира и роли в ней отдельных
стран.

ЧТО ЗНАЧАТ 30 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ КАЗАХОВ
– Что значат эти 30 лет независимости для казахского народа?
– Следующий важнейший исторический факт 30-летия заключается в
том, что казахский народ не только организационно, но и численно восстановил свою государствообразующую
роль. Из 6 млн в 1991 г. стал сегодня
13-миллионным и доля его в населении страны с 39% восстановилась до
70%, как было до 1916 г., что также
улучшает устойчивость государства.
И в корне меняет наметившуюся в
ХХ в. тенденцию к гибели самой идентичности казахского этноса. Просуществуй СССР еще сто лет, и казахский

язык и культура на территории одной
шестой просто исчезли бы.
Уничтожение казахскости тогда
зашло так далеко, что и через 30 лет
не можем наладить в полной мере
дальнейшее восстановление и развитие языка. Но работа идет, постепенно
госязык занимает свое законное место
в жизни, а духовное возрождение и
модернизация сознания продвигаются
согласно программе Елбасы «Рухани
жаңғыру».
В этом русле и объявление 2020
г. годом Абая и Аль-Фараби, подъем
города Туркестан и, конечно, расцвет столицы – города Нур-Султан,
ставшего миллионным, как и Шымкент. Актобе за годы независимости
увеличил свое население в два раза и
есть уверенность, что тоже в ближайшие десятилетия достигнет миллиона
жителей.
НУЖНА НОВАЯ
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
– Нужно ли переосмысление
нашей истории?
– В начале нынешнего года пре-

зидент Касым-Жомарт Токаев сказал
о необходимости написать новый
учебник истории Казахстана, который
отразил бы сегодняшнее видение прошлого, а не устаревшие взгляды, подчас навязанные когда-то иноземными
режимами, которые местами просто
оболгали прошлое степного народа в
своих неблаговидных целях.
В прошлом, в т.ч. в советском
периоде, было и хорошее, и плохое,
нужно писать правду, чтобы опыт
предков помогал новым поколениям
правильно жить, достигать положительных результатов и не повторять
ошибок прежних.
В учебнике, конечно, необходимо
дать и развернутое обоснование и
иллюстрацию факта – Казахстан являлся в ранней древности колыбелью
человечества. Как это констатировал
такой авторитетный мировой политик,
как Генри Киссинджер – его мнение
узнали тогда миллионы людей на
земном шаре, т.к. это несколько раз
передавали по телевидению.
– Нужна ли национальная
идея?
– Выполняется эта задача выработки собственных идеалов, исходящих из наследия предков в соответствии с настоящим и с целями
будущего – талантливыми людьми из
собственного народа, такими как в ХХ
в. были абыз Машхур Жусуп Копеев,
историк Ермухан Бекмаханов, археолог, этнограф и фольклорист Алкей
Маргулан, деятели Алаша, энтузиасты
Серикболсын Кондыбай и Таласбек
Асемкулов, сегодняшние историки
Амангельды Нарымбаева и Жумажан
Байжумин, написавшие книги о Туране, как начале казахского народа, всех
тюрков и других народов Древнего
Турана.
– Вы много говорите и пишите о
древней истории номадов…
– Со своей стороны могу сказать,
что сведения о большом вкладе казахского народа в развитие человечества
в древности есть и в моих книгах «Казах держал на плечах Небо» (Тюркская
праистория человечества), «Айналайын, Акбулак», «Периферия» и в др.
Есть мои материалы в Интернете
«Казах создал человечество в ледовую эпоху», «Қазақтың Майқысы
– адамзаттың Бірінші Ұстазы» и др.
Там я опирался на факты археологии и др. наук, наследие народов
мира и тюркское наследие, а также труды историков, археологов,
лингвистов, антропологов и др. ученых: Дж.Мелларта, А.Маргулана,
Г.Матюшина, В.Зайберта,

А.Нарымбаевой, Ж.Байжумина,
М.Магомедова, С.Аманжолова,
М.Алинеи, М.Бойс, Л.Коробовой,
М.Закиева, Е.Черных, К.Лай
панова, И.Мизиева, Ю.Дроздова,
О.Смагулова, Г.Здановича, З.Сама
шева, Н.Сингха, Ж.Артыкбаева, С.Кон
дыбая, Т.Асемкулова, З.Наурзбаевой,
В.Демкина, Р.Кузеева, С.Старостина,
С.Яхонтова и др.
«КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ
КОЛЫБЕЛЬЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
– Как историческая наука раскрывает слова Генри Киссинджера?
– Если коротко, примеры для
читателей. В Интернете есть о теории
палеолитической непрерывности, где
ее авторы – именитые ученые во главе
с палеолингвистом Марио Алинеи
установили, что в ранней древности
в Урало-Казахстанском регионе развивался язык, ставший праязыком для
алтайских, уральских, индоевропейских и др. языков (еще ранее об этом
С.Яхонтов, С.Старостин и др.).
Об освоении коня, металла, колеса, телеги и прочего на территории
Казахстана общеизвестно. В Интернете можно прочесть работу Э.Шюри
о том, что Первым Учителем пророка
Зороастра и, значит, предтечей абрамических религий, был Йима, а также
статью Мэри Бойс – она утверждает,
что Йима и Зороастр происходили из
степей восточнее реки Волга, т.е. на
территории сегодняшнего Казахстана.
Йима – это одно из обережных
имен нашего Майкы Первого, обоснование в моих книгах есть. Ведь
Казахстан – основа исторического Турана. Эти пласты и другие достижения
прошлого нужно изучать, осмысливать
и вводить в широкий оборот. Воспитывать новые поколения на лучших
примерах.
– Ученые писали, что микролиты способствовали быстрому росту
численности населения около 3035 тысяч лет назад.
– Микролиты – это маленькие
камни, вставлявшиеся в пазы вдоль
лезвия костяного кинжала, в наконечники стрел, копий, в жатвенные
ножи и др.
Британский ученый Дж.Мелларт
писал, что около 12 тысяч лет назад
на Ближнем Востоке, считавшемся
ранее родиной мировой цивилизации, начали применять новые орудия, микролиты и пользоваться луком и стрелами. И пришла та микролитическая культура из казахстанских
степей. Примеры: «обнаруженные

в Зарзи (Месопотамия) изделия изготовлены из яшмы, которая залегает
только в яшмовом поясе в Южном
Зауралье, в некоторых районах Казахстана (в Атбасарском р-не и в Актюбинской области) и в Центральном
Казахстане. По определению английских классиков археологии Гордона
Чайльда и Грэхэма Кларка, те люди,
которые делали такие микролиты,
создали всю мировую цивилизацию»
(Г.Матюшин. У истоков цивилизации).
Матюшин: «…в стоянке Ямазы
Таш пещере в 14-13 тысячелетиях до
н.э. микролиты составляли половину
орудий. На стоянке Янгелька их было
7000, Мысовая (Урта Тюбе у оз. Карабалыкты) 5411, Суртанды – 4238,
Мурат – более 4000 и т.д.».
Т.е. 16, может и 20 тысяч лет назад
в Урало-Казахстанском регионе вовсю
работали заводы по изготовлению
самых лучших вкладышевых орудий,
«повысивших производительность
труда в 60 раз» (А.Нарымбаева в
книге о Туране)! Ученые считают, что
микролиты в 100 раз острее хирургических инструментов (Г.Матюшин).
– Древние номады были известны и как кузнецы…
– Историк металла Е.Н.Черных
в конце ХХ в. открыл две империи
степных кочевников, производивших
металл. Одну он назвал Циркумпонтийской металлургической провинцией (ЦМП), другую – Евразийской
(ЕАМП). Первая действовала с 3300
гг. до н.э. до 1900 гг. до н.э. на просторах от Сибири до Персидского залива,
а вторая с 2300 гг. до н.э. до 900 гг.
до н.э. от Дуная до Хуанхе, включая
северные территории современного
Китая (К.Линдафф. Росс. арх. 2005.
4). Мощь обеих империй базировалась на рудниках и заводах Южного
Урала и Казахстана.
Если в целом для мира ранним железным веком считается первое тысячелетие до н.э., то казахстанцы умели
плавить железную руду на несколько
тысяч лет раньше: «Этот факт отмечен
и академиком Маргуланом: «О добыче железной руды и ее плавке в эпоху
бронзы свидетельствует ряд древних
рудников Центрального Казахстана
– Кентобе, уже в бронзовую эпоху
было выработано 1,5 млн. кубометров
железных руд» (Ж.Байжумин. «Туран.
Взгляд на историю человеческого
общества»).
– Торегали Абдуллаулы, большое спасибо за интервью!
Дастан ЕЛДЕС
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Автор журнала «Мысль» решил
поведать об уникальном человеке, выдающемся акынеимпровизаторе, поэте Надежде
Андреевне Лушниковой.
Писать о человеке, которого любишь, хорошо знаешь,
оказывается, очень сложно. Для
меня Надежда апай, в первую
очередь, это родной человек,
с которым сложились добрые
дружеские отношения. Много
часов мы провели вместе, часто
звоним друг другу, часто вспоминаю рассказ поэтессы о себе.
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языком обучения, куда и пошла
Надя. До школы она не говорила
на этом языке, изучить его помогли первая учительница Культай
Досымбекова и одноклассницы.
Девочка быстро овладела казахским языком. Она всей душой
полюбила казахские народные
песни, сказки, уже в те годы с удовольствием в своей речи использовала пословицы, поговорки и
крылатые слова номадов.
После окончания семилетней
школы Надежда неожиданно поступила в Саратовское летное учи-
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и казахского народа», – ответила
девушка.
Хочется заметить, что это были
сложные годы в истории Казахстана. В Советском Союзе правил
Хрущев Н. С. Он заявил на весь
мир, что к 1980 г. в СССР построят
коммунизм и все будут говорить на
одном языке – русском. Делопроизводство по всей республике стало переходить только на русский
язык, закрывались казахские школы. А здесь юная хрупкая русская
красавица сочиняла стихи на казахском языке, пропагандировала

«Я – дочь

казахского народа…»
«Я родилась 22 ноября 1940 г.
в селе Чемолган Каскеленского
района. Отец мой, Андрей Герасимович, трудился на хлебзаводе в
нашем селе. Продукцию предприятия поставляли во все села района
и даже в Алма-Ату. Мама, Ирина
Иосифовна Широкоступ, была
мастером на все руки, являлась она
и печником, сейчас в это трудно
поверить, но это было. Печки, сложенные ею, еще долго грели наших
земляков в селах Первое Мая (ныне
– Бекболат) и Чемолган. Мама
была очень красивой женщиной, у
нее была роскошная коса до колен,
а еще она прекрасно пела. Папу
я не помню, когда его призвали
в армию, мне было 2,5 года. По
рассказам мамы это был добрый,
жизнерадостный и трудолюбивый
человек, которого очень уважали
односельчане. В 1943 г. отец ушел
на фронт, и больше мы его не видели. Мы получили документ, где
сообщалось, что он пропал без вести… Мне всегда было интересно, а
кто мои предки, откуда они родом?
Лушниковы одними из первых
перебрались в Сибирь, Алтайский
край из европейской части России.
Думаю, что это было не позднее
ХVIII в. Они были купцами 3-й
гильдии. Мой прапрадед, Фрол
Лушник, дружил с известным декабристом, писателем и художником
Михаилом Бестужевым. Его сын,
мой прадед, Алексей, брал у него
уроки рисования. Позже, в 1855
г., семья Лушниковых переехала в
Верный, здесь они занимались торговыми делами, содержали чайные
лавки».
Детство у Нади Лушниковой,
как у всех детей военных и послевоенных лет, было тяжелое. Люди в те
годы не доедали, жили впроголодь.
Надя, конечно, не была исключением. Их семья в те годы жила
на жайляу в Ушконыре, мать трудилась на биокомбинате. Судьба
подарила ей удивительную встречу
с Жамбылом. Когда девочке было 5
лет, она с матерью подруги побывала в гостях у акына, увидев синеглазую русскую девочку, он угостил ее
огромным апортом. Этот подарок
в жизни будущей поэтессы стал
символическим. Позже Надежда
Андреевна восприняла добрый
жест Жамбыла как благословение
на поэтическое творчество.
В 1949 г. она с дедушкой и
бабушкой перебралась в село
Первое Мая. Переезд в этот аул
предопределил всю ее судьбу.
Дело в том, что здесь была лишь
начальная школа с казахским

лище, приемная комиссия которого работала в Алма-Ате. У нее было
отменное здоровье, без проблем
прошла медицинскую комиссию,
успешно сдала вступительные экзамены и стала курсантом летного
училища.
Но родные, в первую очередь,
дядя – мамин брат, были категорически против. Наде пришлось

казахскую поэзию. Конечно, это
было удивительно.
В 1963 г. Надежда впервые приняла участие в айтысе, в тот год
ее избрали секретарем райкома
комсомола. Айтыс проходил в Кызылорде, она выступала за Сырдарьинский район против Шиелийского. Тогда ей удалось одержать
победу над 50-летним акыном.

забрать документы и продолжить
учебу в школе, и уже после 8 класса, в 1957 г., она стала студенткой
Кызылординского женского педагогического училища. Кызылорда
для нее стал родным городом, а
студенческие годы самыми счастливыми в ее судьбе.
В этом городе она обрела настоящих друзей, с которыми дружит по
сей день. Кстати, в педагогическом
училище вместе с ней в те годы учились ее землячки, с которыми она
общается многие годы – известные
общественные и государственные
деятели Мария Жуйриктаева и
Шамши Беркимбаева.
Свои первые стихи Лушникова
опубликовала в 1960 г. в стенной
газете «Отан кызы», на них обратил
внимание выдающийся поэт Аскар
Токмагамбетов. «Надя, если вы будете писать, из вас выйдет хороший
поэт», – сказал тогда классик казахской литературы. Надежда стала
заниматься в поэтическом кружке,
которым руководил Аскар ага.
В апреле 1961 г. девушка попала
на пленум Союза писателей Казахстана, где она прочитала свои стихи. Во время пленума пригласил к
себе Мухтар Ауэзов, благословил ее
и сказал: «Удивительно, но ты, русская ласточка, со своим русским
сердцем сумела свить гнездышко
в лоне казахской поэзии». «Я дочь

В следующем году состоялось
ее знакомство с легендарным героем войны, замечательным писателем Бауыржаном Момышулы. А
вот как это было. Айтыс проходил
в Шымкенте, ее соперником был
известный акын Тастан Жолдасов,
который представлял этот южный
город.
Известно, что айтыс – это особый жанр, в нем не принято в грубой форме выражать свои мысли.
А Тастан резко выдал: «У вас в
Кызылорде нет ни одной прямой
улицы. Они все кривые-косые, похожие на горожан». Конечно, это
было оскорбление.
Надежда не растерялась, в изящной поэтической форме выразила свое отношение к громкому
судебному процессу, который шел
в родном городе ее соперника.
Молодой шымкентец убил однокурсницу Лушниковой, которая
отказалась выйти за него замуж.
Жолдасов был повержен. Надежда
вышла победителем.
За победу ей подарили мужские
часы. Приз вручал известный поэт
Абдильда Тажибаев. Вдруг из зала
раздался громкий командирский
голос Бауыржана Момышулы:
«Абдильда, Надежда не будет носить твои мужские часы». Вынул из
кармана деньги и велел купить ей
женские золотые часы. До сих пор

она бережно хранит часы «Лира»,
на них есть надпись: «Наде, за поэтическое мастерство».
На следующий день герой войны решил встретиться с ней. Приходит девушка к нему, а он говорит:
«У меня есть единственный сын,
Бахытжан, он журналист. Я хочу,
чтобы вы подружились. Когда
чингиля цветы зацветут, пригоню
твоему отцу калым – сорок коней».
Девушка от такого неожиданного
предложения растерялась, ничего
не ответила и быстро убежала.
Писатель не знал, что сердце красавицы было уже отдано казахскому
джигиту Турлыбеку Нурбекулы.
С Турлыбеком Надя познакомилась еще в Каскелене, где
она училась в школе-интернате, он приезжал к ним со своими
одноклассниками из столицы.
Алматинская школа-интернат №12
шефствовала над каскеленским
учебным заведением. Вот так состоялось их знакомство. В 1965 г.
они поженились, Надежда подарила своему супругу трех дочерей
и сына.
В 1970 г. ей была присуждена
премия Ленинского комсомола Казахстана за лирические сборники
«Родина моя» и «Дар души». Это
было, конечно, уже признание.

27 лет Лушникова отдала педагогике: преподавала казахский
язык и литературу в Кызылординском женском педагогическом
училище, Узынагашском училище
механизации и в школе села Умбеталы. Русская учительница учила
казахских детей и подростков их
родному языку. Видя это, ее ученики очень старались оправдать ее
надежды, учились хорошо.
Многие годы Надежда Андреевна работала в музее Умбеталы в
Жамбылском районе. Конечно, с
творчеством акына Умбеталы она
была знакома с детства, ведь он был
замечательным поэтом и любимым
учеником Жамбыла. Неслучайно
жырау, отдавая дань его оригинальному таланту, называл своего
ученика «кара жорга» (черным
иноходцем). Умбеталы обладал

великолепной памятью, знал наизусть многие произведения своего
устаза. Но это лишь одна сторона
медали. Нужно помнить, что акын
Умбеталы был земляком, другом
семьи ее суженого Турлыбека.
Надежда Андреевна рассказывала: «На нашей свадьбе древний
обряд «беташар» (открыл мое лицо
перед родными, земляками) совершил Умбеталы Карибаев». Как
истинная казахская сноха, поэтесса
переезжает в родной аул Турлыбека, и начинается новый этап в ее
жизни.
Акын Умбеталы в те годы был
как бы в тени своего великого
наставника. О нем, конечно, знали, писали, подчеркивали, что
многие произведения Жамбыла
были записаны со слов Умбеталы.
Лушникова пропагандировала
его творчество, всегда отмечала,
что талантливый Умбеталы продолжатель поэтических традиций
Суюнбая и Жамбыла. Их имена
стоят рядом.
В результате: село Киров и
школа в их ауле стали носить имя
Умбеталы, его именем названы
улицы во многих населенных пунктах. Главное: под ее руководством
в ауле, где сохранился скромный
дом аксакала, был создан музей
Умбеталы, который сейчас посещают тысячи поклонников его таланта. Были изданы произведения
Умбеталы, поэтесса открыла школу
поэзии в его родном ауле. Надежда
Лушникова внесла весомую лепту в
увековечивание имени Умбеталы.
Для многих поклонников поэзии имена Суюнбая, Жамбыла,
Умбеталы, Асемхана Косбасарова,
Алимкула Жамбылова, Надежды
Лушниковой стоят рядом! И это,
конечно, справедливо.
Для меня замечательная поэтесса Надежда Лушникова не
только сноха казахского народа,
но и его верная дочь. Эта русская
женщина всю жизнь, во все времена считала, что казахский язык
должны знать все граждане нашей
республики, независимо от их этнической принадлежности.
Турлыбек ага, к сожалению,
ушел из жизни в 2008 г., хранителем семейного очага осталась Надежда Андреевна. Я часто бываю
у нее в гостях, в их семье звучит
казахская речь. Сейчас поэтесса
живет с сыном в Узынагаше, но
подолгу гостит у дочери Лейлы в
Нур-Султане.
Будучи в столице, я посетил
их дом: гостеприимству Надежды
апай не было предела. Меня порадовал ее внук Нурберды, который
великолепно сыграл несколько
кюев на домбре. Еще об одном не
могу не сказать, в 2012 г. поэтесса
совершила хадж, побывала в святых местах для каждого мусульманина – в городах Мекка и Медина.
Думаю, что это были счастливейшие моменты в ее жизни.
У Надежды Андреевны очень
талантливая дочь Карлыгаш (Алена) Нурбекова: она, как и мать,
поэтесса.
Труд Надежды Андреевны по
достоинству оценен государством:
она награждена орденами и медалями Казахстана, является заслуженным деятелем РК, но больше
всего ценит любовь и уважение
своих земляков, поклонников таланта.
От всего сердца, как сын, хочу
поздравить Надежду Андреевну с
80-летним юбилеем, пожелать ей
новых творческих успехов, здоровья, чтобы она дожила до возраста
своего великого устаза – Жамбыла
Жабаева.
Исмаилжан ИМИНОВ
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Сегодня, когда легкая пыль, поднятая
лимузином Aurus
российского президента и кадиллаком
по прозвищу «Зверь»
президента США,
уже давно осела на
асфальте женевских улиц, вполне
уместно задаться
вопросом: свидетелями чего мы в итоге
стали, повторила ли
Женева 2021 историю Женевы 1985?

ПОЧЕМУ АМЕРИКА

МЕЖ ДВУХ ВЛАДИМИРОВ ЗАГУЛЯЛА
ДУХ ЖЕНЕВЫ

Немного истории. К середине
1980-х советско-американские отношения деградировали до уровня
дипломатического плинтуса. После встречи Леонида Брежнева
и Джимми Картера в Вене контактов между СССР и США на
высшем государственном уровне
не было уже более шести лет.
Подлила масла в огонь взаимного
отторжения и начавшаяся война в
Афганистане.
Таким образом, к 1985 году две
ядерные супердержавы подошли
с грузом взаимных претензий и
полного недоверия. Однако накопившееся международное напряжение и общая усталость от гонки
вооружений требовали контакта.

решающий шаг к завершению
холодной войны. Несмотря на то,
что Горбачёв и Рейган не подписали официального соглашения о
сокращении вооружений, стороны выпустили совместное заявление о недопустимости вооруженного конфликта между СССР и
США, что послужило сигналом к
прекращению гонки ядерных вооружений. Страны решили перейти от открытой конфронтации к
политике компромиссов.
Запомним это.
ТЫ Ж МЕНЯ ПИДМАНУЛА,
ТЫ Ж МЕНЯ ПИДВЕЛА
Будем откровенны, именно вариант повторения в 2021
году американским президентом

гласили в качестве наблюдателя,
решив, видимо, не нервировать
коллегу в Москве, в преддверии
переговоров с коллегой из округа
Колумбия.
Ну и самое главное, Белый
дом отказался от санкций против
компании Nord Stream 2, что предоставило России возможность
завершить строительство геополитически важного газопровода Северный поток-2. Данный
ход друзей с берегов Потомака в
Украине был воспринят чуть ли
не как открытое предательство.
Владимир Зеленский в нескольких интервью по поводу
возможного введения в строй
Северного потока-2, не стесняясь
эмоций, сказал следующее: «Это
будет проигрыш США и личный
проигрыш президента Байдена,
серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение
сил и влияния»; «Трубопровод
– это «настоящее оружие» в руках России. Я, определенно, не
ожидал, что пули к этому оружию
могут быть предоставлены такой
великой страной, как США».
Переживания и тревоги президента Украины понять не так
сложно. Однако мог ли Белый
дом поступить иначе? Вот в чём
вопрос. Попытаемся разобраться.
Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ

19 ноября 1985 года на саммите в Женеве по ядерному разоружению и состоялась первая встреча недавно ставшего Генсеком
ЦК КПСС Михаила Горбачева и
президента США Рональда Рейгана. В Америке, как и в СССР,
было немало противников такого
личного контакта. Помощник
министра обороны в кабинете
Рейгана Ричард Перл в своём
романе «Пентагон» детально описывает все сложности подготовки
женевского саммита 1985 года.
Возможно, в силу именно
американских внутриполитических обстоятельств, встреча не
привела к подписанию официального соглашения. К слову,
интересная деталь – после окончания переговоров советский
генсек назвал американского
президента «динозавром», а тот в
ответ окрестил Горбачёва «твердолобым большевиком». Но тем
не менее стороны совершили
внешнеполитический прорыв –
собеседники установили личный
контакт.
Считается, что именно в Женеве 1985 года был сделан первый

перехода во взаимоотношениях с
Россией – значит, и с Владимиром Путиным – к политике компромиссов, меньше всего может
устраивать другого Владимира –
президента Украины Зеленского.
Надо признать, поводов для беспокойства у главнокомандующего ВСУ предостаточно.
Американский Белый дом за
четыре месяца новой администрации сделал в адрес Украины
немало словесных реверансов,
наобещав всяческой поддержки.
Но в политике, как известно,
слова зачастую так и остаются
словами. Жизнь учит, что смотреть нужно исключительно на
реальные дела.
С делами же у Владимира
Зеленского всё как раз не очень
радостно. Германия отказала
Киеву в поставках всех видов
вооружений, включая даже средства обороны. Надежды Украины
на вступление в НАТО, о чём
неустанно говорил украинский
президент на протяжении весны,
так и повисли в воздухе. Незалежную на прошедший саммит
глав стран НАТО даже не при-

Как-то уже упоминал, что
со времён войны во Вьетнаме,
которая по факту была проксивойной, где США сошлись в
столкновении с СССР и Китаем,
американские политики хорошо
знают, что одновременное противоборство сразу с двумя глобальными противниками – дело
бесперспективное и опасное.
Именно поэтому пятьдесят
лет назад, когда президент США
Ричард Никсон и его советник по
нацбезопасности Генри Киссинджер увидели трещину, которая
появилась в отношениях между
двумя коммунистическими державами после пограничных столкновений 1969 года (пограничный конфликт на острове Даманском, пограничный конфликт у
озера Жаланашколь), они тут же
поспешили воспользоваться ею.
Во время секретной поездки в
Китай в 1971 году Киссинджер
сделал всё, чтобы максимально
разжечь вражду между Пекином и Москвой, параллельно
расписывая китайскому руководству радужные перспективы
улучшения отношений с США в

противовес Советскому Союзу.
Китай пошёл за США и в итоге
стал тем Китаем, каким мы его
знаем сегодня.
Сегодня Америка стоит перед
необходимостью повторить «манёвр Киссинджера», только с
точностью до наоборот. Нарастающее противостояние с Китаем,
которое, как неоднократно уже
говорилось в других заметках,
имеет негативный потенциал
стать главным экзистенциальным конфликтом 21-го столетия,
заставляет Белый дом, вне зависимости от персоналий, занимающих Овальный кабинет,
искать компромиссы с другим
непотопляемым континентальным авианосцем – Россией.
Как выразился перед саммитом в Женеве политический аналитик и главный редактор блога
OGs and OFZs Ник Трикетт:
«Администрация Байдена не может позволить себе бесконечно
тратить деньги на сдерживание
и России, и Китая, в то время
как ей приходится преодолевать экономические последствия
COVID-19 и выбирать среди
длинного списка политических
приоритетов».
В списке же приоритетов Китай, как уже было сказано, имеет
первостепенное стратегическое
значение. Хотя, несомненно,
Вашингтону нужно содействие
России и на таких тактических
направлениях, как Афганистан,
Сирия, Иран, Северная Корея.
Но Китай – несомненный «царь
горы» и многосерийный липкий
сон американского президента.
Чтобы понять всю остроту
стоящего перед США «китайского вопроса», можно прочитать книгу-исследование «2034:
повесть о следующей мировой
войне» (2034: A Novel of the Next
World War). Автор книги вовсе
не литератор, решивший поработать в жанре фэнтези. Джеймс
Джордж Ставридис – адмирал
военно-морских сил США,
бывший главнокомандующий
Южным командованием США
(2006-2009), командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный
главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами
НАТО в Европе (2009-2013). То
есть в теме «войны» человек разбирается профессионально.
Адмирал отмечает: «О возможности начала войны между
США и Китаем написано очень
много. Обычно о ней судят тео-

ретически, и в основном аналитики стараются вычислить, когда
именно она может произойти.
Но самый важный вопрос весьма
прост, и звучит он так: кто в этой
войне победит?
Соотношение сил между Китаем и США весьма сложное, и
здесь надо думать о бюджетах,
о количестве кораблей и самолетов, о географии, о системе
альянсов и технике, особенно о
подводном флоте, кибербезопасности и космосе.
Вывод следующий. Будь я
командующим Индо-Тихоокеанским командованием США,
отвечающим за все американские
силы в зоне Тихого и Индийского
океанов, я бы считал, что американские карты сильнее. Но как
сказал герцог Веллингтонский о
битве при Ватерлоо, война с Китаем будет «сражением почти равных». А в предстоящем десятилетии разрыв между США и Китаем
сократится до минимума, и если
Америка не предпримет никаких
усилий, Китай окажется впереди.
Сигналы тревоги вовсю звучат
в штабе Тихоокеанского флота в
Перл-Харборе, и надо ожидать,
что в предстоящем десятилетии Америка сосредоточит свои
стратегические усилия, ресурсы
и передовые технологии на западном направлении».
Для США «западное направление» – это Тихий океан, Китай.
Все силы будут брошены именно
туда.
Поэтому на Востоке – там,
где Европа, где Зеленский Владимир смотрит на сосредоточенную
у границ Украины 100-тысячную
армейскую группировку Владимира Путина, всё должно быть
более-менее спокойно. Не мирно
(чего достичь, видимо, крайне
сложно), но спокойно.
Не для этого ли и была затеяна встреча в Женеве?
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в ходе дистанционного выступления на форуме в
Братиславе Globsec 2021, сказала
следующее: «Президент ясно
призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость
от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене».
Кроме того, все мероприятия
европейского турне президента Байдена (саммит «большой
семерки», НАТО, ЕС–США)
не обошлись без обсуждений
политики КНР. Плюс ко всему, в отношении Китая звучала
более жёсткая риторика, чем в
отношении России. Всё это даёт
основания предполагать, что на
закрытой части переговоров в
формате «внедорожник 2Х2» Джо
Байден мог предложить Владимиру Путину если не союз, то
нейтралитет в конфликте США
с Китаем.
США не могут позволить себе
«порваться на шпагате», вступив
в открытую конфронтацию сразу
с двумя геополитическими гигантами. Потому и будет Америка
договариваться, искать компромиссы, предлагать прагматичные
подарки и маневрировать между
двумя Владимирами столько,
сколько будет нужно.
Много лет назад советская певица Валентина Толкунова пела:
Нет без тревог ни сна, ни дня.
Где-то жалейка плачет.
Ты за любовь прости меня,
Я не могу иначе.
Вот и Америка – не может
иначе.
Тимур СЕЙТМУРАТОВ
(США)

13 Iazyk ı obshestvo
Сaravan.kz поведал о том, что
семейные праздники помогут в
изучении казахского языка, как
это считает известный филологязыковед Толеу АЙМАГАНБЕТОВА. Недавно вышла ее книга
– гид по детским обрядам, по
которой каждый желающий
сможет стать оратором местного масштаба на любом тое.

благословения – бата. И образцы
бата озвучены диктором Куатом
АХМЕТЖАНОВЫМ, это, помоему мнению, поистине золотой голос Казахстана. А ролевые
фразы озвучила я сама. Книга
несет практическую пользу: информация исторического плана
наряду с древними правилами
разъясняет сложившуюся систему
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слушает, читает вслух по транскрипции, повторяет за дикторами, и когда ему предоставляют
слово, он гарантированно, на
уровне произнесет 2–3 предложения. Главное – он понимает, о
чем говорит! Это уже первая победа в преодолении речевого комплекса. Кто раньше знал этого
человека неговорящим или плохо
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И все стремились знать русский,
говорили как могли, как умели –
и вот сегодня результат налицо.
Люди должны научиться коммуницировать на простом уровне
в общественных местах. Если
у тебя и есть акцент, не нужно
стесняться, ведь в твоих интересах разговориться. А вообще, те,
кто говорит, что смеются над не-

ПРАКТИКУЙТЕ

КАЗАХСКИЙ НА ТОЯХ –
ФИЛОЛОГ-ЯЗЫКОВЕД
ВЛЕЗТЬ В ШКУРУ
ИЗУЧАЮЩЕГО
Толеу Аймаганбетова занималась преподаванием русского,
немецкого языков, последние 20
с лишним лет вплотную – казахским языком.
Недавно вышла в свет ее книга
«Поздравляем на казахском!» по
национальным детским праздникам. Она первая из серии, посвященной обрядам и традициям
казахского народа.
Выпустить пособие помог ее
ученик. Вторая книга – о брачных
ритуалах, не менее интересная и
полезная, сейчас она в процессе
подготовки к изданию.
– Идея написать книгу о народных обычаях и традициях
пришла не сразу. Я имела опыт
работы на языковых курсах, когда
немцы уезжали на историческую
родину. Тогда мне пришлось работать с учебниками, пособиями,
рассчитанными на взрослый контингент с учетом возраста, занятости. Это меня и натолкнуло на
разработку собственной методики, – рассказывает автор. – Позже ко мне чаще стали обращаться
люди с просьбой подготовить их...
к публичной речи на тоях: тұсау
кесер, ұзату, тілашар и т. д. Как
нам всем известно, той для казаха – дело священное. Тщательно
проработала тему, изучила именитых этнографов Казахстана,
так у меня родилась книга.
У казахов раньше была в ходу
поговорка: «Он үште – отау иесі»
(«В 13 лет – хозяин очага». По
меркам того времени это был
возраст совершеннолетия. И до
этой даты каждый этап развития
ребенка принято было отмечать.
Всего знаменательных тоев детства оказалось 12, в своей же
книге я добавила 13-й – школьный выпускной вечер с отсылом
к настоящему. Сейчас эпидситуация не позволяет устраивать тои
с размахом, но в узком кругу люди
все равно отмечают семейные
праздники.
Книга у меня ориентирована на
русскоговорящую аудиторию, но
ею может пользоваться и казахоязычный человек, он может выучить
нужные фразы или речевые модели
по ситуации.
Это современное издание –
его можно не только читать, но
и слушать. У казахов ни одно
мероприятие не проходит без

современных отправлений ритуалов. Другими словами, я как бы
попыталась влезть в шкуру человека, желающего освоить язык. И
поняла: когда учишь новый, неродной язык, нужно быть в курсе
всего, что породило его, – это
история, быт, климат, миропонимание. Одним словом – знать
философию языка.
МОДНО ГОВОРИТЬ
– То есть вы в какой-то степени
предлагаете выучить язык через
тои?
– У нас много торжеств. Я
сделала так, что человек, прослушав и выправив свой акцент,
тем самым выучив поздравление,

запросто может пойти, например,
на шілдехана – той по случаю
рождения ребенка. И здесь как
бы заложена небольшая хитрость.
Человек читает об истории тоя,

говорящим на казахском, после
такого «дебюта» направит в его
адрес столько комплиментов, что
тот вдохновится и с удовольствием подготовится к следующему
мероприятию.
Той – та среда, где люди менее
критичны, расслаблены, а общая
атмосфера веселья способствует
преодолению пресловутого страха, да еще и на публике. Отрадно
отметить: сейчас в социуме стало
модно говорить на казахском, это
тоже большой прогресс в развитии языка.
– У нас общество не всегда
дружелюбно относится к людям с
неидеальным казахским языком…
Как с этим быть?
– С этим бороться не нужно.
Человеку, который хочет освоить
язык, нужно говорить так, как у
него получается. Когда-то в сознании наших родителей крепко
сидела мысль, что без знания
русского языка – хлеба не добыть.

правильной речью, лукавят. Это
стало отговоркой для тех, кто не
хочет себя утруждать изучением
языка. Сейчас население понимает, что нехорошо смеяться над
этим. Во всяком случае, я еще
ни разу не видела, чтобы кто-то
открыто смеялся, указывал пальцем, исправлял или выговаривал.
Человек, который не хочет учить
язык, всегда найдет причину.
– Вы ведь раньше в школе
работали. Насколько нынешняя
школьная программа по казахскому языку изменилась за последние
годы?
– Если бы там всё было хорошо поставлено, за эти 30 лет
хотя бы наполовину эта проблема
сошла бы с повестки дня. Бывает,
намеренно просматриваю школьные учебники по казахскому языку. Да, визуальные изменения
есть: много красочных картинок,
схем, но структура программы
оставляет желать лучшего. Не вы-

строена общая стратегия обучения языку – с уровня начальных
классов до выпускного.
На мой взгляд, методически
выверенная система, основанная
на модульном принципе, дала бы
хороший результат. Например,
любая тема коммуникативного
плана: дается вокабуляр, дозированная грамматика изучаемого
материала, работа над артикуляцией, аудирование, письменные
упражнения, перемежающиеся
с вопросно-ответными устными тренажерами, – и, считайте,
модуль полностью, всесторонне
проработан, приобретены необходимые навыки. И так же надо работать системно по другим темам.
– Сейчас казахский язык стал
своеобразным социальным лифтом?
– Есть представители неказахской национальности, хорошо
владеющие языком. Есть выросшие в казахоязычной среде,
у которых не было другого языка
общения, кроме казахского. Свое
личное предпочтение отдаю тем,
кто освоил язык попотевши, потрудившись. Например, лично
знакома с Мариной Бухариной,
Максимом Споткаем, к которым
язык пришел через личную мотивацию, осознанно, через труд.
Сейчас таких ребят ставят в пример, и это вполне заслуженно.
– Кто к вам приходит учить
язык?
– У меня об этом часто спрашивают. В числе моих учеников
специалисты разного возраста,
разных отраслей, национальностей, но больше казахов. Соответственно, у всех и запросы разные.
Сейчас больше интересен разговорный формат, востребован
уровень публичных выступлений.
Люди хотят знать смысл фразеологизмов, пословиц и поговорок,
использовать их в речи. То есть
базовая грамматика, можно сказать, есть у всех, и предпочтения
поменялись. И это мне нравится.
– Какое решение вы видите,
как помочь населению в изучении
языка?
– Надо систематизировать
уже имеющиеся методы, повысить квалификацию преподавателей, чтобы пласт знаний казахского языка донести до русскомыслящего человека. Любой
язык сложен и состоит не из одних
только слов и грамматических
правил. Надо подключать всё, что
работает на его осваиваемость.
Сюда бы я отнесла исторические
факты, этнографическую информацию, этимологию слов. Например, слово «человек» на казахском
языке – «адам» и «кiсi». Почему в
русском языке обошлись одним
словом, а казаху понадобилось два
обозначения? Стоит разъяснить
эти моменты, и язык становится
понятнее, ближе, а слова просто
впечатываются в сознание.
Также при обучении уделяю
особое внимание структуре слова,
учу морфологическому разбору (а
ведь слова в казахском языке –
некороткие). Тогда для ученика
становится наглядно понятным,
«откуда что растет». Морфологический подход – это ключик
расширения словарного запаса.
В моей работе этнография и этимология – мощные фишки. Чтобы освоить язык, нужно вникать
и в философию языка. И книга
«Поздравляем на казахском!»
как раз соответствует всему вышеперечисленному и сослужит
добрую службу в деле освоения
казахского языка.
Марина ХЕГАЙ

14 Kelisimshart
К сведению потребителей ТОО «Alpha Management Company»
публикует Публичный договор по услуге снабжении тепловой
энергией, утвержденный приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №266
(Приложение 21).
Публичный договор на оказание услуг по снабжению
тепловой энергией
г.Алматы 			

«____» ________ 2021г.

ТОО «Alpha Management Company» справка о государственной
регистрации юридического лица №10100505136714 от 25 мая 2021 года
выданное Управление регистрации прав на недвижимое имущество и
юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу
Алматы в лице Генерального директора Есиркен Шерхан, действующего
на основании Устава именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и пользователь услугами именуемый в дальнейшем Потребитель,
с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. Основные понятия, используемые в Договоре
1. В Договоре используются следующие основные понятия:
расчетный период – период времени (календарный месяц),
определяемый договором на теплоснабжение, за который потребленная
тепловая энергия учитывается и предъявляется к оплате Потребителю;
граница балансовой принадлежности тепловой сети –
точка(линия) раздела тепловой сети между Поставщиком и Потребителем
в соответствии с их балансовой принадлежностью;
расчет за тепловую энергию – оплата Потребителя за потребленную тепловую энергию по истечении расчетного периода на основании
предъявленного Поставщиком платежного документа;
система теплоснабжения – совокупность источников теплоты,
тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное
для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд Потребителя тепловой энергии;
тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для
передачи, распределения тепловой энергии;
граница раздела эксплуатационной ответственности сторон –
точка (линия) раздела теплопотребляющих установок и/или сети сторон,
определяемая по балансовой принадлежности теплопотребляющих
установок и/или сети или соглашением сторон, граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей или
энергоснабжающей организацией в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением органа управления объектом кондоминиума,
определяется по первому разделительному фланцу входных задвижек
узла управления (Элеватор);
платежный документ – документ (счет, извещение, квитанция,
счет-предупреждение), выписанный Поставщиком на основании фактических показателей приборов учета, а при их отсутствии или временном
нарушении - расчетным путем, на основании которого Потребителем
производится оплата потребленной тепловой энергии;
потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся
или намеревающееся пользоваться услугой по снабжению тепловой
энергией;
ведомство уполномоченного органа – Комитет по регулированию и естественных монополий и защите конкуренции Министерства
национальной экономики Республики Казахстан;
поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и подтверждения
соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;
поставщик - организация, осуществляющая продажу Потребителям произведенной и (или) купленной тепловой энергии.
Call Center – центр обработки звонков, электронных обращений,
посредством объектов информатизации.
Электронная почта - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма», «электронные
письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети
(в том числе — Интернета).
Сайт — это ресурс, состоящий из веб-страниц (документов), объединенных общей темой и взаимосвязанных между собой с помощью
ссылок.
WhatsApp - система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой связи и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения,
видео, аудио, электронные документы и даже программные установки
через Интернет.
Telegram — кроссплатформенный мессенджер с функциями VoIP,
позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами многих форматов[4]. Также
можно совершать видео- и аудиозвонки, организовывать конференции,
многопользовательские группы и каналы.
SMS (МФА: [ɛsɛmˈɛs], сокр. от англ. Short Message Service —
«служба коротких сообщений») — технология приёма и передачи
коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона. Входит в
стандарты сотовой связи.
2. Предмет Договора
2. Обязательные условия, предшествующие Договор:(в данном
пункте предусматриваются обязательные условия: режим подачи и
потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в
области энергетики, максимальный часовой отпуск тепловой энергии в
паре и горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой
расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей
нормативно-технической документации в области энергетики, количество
тепловой энергии для юридических или физических лиц, использующего
тепловую энергию для предпринимательских целей, качество тепловой
энергии, объем и качество возвращаемого потребителем конденсата, в
том числе наличие акта технической готовности систем теплоснабжения,
акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон и иные документы).
В случае необходимости обязательные условия, предшествующие
Договору, оформляются отдельным приложением к Договору.
3. Поставщик обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию.      При этом параметры (качество) поставляемой потребителям тепловой энергии определяются по показаниям
приборов коммерческого учета, установленных на границе балансовой
принадлежности сторон, и должны соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами или иной нормативно-технической документацией в области энергетики, а также температурному
графику, составленному Поставщиком и согласованному с местными исполнительными органами.      Поставщик обязан обеспечить Потребителя
тепловой энергией в соответствии с Договором.
3. Условия предоставления услуг
4. Отпуск тепловой энергии Поставщиком производится непрерывно, если иное не оговорено соглашением сторон.
5. Увеличение Потребителем нагрузки и количества потребляемой
тепловой энергии сверх указанных в Договоре, но не превышающих
проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных
технических условиях, допускается с разрешения Поставщика по заявке
Потребителя, при этом вносятся в Договор соответствующие изменения.
6. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику услуги по
снабжению тепловой энергией на условиях, определенных Договором, а
также соблюдать режим потребления тепловой энергии и другие условия,
предусмотренные настоящим Договором.
7.Поставщик вправе прекратить или ограничить подачу тепловой
энергии Потребителю в случаях, предусмотренных Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными государственным органом,
осуществляющий руководство в области электроэнергетики, и настоящим
Договором, в том числе:
1) в случае, когда неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок, удостоверенное государственным органом по
государственному энергетическому контролю, угрожает аварией или
создает угрозу для жизни и безопасности граждан, с обязательным
извещением Потребителя и последующим перерасчетом за недопоставленную тепловую энергию;
2) в случае недопущения представителей Поставщика и Госэнергоконтроля для осуществления контроля технического состояния и
безопасности эксплуатации к теплопотребляющим установкам и (или) к
приборам учета тепловой энергии, с предупреждением Потребителя не
менее чем за трое суток;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Договора, с
предупреждением Потребителя не менее чем за трое суток;
4) в случае присоединения систем теплопотребляющих установок
до места установки приборов учета;
5) в случае самовольного подключения к теплосети новых мощностей;
6) в случае неоплаты за предоставленные услуги по снабжению
тепловой энергией в соответствии с условиями заключенного между
сторонами договора;
7) в случае подключения к тепловой сети без акта технической
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Тұтынушылардың назарына «Alpha Management Company» ЖШС
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015
жылғы 27 наурыздағы №266 бұйрығымен бекітілген жылу энергиясымен жабдықтау қызметі бойынша жария шартты жариялайды
(21-қосымша).
Жылу энергиясымен жабдықтау жөнiндегі қызметтердi
көрсетуге арналған үлгі шарт
Алматы қ. 		

2021 жылғы «__»___________

«Alpha Management Company» ЖШС Заңды тұлғаны мемлекеттік
тіркеу туралы 2021 жылғы 25 мамырдағы №10100505136714 анық
тама «азаматтарға арналған үкімет «мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы бойынша
филиалының заңды тұлғаларды және жылжымайтын мүлікке құқықтарды
тіркеу басқармасы Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директор Есіркен
Шерхан тұлғасында бұдан әрі Жеткізуші, бір жағынан, және қызметтерді
пайдаланушы бұдан әрі тұтынушы, екінші жағынан, төмендегілер туралы
осы Шартты (бұдан әрі - шарт) жасасты.
1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Шартта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
есеп айырысу кезеңі - тұтынылған жылу энергиясы есепке алынатын және Тұтынушыға төлемге ұсынылатын жылу энергиясына арналған
шартпен айқындалатын уақыт кезеңі (күнтізбелік ай);
жылу желісінің теңгерімдік тиесілігінің шекарасы – Өнім беруші мен
Тұтынушы арасындағы жылу желісін оның теңгерімдік тиесілілігіне сәйкес
бөлу нүктесі (сызығы);
жылу энергиясы үшін есеп айырысу – Тұтынушының Өнім беруші
берген төлем құжаты негізінде есеп айырысу кезеңі аяқталған соң
тұтынылған жылу энергиясы үшін төлемақысы;
жылумен жабдықтау жүйесі – жылу көздері, жылу желілері және
жылуды тұтыну қондырғыларының жиынтығы;
жылу тұтынатын қондырғы – жылу энергиясын Тұтынушының
қажеттіліктері үшін жылу энергиясын, жылу жеткізгішті пайдалануға
арналған қондырғы;
жылу желiсi – жылу энергиясын беруге, таратуға арналған
құрылғылар жиынтығы;
тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы – жылу
тұтынатын қондырғылардың және/немесе желілердің теңгерімдік
тиесілілігі бойынша немесе тараптардың келісімімен айқындалатын
тараптардың жылу тұтынатын қондырғыларын және/немесе желісін
бөлу нүктесі (сызығы), кондаминиум объектісін басқару органының
басқаруындағы көп пәтерлі тұрғын үйлердегі Тұтынушының және
энергия беруші ұйымның немесе энергиямен жабдықтаушы ұйымның
арасындағы пайдалану жауапкершілігінің шекарасы басқару торабы
(Элеватор) кірісіндегі ысырмаларының алғашқы бөлу фланеці бойынша
айқындалады;
төлем құжаты – Өнім беруші есепке алу аспаптарының нақты
көрсеткіштерінің негізінде жазған, ал ол болмаған немесе уақытша
бұзылған жағдайда, есептеу жолымен - оның негізінде Тұтынушы
тұтынған жылу энергиясы үшін төлемақы жүргізетін құжат (шот, хабарлама, түбіртек, ескерту шоты);
тұтынушы - жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін
қызметті пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті жеке немесе заңды
тұлға;
уәкiлеттi органның ведомствосы – Қазақастан Республикасы
Ұлттық экономика министрілігінің Табиғи монополияларды реттеу және
бәсекелестікті қорғау комитеті;
өлшеу құралдарын тексеру – өлшеу құралдарының белгіленген
техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкес келуін анықтау және
растау мақсатында мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа
аккредиттелген заңды тұлғалар орындайтын операциялар жиынтығы;
өнім беруші – өндірілген және (немесе) сатып алынған жылу энергиясын Тұтынушыларға сатуды жүзеге асыратын ұйым;
Call Center-ақпараттандыру объектілері арқылы қоңырауларды,
электрондық өтініштерді өңдеу орталығы.
Электрондық пошта — компьютерлік желіні (соның ішінде
Интернетті) пайдаланушылар арасындағы электрондық хабарламаларды
(«хаттар», «электрондық пошталар» немесе «хабарламалар» деп аталатын) жіберу және алу технологиясы және қызметі.
Сайт-бұл ортақ тақырыппен біріктірілген және сілтемелер арқылы
өзара байланысты веб-беттерден (құжаттардан) тұратын ресурс.
WhatsApp-дауыстық байланыс пен бейне байланысты қолдайтын
мобильді және өзге де платформаларға арналған мәтіндік хабарламалармен лездік алмасу жүйесі. Интернет арқылы мәтіндік хабарларды,
суреттерді, бейнелерді, аудионы, электрондық құжаттарды және тіпті
бағдарламалық қондырғыларды жіберуге мүмкіндік береді.
Telegram-VoIP функциялары бар кросс-платформалық мессенджер,
мәтіндік, дауыстық және бейне хабарламалармен, стикерлермен және
фотосуреттермен, көптеген форматтағы файлдармен алмасуға мүмкіндік
береді[4]. Сондай - ақ, бейне және аудио қоңыраулар жасауға, конференциялар, бірнеше топтар мен арналарды ұйымдастыруға болады.
SMS (ffa: [ˈsɛmˈɛs], сокр. ағылшын тілінен. Short Message Service)
- ұялы телефон арқылы қысқа мәтінді хабарламаларды қабылдау және
жіберу технологиясы. Ұялы байланыс стандарттарына кіреді.
2. Шарттың нысанасы
2. Шарттың алдындағы міндетті талаптар:
(осы тармақта міндетті талаптар көзделеді: энергетик а
саласындағы қолданылатын нормативтік техникалық құжаттамада
белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну
режимі, бумен және ыстық сумен жылу энергиясын ең жоғарғы сағаттық
босату, сондай-ақ энергетика саласында қолданылатын нормативтік
техникалық құжаттаманы ескере отырып жылу жеткізгіштегі тиісінше ең
жоғары сағаттық шығысы және оны қайтару талаптары, жылу энергиясын кәсіпкерлік мақсатта пайдаланатын заңды немесе жеке тұлғаларға
арналған жылу энергиясының мөлшері, тұтынушыларға қайтарылатын
конденсаттың көлемі мен сапасы, оның ішінде жылумен жабдықтау
жүйелері дайындығының техникалық актісінің, жылу желілерінің
теңгерімділік тиесілілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін
бөлу актісінің және өзге де құжаттардың болуы).
Шарт алдындағы міндетті талаптар қажет болған жағдайда Шартқа
жеке қосымшамен ресімделеді.
3. Өнім беруші Тұтынушыға жылу энергиясын қосылған желі
арқылы беруге міндеттенеді.
Бұл ретте, тұтынушыларға жеткізілетін жылу энергиясының
параметрлері (сапасы) тараптардың теңгерiмдiк тиесiлiлігінің шекарасында орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткiштерi
бойынша айқындалады және мемлекеттік стандарттарда немесе
энергетика саласындағы өзге де нормативтiк техникалық құжаттамада
белгiленген талаптарға, сондай-ақ Өнім беруші жасаған және жергiлiктi
атқарушы органдармен келiсiлген температуралық кестеге сәйкес
келуге тиiс.
Өнім беруші Тұтынушыны Шартқа сәйкес жылу энергиясымен
қамтамасыз етуге міндетті.
3. Көрсетілетін қызметтердi ұсыну шарттары
4. Өнім беруші жылу энергиясын босатуды, тараптардың
келісімімен өзгеше келісілмеген болса, үздіксіз жүргізеді;
5. Тұтынушының тұтынатын жылу энергиясының жүктемесі мен
санын Шартта көрсетілгеннен асыруына, бірақ алынған техникалық
шарттардағы мәлімделген және тіркелген жобалық шамалардан аспайтын, Тұтынушының өтінімі бойынша Өнім берушінің рұқсатымен жол
беріледі, бұл ретте Шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі.
6. Тұтынушы Өнім берушіге Шартта айқындалған талаптармен
жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге ақы
төлеуге, сондай-ақ жылу энергясын тұтыну режимі мен осы Шартта
көзделген басқа талаптарды сақтауға міндеттенеді;
7. Өнім беруші Тұтынушыға жылу энергиясын беруді электр энергетикасы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган
бекіткен Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында және осы Шартта
көзделген жағдайларда, оның ішінде:
1) мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мемлекеттік орган
куәландырған жылу тұтыну қондырғыларының қанағаттанарлықсыз
жай-күйі авария кауіпін туғызатын немесе азаматтардың өмірлері мен
қауіпсіздіктеріне қауіп төндіретін жағдайда, Тұтынушыны міндетті түрде
хабардар етіп және толық жеткізілмеген жылу энергиясы үшін кейін қайта
есеп айырысу жүргізіп;
2) жылу тұтыну қондырғыларына және (немесе) жылу энергиясын
есепке алу аспаптарына олардың техникалық жай-күйі мен пайдалану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін Өнім берушінің және
Мемлекеттік энергетикалық бақылау өкілдерін жібермеген жағдайда,
Тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескертіп;
3) осы Шарттың 8-тармағында көзделген жағдайларда,
Тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескертіп;
4) жылу тұтыну қондырғылары жүйелерін есепке алу аспаптарын
орнату орнына дейін қосқан жағдайда;
5) жылу желісіне жаңа қуаттарды өздігінен қосқан жағдайда;
6) тараптардың арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес
жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі ұсынылған қызметтер үшін ақы
төлемеген жағдайда;
7) жылу тұтыну қондырғыларының және жылу желілерінің күзгіқысқы кезеңдегі жұмыс істеуінің техникалық дайындығы актісінсіз жылу
желілеріне қосылған және Тұтынушыда тиісті дайындалған персонал
және жылу тұтыну қондырғыларының қауіпсіз әрі сенімді жұмыс істеуіне

готовности теплопотребляющих установок и теплосетей к работе в
осенне-зимний период и отсутствии у Потребителя соответствующего
подготовленного персонала и назначении лица, ответственного за надежную и безопасную работу теплопотребляющих установок, либо договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей
разрешение на такой вид деятельности;
8) в случае возврата менее 30% объема конденсата, предусмотренного Договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Прекращение либо ограничение Поставщиком поставки тепловой
энергии производится с предупреждением Потребителя в случаях:
предусмотренных подпунктами 1), 4) и 5) настоящего пункта - немедленно;
предусмотренных подпунктами 6) - 9) настоящего пункта - не
менее чем за трое суток, за исключением объектов непрерывного
теплоснабжения.
При этом, предупреждение Потребителя в письменном виде вручается лично Потребителю под роспись, либо направляется Потребителю
заказным письмом, а в случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта Потребитель может быть уведомлен телефонограммой.
Предупреждение Потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, о прекращении или ограничении подачи тепловой
энергии в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 7) настоящего пункта производится путем направления письма, телефонограммы в адрес уполномоченного лица органа управления объектом
кондоминиума.
8. При необходимости проведения плановых работ по ремонту
оборудования и (или) подключения новых потребителей и отсутствии резервного питания порядок отключения Потребителя предусматривается в
соответствии с Правилами пользования тепловой энергией.
4. Учет тепловой энергии
9. Теплопотребляющие установки Потребителей обеспечиваются
необходимыми приборами учета для расчетов за тепловую энергию.
Потребитель вправе самостоятельно приобретать и устанавливать
приборы учета. В случае приобретения и установки приборов учета Поставщиком, Потребитель заключает с ним соответствующий договор на
приобретение и установку прибора учета тепловой энергии в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках. Организация
учета тепловой энергии, техническое состояние узлов учета тепловой
энергии теплоносителя должны отвечать требованиям нормативнотехнической документации.
10. Для учета тепловой энергии должны использоваться
приборы учета, типы которых внесены в Государственный реестр
обеспечения единства измерений. При этом им необходимо иметь
клеймо о первичной или периодической поверке организации, имеющей на это право.
Снятие показаний приборов учета производят представители
энергопередающей (энергоснабжающей) организации в присутствии
представителей потребителя либо его представителя, а в случаях установки приборов учета с дистанционным съемом показаний без участия
Потребителя.
При невозможности снятия показания приборов учета в течение
двух расчетных периодов по вине потребителя и, если, при этом потребитель сам не предоставит в энергопередающую организацию сведения
о количестве израсходованной им тепловой энергии, энергоснабжающая
организация вправе производить расчет за указанные периоды по
среднесуточному расходу тепловой энергии Потребителя за аналогичный
период прошлого года с последующим проведением перерасчета по
фактическому потреблению. Невозможность снятия показания приборов
учета по вине потребителя подтверждается соответствующей записью в
журнале Поставщика.
11. Периодическую поверку, ремонт и техническое обслуживание
приборов учета осуществляет энергопередающая организация либо иная
специализированная организация, имеющая разрешение на такой вид
деятельности, по отдельному договору с Потребителем.
Потребитель вправе самостоятельно выбрать специализированную организацию для проведения работ по поверке, ремонту и техническому обслуживанию приборов учета.
12. Стороны производят за свой счет метрологические поверки
находящихся на их балансе приборов учета в сроки, предусмотренные
соответствующими метрологическими стандартами.
Стороны могут потребовать проведение дополнительных поверок,
которые производятся за счет требующей стороны.
13. Количество поставленной Поставщиком и принятой Потребителем тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета.
При отсутствии приборов учета у бытовых потребителей размер платы
определяется по нормам, утвержденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых
рынках для данного населенного пункта (региона), и утверждается ведомством уполномоченного органа.
14. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе
раздела балансовой принадлежности сторон, если иное не предусмотрено договором. При установке приборов учета не на границе раздела
балансовой принадлежности сторон, потери на участке сети от границы
раздела до места установки приборов учета относятся к владельцу, на
балансе которого находится указанный участок сети.
Расчет тепловых потерь или испытание на тепловые потери производит энергопередащая организация совместно с Потребителем.
15. Ответственность за техническое состояние оборудования и
обеспечение безопасности тепловых сетей, находящихся в собственности потребителей, в том числе в общей собственности потребителей,
возлагаются на потребителей и определяется по границе балансовой
принадлежности.
Ответственность за сохранность приборов учета тепловой энергии
возлагается на его владельца и определяется по границе балансовой
принадлежности.
Орган управления кондоминиума может производить обслуживание теплопотребляющих установок самостоятельно или по договору со
специализированной организацией.
16. В случае выхода прибора учета из строя энергоснабжающая
организация производит расчет за указанные периоды по норме потребления по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов
учета, но не более чем в течение одного месяца, за который учет должен
быть восстановлен.
В случае, если прибор учета невозможно восстановить в указанный
срок, то порядок расчета и сроки восстановления учета должны быть
установлены отдельным соглашением сторон.
В случае хищения или поломки приборов учета третьими лицами,
лицо, ответственное за сохранность, обязано восстановить приборы
учета в месячный срок, если иное не предусмотрено Договором. До
момента восстановления приборов учета Потребитель вправе требовать
подключить его к тепловой сети.
5. Права и обязанности сторон
17. Потребитель имеет право:
1) покупать услуги по снабжению тепловой энергией по утвержденным тарифам (ценам, ставкам сборов), ведомства уполномоченного
органа;
2) на получение услуг установленного качества в объеме и сроки,
установленные настоящим Договором;
3) на получение тепловой энергии в необходимом количестве для
предпринимательских целей и бытового потребления по соглашению
сторон;
4) изменять количество потребляемой тепловой энергии для предпринимательских целей, определенное Договором;
5) получать от Поставщика информацию об изменении тарифов
(цен, ставок сборов) или их предельных уровней в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и
регулируемых рынках;
6) получать тепловую энергию непрерывно при осуществлении
деятельности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных
монополиях и регулируемых рынках;
7) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по
снабжению тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии,
в соответствии с условиями заключенного договора;
8) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по
снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха;
9) обращаться в уполномоченный и (или) судебные органы для
решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением
Договора;
10) участвовать в публичных слушаниях;
11) в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии
уведомления Поставщика и полной оплаты по предоставленному Поставщиком объему услуг;
12) иметь иные права, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан;
13) расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным
уведомлением Поставщика не позже, чем за тридцать календарных дней
при условии оплаты фактически предоставленных Поставщиков услуг.
При этом не допускается односторонний отказ от Договора на снабжение
тепловой энергией собственником отдельного помещения, система отопления которого является частью общей отопительной системы многоквартирного дома.
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жауапты адамды тағайындау немесе осындай қызмет түрімен айналысуға
рұқсаты бар мамандандырылған ұйыммен қызмет көрсетуге шарт
болмаған жағдайда;
8) тараптардың келісімдерімен өзгеше көзделмесе, Шартта
көзделген конденсат көлемін 30 %-дан кем қайтарған жағдайда тоқтатуға
немесе шектеуге құқылы.
Өнім берушінің жылу энергиясын беруді тоқтатуы мен шектеуі
Тұтынушыны ескертумен:
осы тармақтың 1), 4) және 5) тармақшаларында көзделген
жағдайларда – жедел түрде;
осы тармақтың 6)-9) тармақшаларында көзделген жағдайларда –
жылумен үздіксіз жабдықтау объектілерін қоспағанда, кемінде үш тәулік
бұрын жүзеге асырылады.
Бұл ретте, Тұтынушыны жазбаша түрде ескерту Тұтынушының
өзіне, қолын қойдырып беріледі не Тұтынушыға тапсырыс хатымен
жіберіледі, ал осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайда
Тұтынушы телефонограммамен хабарландырылуы мүмкін.
Көппәтерлі үйлерде тұратын Тұтынушыларға 1), 3), 4), 7)
тармақшаларда көзделген жағдайларда жылу энергиясын берудің
тоқтатылатыны немесе шектелетіні туралы ескерту кондоминиум
объектісін басқару органының уәкілетті тұлғасының мекенжайына хат,
телефонограмма жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Жабдықтарды жөндеу және (немесе) жаңа тұтынушыларды қосу
бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу қажет болғанда және резервтік
қоректендіру жоқ болса Тұтынушыны ажырату тәртібі Жылу энергиясын
пайдалану қағидаларына сәйкес көзделеді.
4. Жылу энергиясын есепке алу
9. Тұтынушылардың жылу тұтыну қондырғылары жылу энергиясы үшін есеп айырысу үшін есепке алу аспаптарымен қамтамасыз
етіледі. Тұтынушы есепке алу аспаптарын дербес алуға және орнатуға
құқылы. Есепке алу аспаптарын Өнім беруші алған және орнатқан
жағдайда Тұтынушы онымен Қазақстан Республикасының табиғи
монополиялар және реттелетін нарықтар туралы қолданыстағы
заңнамаласында көзделген тәртіппен жылу энергиясын есепке алу
аспабын алу мен орнатуға тиісті шарт жасасады. Жылу энергиясын
есепке алуды ұйымдастыру, жылу жеткізгіштің жылу энергиясын есепке алу тораптарының техникалық жай-күйі нормативтік техникалық
құжаттамалардың талаптарына жауап беруі тиіс.
10. Жылу энергиясын есепке алу үшін үлгілері Өлшем бірліктерін
қамтамасыз етудің мемлекеттік тізіліміне енгізілген есепке алу аспаптары
пайдаланылуы тиіс. Бұл ретте, оларда алғашқы немесе кезең-кезеңмен
тексерілгені туралы осындай тексеруге құқығы бар ұйымның таңбасы
болуы қажет.
Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды энергия беруші
(энергиямен жабдықтаушы) ұйымның өкілдері тұтынушы өкілдерінің
не оның өкілінің қатысуымен, ал көрсеткіштерді қашықтан алатын
есепке алу аспаптарын орнатқан жағдайда Тұтынушының қатысуынсыз
жүргізеді.
Тұтынушының кінәсінен екі есеп айырысу кезең ішінде
коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу мүмкіндігі
болмаған кезде және бұл ретте тұтынушы өзінің тұтынған жылу
энергиясының мөлшері туралы мәліметті энергия беруші ұйымға
ұсынбаса, онда энергиямен жабдықтаушы ұйым өткен жылдың осыған
ұқсас кезеңі үшін нақты тұтыну бойынша кейін қайта есеп айырысу
жүргізе отырып, жылу энергиясының орташа тәуліктік шығысы бойынша
есеп жүргізуге құқылы. Тұтынушының кінәсінен есепке алу аспаптарының
көрсеткіштерін алуға мүмкіндіктің болмауы Өнім берушінің журналына
тиісті жазбамен расталады.
11. Есепке алу аспаптарын кезеңмен тексеру, жөндеу және
техникалық қамтамасыз етуді энергия беруші ұйым не осындай қызмет
түріне рұқсаты бар өзге мамандандырылған ұйым Тұтынушымен
жасалған жеке шарт бойынша жүзеге асырады.
Тұтынушы есепке алу аспаптарын кезеңмен тексеру, жөндеу және
техникалық қамтамасыз етуші мамандандырылған ұйымды өзі таңдауға
құқылы.
12. Тараптар өздерінің теңгерімдеріндегі есепке алу аспаптарына өз есептерінен метрологиялық стандарттарға сәйкес көзделген
мерзімдерде метрологиялық тексеруді жүргізеді.
Тараптар талап ететін тараптың есебінен жүргізілетін қосымша
тексерулер жүргізуді талап ете алады.
13. Өнім беруші жеткізген және Тұтынушы алған жылу энергиясы мөлшері есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша
айқындалады. Тұрмыстық тұтынушыларда есепке алу аспаптары
болмаған кезде, төлемақы мөлшері осы елді мекен (өңір) үшін Қазақстан
Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген нормалар бойынша айқындалады және
оны уәкілетті органның ведомствосы бекітеді.
14. Егер шартта өзгеше көзделмесе, жылу энергиясын босатуды
есепке алу тараптардың теңгерімдік тиесілілігінің бөлу шекарасында
жүргізіледі. Есепке алу аспаптары тараптардың теңгерімдік тиесілілігін
бөлу шекарасында орнатылмаған жағдайда, бөлу шекарасынан есепке
алу аспаптары орнатылған жерге дейінгі желі учаскесіндегі ысыраптар
желінің аталған учаскесі теңгерімінде тұрған иеленушіге жатады.
Жылу ысыраптарын есептеуді немесе жылу ысыраптарына
сынақты энергия беруші ұйым Тұтынушымен бірлесіп жүргізеді.
15. Жабдықтардың техникалық жай-күйі үшін жауапкершілк
және тұтынушының меншігіндегі, оның ішінде тұтынушылардың
ортақ меншігіндегі жылу желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
тұтынушыларға жүктеледі және теңгерімділік тиесілігінің шекарасы
бойынша анықталады.
Жылу энергиясын есепке алу аспаптарының сақталуына
жауапкершілік оның иесіне жүктеледі және теңгерімділік тиесілігінің
шекарасы бойынша анықталады.
Кондоминиумды басқару органы жылу тұтыну қондырғыларына
қызмет көрсетуді дербес немесе мамандандырылған ұйыммен шарт
бойынша жүргізе алады.
16. Есепке алу аспабы істен шыққан жағдайда энергиямен
жабдықтаушы ұйым көрсетілген кезеңдерге есепке алу аспаптары жоқ
Тұтынушылар үшін жылумен жабдықтауды тұтыну нормасы бойынша,
бірақ бір айдан аспайтын мерзім ішінде есеп айырысу жүргізеді, осы
уақытта есепке алу қалпына келтірілуі тиіс.
Егер есепке алу аспабын көрсетілген мерзімде қалпына келтіру
мүмкін болмаған жағдайда, есептеу тәртібі және есептеуді қалпына
келтіру мерзімдері тараптардың жеке келісімімен белгіленуі тиіс.
Есепке алу аспаптарын үшінші тұлғалар ұрлаған немесе сындырған
жағдайда сақтауға жауапты адам, Шартта өзгеше көзделмесе, бір ай
мерзімінде есепке алу аспабын қалпына келтіруге міндетті. Есепке алу
аспаптарын қалпына келтіру сәтіне дейін Тұтынушы өзін жылу желісіне
қосуды талап етуге құқылы.
5. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi
17. Тұтынушы:
1) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді уәкілетті органның ведомствосы белгілеген тәртіппен тарифтер (бағалар, алым мөлшерлемелері) бойынша сатып алуға;
2) осы Шартта белгіленген көлемде және мерзімде белгіленген
сападағы көрсетілетін қызметтерді алуға;
3) тараптардың келісімімен кәсіпкерлік мақсат және тұрмыстық
тұтынуға қажетті мөлшерде жылу энергиясын алуға;
4) Шартта белгіленген кәсіпкерлік мақсат үшін тұтынылатын жылу
энергиясы санын өзгертуге;
5) Өнім берушіден Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес тарифтердің
(бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті
деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпарат алуға;
6) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және
реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес үздіксіз циклдағы
өндіріске байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде жылу энергиясын
үздіксіз алуға;
7) Өнім берушіден жылу энергиясын жабдықтау жөніндегі
көрсетілетін қызметке ақы төлеуді қайта есептеуді және жасалған
шарттың талаптарына сәйкес жылу энергиясын толық жеткізбеуден
немесе сапасыз жеткізуден келтірген нақты залалды өтеуді талап етуге;
8) Өнім берушіден нақты сыртқы ауа температурасын ескере отырып, жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
қайта есеп айырысуды талап етуге;
9) Шартты жасасуға және орындауға байланысты даулы
мәселелерді шешу үшін уәкілетті және (немесе) сот органдарына жүгінуге;
10) жария тыңдауларға қатысуға;
11) Өнім берушіні хабардар еткен және Өнім беруші ұсынған қызмет
көлеміне толық ақы төлеген жағдайда Шартты біржақты тәртіппен бұзуға;
12) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында
көзделген өзге де құқықтарға ие болуға;
13) Өнім берушінің нақты ұсынған қызметтеріне ақы төлеген
жағдайда күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей Өнім берушіге жазбаша
хабарлап біржақты тәртіппен Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте, жылыту
жүйесі көппәтерлі үйдің жалпы жылыту жүйесінің бөлігі болып табылатын
жеке үй-жай иесінің жылу энергиясымен жабдықтауға жасалған Шарттан
біржақты бас тартуына жол берілмейді.
18. Тұтынушы:
1) Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушінің жылумен
жабдықтау бойынша ұсынған қызметтеріне уақтылы және толық көлемде
ақы төлеуге;
2) Өнім берушіге есепке алу аспаптарының істен шыққаны немесе
жұмыс режимінің және жағдайларының бұзылғаны туралы жазбаша
түрде дереу хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда есепке
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18. Потребитель обязан:
1) своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией согласно
условиям Договора;
2) немедленно в письменном виде уведомлять Поставщика о
выходе из строя приборов учета или нарушении режима и условий
работы, в противном случае приборы учета считаются вышедшими из
строя со дня их последней поверки, подтвержденной соответствующими
документами;
3) обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать
Поставщику об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при
пользовании энергией;
4) до пуска в эксплуатацию и перед каждым отопительным сезоном
теплопотребляющих установок провести комплекс мероприятий для
оформления акта технической готовности, выданного Поставщиком,
кроме случаев плановых ремонтов, аварийно-восстановительных работ;
5) обеспечить беспрепятственный доступ представителю Поставщика и Госэнергоконтроля к приборам учета тепловой энергии и теплопотребляющим установкам для осуществления контроля технического
состояния и безопасности сетей, приборов и оборудования;
6) при расторжении Договора (продажа недвижимого имущества и
др.) сделать сверку расчетов и погасить долг за фактически предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией.
19. Поставщик имеет право:
1) устанавливать в соответствии с Правилами пользования тепловой энергии технические требования, обязательные для соблюдения
Потребителями;
2) проводить техническое обслуживание и организовывать поверки
приборов учета в порядке, установленном Правилами пользования
тепловой энергии;
3) в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора в
случаях, предусмотренных подпунктом 6) пункта 7 настоящего Договора в
порядке, предусмотренном пункта 7 настоящего Договора;
4) взимать плату за оказываемые услуги по снабжению тепловой
энергией по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного
органа;
5) снижать тарифы на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией в период действия тарифов в порядке, утвержденном
уполномоченным органом;
6) совершать иные действия, установленные действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.
20. Поставщик обязан:
1) предоставлять равные условия для всех потребителей услуг по
снабжению тепловой энергией;
2) заключать с Потребителем договор на предоставление услуги по
снабжению тепловой энергией;
3) обеспечивать прием платежей от Потребителей за предоставленные услуги по снабжению тепловой энергией;
4) не допускать нарушения прав Потребителей при заключении
договора на предоставление услуги по снабжению тепловой энергией;
5) поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности
тепловых сетей параметры тепловой энергии, указанные в настоящем
Договоре;
6) предоставлять Потребителю услуги по снабжению тепловой
энергией в соответствии с требованиями к качеству, установленными
государственными органами в пределах их компетенции, а также в порядке и сроки, определенные условиями Договора;
7) производить перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению
и возмещение реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии в соответствии с условиями
заключенного договора, осуществлять возврат средств потребителям
по результатам перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с
учетом фактической температуры наружного воздуха в соответствии с
методикой перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом
фактической температуры наружного воздуха, утвержденной уполномоченным органом;
8) вести учет и контроль качества тепловой энергии, поставляемой
Потребителю, принимать своевременные меры по предупреждению и
устранению нарушений качества тепловой энергии;
9) в течение трех календарных дней со дня подачи письменного
заявления либо устного обращения Потребителя о снижении качества
тепловой энергии принять все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет;
10) не допускать перерывы в снабжении тепловой энергией, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Договором;
11) в случае выхода прибора учета из строя не по вине Потребителя вести расчет за тепловую энергию по среднесуточному расходу
Потребителя за аналогичный период прошлого года;
12) довести до сведения потребителя информацию об изменении
тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных
монополиях и регулируемых рынках;
13) снижать в порядке, установленном уполномоченного органа,
тарифы на тепловую энергию для Потребителя в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;
14) предоставлять Потребителю тепловую энергию непрерывно
при осуществлении деятельности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;
15) снимать показания приборов учета тепловой энергии в присутствии представителей потребителя, либо обеспечить снятие показаний
представителями энергопередающей организации в присутствии представителей потребителя.
6. Требования, предъявляемые к сторонам
21. Потребителю не допускается переоборудовать внутриквартальные сети, устанавливать, подключать без согласования с Поставщиком
регулирующую и запорную арматуру, использовать оборудование и
устройства, не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и
другим требованиям, установленным нормативными документами в
области энергетики, нарушать имеющиеся схемы учета тепловой энергии, а также использовать теплоноситель в системах отопления не по
прямому назначению.
22. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие
права сторон либо иным образом нарушающие гражданское законодательство Республики Казахстан.
7. Порядок расчетов
23. Оплата услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией
производится Потребителем по тарифам, утвержденным ведомством
уполномоченного органа, и указываются на страницах Сайта, расположенного по интернет-адресу: https://alpha-mc.kz/
24. Оплата фактически предоставленных Поставщиков услуг по
снабжению тепловой энергией производится Потребителем в соответствии с показаниями приборов учета не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. В случае отсутствия приборов учета оплата Потребителем производится в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора.
25. При наличии задолженности за предыдущие периоды, в первую
очередь, оплата направляется на погашение этой задолженности. В
случае оплаты Потребителем суммы, превышающей фактическую за
расчетный период, разница этого превышения автоматически засчитывается в авансовый платеж следующего расчетного периода (либо по
согласованию сторон, в счет погашения задолженности Потребителя по
иным обязательствам перед Поставщиком, если таковая имеется). Если
Потребитель отказывается от услуг Поставщика на следующий расчетный период, излишне уплаченные суммы возвращаются.
26. В случае если исправления в счетах необходимы в результате
неисправности приборов коммерческого учета и в других случаях, Стороны вносят корректировку в счета в последующие расчетные периоды.
27. Исполнением обязательств Потребителя по оплате услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией признается зачисление денег
на текущий счет Поставщика по реквизитам, указанным в счет-фактуре.
8. Порядок разрешения разногласий
28. Время прекращения подачи тепловой энергии, а также несоответствие ее качества требованиям нормативно-технической документации с отметкой о времени (дате, часе) должно быть отмечено в журнале
диспетчерской службы Поставщика с последующей отметкой о времени
(дате, часе) возобновления подачи тепловой энергии с должным (надлежащим) качеством.
29. При перерыве в подаче или подаче тепловой энергии ненадлежащего качества Потребитель извещает об этом Поставщика лично
(заявкой) или телефонограммой с обязательным указанием времени,
даты ее передачи и фамилии лица, передавшего и принявшего ее. В телефонограмме указывается: время начала ухудшения качества (отсутствия)
товара, характер ухудшения и необходимость присутствия представителя
Поставщика (если ухудшение качества теплоэнергии или перерыв ее
подачи Поставщиком в журнале не зафиксировано).
При личном обращении Потребителя заявка должна иметь копию,
на которой в момент регистрации ее поступления проставляются регистрационный номер, дата и время подачи заявки, подпись принявшего
ее представителя Поставщика. При прекращении теплоснабжения заявка
подается немедленно, при ухудшении параметров - не позднее суток с
момента начала отклонения.
Поставщик сверяет отметки в журнале об отклонении качества
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алу аспаптары тиісті құжаттармен расталған олардың соңғы тексерілуі
кезінен бастап істен шықты деп есептеледі;
3) пайдаланатын желілердің, аспаптар мен жабдықтардың
техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін тиісті дәрежеде қамтамасыз етуге, энергия тұтынудың белгіленген режимін сақтауға, сондай-ақ Өнім
берушіге авариялар, өрттер және энергияны пайдалану кезінде туындайтын өзге де бұзушылықтар туралы дереу хабарлауға;
4) жоспарлы жөндеулер, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары
жағдайларынан басқа, жылу тұтыну қондырғыларын пайдалануға
қосқанға дейін және әрбір жылыту маусымының алдында Өнім беруші
берген техникалық дайындық актісін ресімдеу үшін іс-шаралар кешенін
жүргізуге;
5) желілердің, аспаптар мен жабдықтардың техникалық жай-күйі
мен қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін жылу энергиясын есепке
алу аспаптарына және жылу тұтынатын қондырғыларға Өнім беруші және
Мемлекеттік энергия бақылау өкілін кедергісіз жіберуді қамтамасыз етуге;
6) Шартты бұзу кезінде (жылжымайтын мүлікті сату және т.б.)
есеп айырысуларға салыстыру жүргізу және Өнім берушінің жылу
энергиямен жабдықтау бойынша нақты ұсынған қызметтеріне қарызын
өтеуге міндетті.
19. Өнім берушінің:
1) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес Тұтынушы
лардың сақтаулары үшін міндетті техникалық шарттарды белгілеуге;
2) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында белгіленген
тәртіпке сәйкес есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсетуді
жүргізуге және оларды тексеруді ұйымдастыруға;
3) осы Шарттың 7-тармағында көзделген тәртіппен, осы Шарттың
7-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайларда Шарттың орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұруға;
4) уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша
жылу энергиясымен жабдықтау жөнінде көрсетілетін қызметтер үшін
ақы алуға;
5) уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тарифтердің қолданылуы
кезіңінде жылу энергиясын жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін
қызметтерге тарифтерді төмендетуге;
6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық
заңнамасында белгіленген өзге де іс әрекеттерді жасауға құқығы бар.
20. Өнім беруші:
1) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін
қызметтердің барлық тұтынушылары үшін тең жағдайларды ұсынуға;
2) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді ұсынуға Тұтынушымен Шарт жасасуға;
3) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі ұсынылған қызметтер
үшін Тұтынушылардан төлемдер қабылдауды қамтамасыз етуге;
4) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді ұсынуға
арналған шартты жасасу кезінде Тұтынушылардың құқықтарын бұзуға
жол бермеуге;
5) жылу желілерінің теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында осы
Шартта көзделген жылу энергиясының параметрлерін ұстауға;
6) Тұтынушыға өз құзыреттерінің шегінде мемлекеттік органдар
белгілеген сапаға қойылатын талаптарға сәйкес, сондай-ақ Шарттың
талаптарында белгіленген тәртіппен және мерзімде жылумен жабдықтау
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға;
7) жасалған Шарттың талаптарына сәйкес жылумен жабдықтау
жөніндегі көрсетілетін қызметтер құнына қайта есептеу жүргізуге және
жылу энергиясын толық жеткізбеуден немесе сапасыз жеткізуден
келтірген нақты залалды өтеуге, уәкілетті орган бекіткен нақты сыртқы
ауа температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі
қызметтердің құнын қайта есептеу әдістемесіне сәйкес нақты сыртқы
ауа температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі
қызметтердің құнын қайта есептеу нәтижелері бойынша тұтынушыларға
қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға;
8) Тұтынушыға жеткізілетін жылу энергиясын есепке алуды және
оның сапасына бақылауды жүргізуге, жылу энергиясы сапасының
бұзылуының алдын алу және жою жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға;
9) Тұтынушы жылу энергиясы сапасының төмендеуі туралы жазбаша өтініш берген не ауызша өтініш жасаған күнінен бастап күнтізбелік
үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру бойынша барлық шараларды
қабылдауға және қайта есеп айырысу жүргізуге;
10) осы Шартта көзделген жағдайлардан басқа жылумен
жабдықтауда үзілістерге жол бермеуге;
11) есепке алу аспабының істен шығуы Тұтынушының кінәсінен
болмаған жағдайда, жылу энергиясы есебін өткен жылдың осындай кезеңі
үшін Тұтынушының орта тәуліктік шығысы бойынша жүргізуге;
12) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шектік деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпаратты Қазақстан
Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар
туралы заңнамасында белгіленген мерзімде Тұтынушының назарына
жеткізуге;
13) Қазақстан Республикасының салық заңнамасы тиісінше
өзгерген жағдайда уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Тұтынушы үшін
жылу энергиясы тарифтерін төмендетуге;
14) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы
заңнамасына сәйкес үздіксіз циклдағы өнідіріске байланысты қызметті
жүзеге асыру кезінде Тұтынушыға жылу энергиясын үздіксіз беруге;
15) жылу энергиясын есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін
Тұтынушы өкілдерінің қатысуымен алуға не энергия беруші ұйым
өкілдерінің көрсеткіштерді тұтынушы өкілдерінің қатысуымен алуын
қамтамасыз етуге міндетті.
6. Тараптарға қойылатын талаптар
21. Тұтынушыға кварталішілік желілерді қайта жабдықтауға, Өнім
берушінің келісімінсіз реттегіш және бекіткіш арматураны орнтауға,
қосуға, энергетика саласындағы нормативтік құжаттарда белгіленген
қауіпсіз пайдалану талаптарына және басқа да талаптарға жауап
бермейтін жабдықтар мен қондырғыларды пайдалануға, жылу энергиясын есепке алудың қолда бар схемаларын бұзуға, сондай-ақ жылыту
жүйелеріндегі жылу жеткізгішті мақсаты бойынша пайдаланбауға жол
берілмейді.
22. Тараптарға тараптардың құқықтарын шектейтін немесе өзгеше
жолмен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамаларын бұзатын
әрекеттер жасауға тыйым салынады.
7. Есеп айырысу тәртiбi
23. Тұтынушы Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау
бойынша көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша жүргізеді, және интернет-мекенжайы
бойынша орналасқан сайт беттерінде көрсетіледі: https://alpha-mc.kz/;
24. Тұтынушы Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойынша ұсынған нақты қызметтеріне ақы төлеуді есеп айырысудан кейінгі
айдың 25-күнінен кешіктірмей есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне
сәйкес жүргізеді. Есепке алу аспаптары болмаған жағдайда Тұтынушы
ақы төлеуді осы Шарттың 13-тармағына сәйкес жүргізеді.
25. Өткен кезеңдер үшiн берешегi болған кезде, төлемақы бiрiншi
кезекте осы берешектi өтеуге жiберіледі. Тұтынушы есеп айырысу кезеңi
үшiн iс жүзіндегіден артық сома төлеген жағдайда, осы артық айырма
келесi есеп айырысу кезеңiнiң аванстық төлемiне автоматты түрде (не
тараптардың келiсiмi бойынша Өнім берушінің алдындағы Тұтынушының
өзге мiндеттемелерi бойынша берешегiн өтеу есебiне, егер осындай
болса) есептеледi. Егер Тұтынушы Өнім берушінің келесi есеп айырысу
кезеңiндегi қызметтерiнен бас тартса, артық төленген сома қайтарылады.
26. Егер коммерциялық есепке алу аспаптары ақаулығының
нәтижесiнде және басқа да жағдайларда шоттарға түзету енгiзу қажет
болған жағдайда Тараптар кейiнгі есеп айырысу кезеңдерiнде шоттарға
түзету енгізедi.
27. Шот-фактурада көрсетілген деректемелер бойынша Өнім
берушінің ағымдағы шотына ақша аудару Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтерiне ақы төлеу бойынша
Тұтынушының мiндеттемелерiн орындауы деп танылады.
8. Дауларды шешу тәртібі
28. Жылу энергиясын беруді тоқтату уақыты, сондай-ақ оның
сапасының нормативтік-техникалық құжаттамалар талаптарына сәйкес
келмеуі уақыты (күні, сағаты) көрсетіліп, кейін жылу энергиясын тиісті
сапада беруді қалпына келтірудің уақыты (күні, сағаты) белгісі қойылып,
Өнім берушінің диспетчерлік қызметі журналында белгіленуі қажет.
29. Жылу энергиясын берудегі үзіліс кезінде немесе тиісті сападағы
жылу энергиясын бермеу кезінде Тұтынушы бұл туралы Өнім берушіні
өзі (өтініммен) немесе міндетті түрде берілген уақыты, күні және беруші
және қабылдаушы тұлғалардың тектері көрсетілген телефонограммамен хабардар етеді. Телефонограммада тауар сапасының нашарлай
бастауының (болмауының) уақыты, нашарлау сипаты және Өнім беруші
өкілінің болуының қажеттілігі (егер жылу энергиясы сапасының нашарлауы немесе оны берудегі үзілісті Өнім беруші журналда тіркемесе)
көрсетіледі.
Тұтынушы өзі өтініш берген жағдайда өтінімнің көшірмесі болуы
тиіс. Көшірмеде оның түсуін тіркеу сәтінде тіркеу нөмірі, өтінімді беру күні
мен уақыты, Өтінім берушінің қабылдап алған өкілінің қолы қойылады.
Жылумен жабдықтау тоқтаған жағдайда өтінім дереу, параметрлері
нашарлаған жағдайда – ауытқу басталған сәттен бастап бір тәуліктен
кешіктірілмей беріледі.
Өнім беруші өтінімде (телефонограммада) көрсетілген тауар
сапасының ауытқуы, Тұтынушыларға оны берудегі үзілістер туралы
журналдағы белгілерді салыстырады және келіспеушіліктер болмаған
жағдайда параметрлердің есептіден орта тәуліктік ауытқуына сүйене
отырып, тауар құнын қайта есептеуді оны нақты тұтынуына сәйкес
жүргізеді.

товара, указанной в заявке (телефонограмме), перерывов в подаче его
Потребителям и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости товара в соответствии с его фактическим потреблением, исходя из
среднесуточного отклонения параметров от расчетного.
30. При отказе Поставщика удостоверить факт неподачи тепловой
энергии или предоставления товара (тепловой энергии) низкого качества
Потребитель вправе составить письменное заявление, где указывается:
время начала отказа в подаче товара (отключения) или некачественной его поставки;
характер ухудшения качества товара;
время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу
Поставщика);
время восстановления подачи тепловой энергии (нормализации
его качества);
период отсутствия (ухудшения качества) товара.
Заявление подписывается Потребителем, лицом ответственным
за тепловое хозяйство Потребителя, двумя независимыми свидетелями
и направляется Поставщику. В случае не урегулирования спора Потребитель вправе обратиться в Госэнергонадзор или подать иск в суд.
31. При самовольном водоразборе сетевой воды, самовольном
подключении потребителем теплопотребляющих установок, повреждении
потребителем приборов коммерческого учета, нарушении или отсутствии пломб, установленных в узле учета, энергопередающей и (или)
энергоснабжающей организациями составляется акт и производится
перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии в
двукратном размере.
Перерасчет по горячей воде производится за период не более
года, а для систем отопления с начала отопительного сезона до момента
обнаружения событий, указанных в первом абзаце настоящего пункта.
Акт действителен при наличии подписи представителя энергопередающей организации и потребителя, либо его представителя. Акт считается действительным и при отказе потребителя или его представителя от
подписи, но при условии оформления его комиссией энергопередающей
и (или) энергоснабжающей организаций и (или) органа управления кондоминиума в составе не менее трех человек.
9. Ответственность сторон
32. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
33. За неоплату счета к моменту наступления срока оплаты по нему
(за исключением случаев, предусмотренных 28 Договора), Поставщик
вправе начислять неустойку по неоплаченным суммам Потребителя, в
размере не более 1,5 кратной ставки рефинансирования, установленной
Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического
исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день
просрочки платежа, но не более суммы основного долга.
Установление размера неустойки производится при заключении
Договора. Началом срока начисления неустойки является первый день
месяца, следующий за расчетным периодом, если иное не оговорено
соглашением сторон.
34. Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю услугу по снабжению тепловой энергией наступила по вине других
лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет Поставщик.
35. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения
обязательств по Договору.
10. Форс-мажорные обстоятельства
36. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае
ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия,
определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из
сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
37. Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить
свои обязательства по Договору в течение шестидесяти календарных
дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы, другая
сторона имеет право расторгнуть Договор, направив письменное уведомление о расторжении Договора.
11. Общие положения и разрешение споров
38. Договор оказания услуг по снабжению тепловой энергией
является публичным.
39. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по
какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо
вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из
сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.
Стороны должны предпринимать все необходимые усилия по
урегулированию возникших споров путем переговоров.
40. В случае недостижения согласия, разногласия по Договору
разрешаются в судебном порядке.
41. Отношения сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются действующим законодательством Республики
Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках.
42. Договор составляется в двух экземплярах на государственном и
русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.
Договор для государственных учреждений, финансируемых из
государственного бюджета, регистрируется в территориальных органах
Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и
вступает в действие со дня его регистрации.
43. Потребитель дает согласие Поставщику на сбор, обработку и
хранение персональных данных
о нем, находящихся у Поставщика или которые поступят в указанный источник в будущем, в целях
исполнения условий Договора, а также распространение персональных данных о Потребителе во все
государственные/негосударственные органы/организации, в том
числе не исключая судебные органы.
44. Уведомление должно быть вручено Потребителю лично
под роспись или иным способом, под- тверждающим факт отправки и
получения.
При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным
Потребителю в следующих случаях:
– уведомления, напечатанные на счетах-квитанциях, выставляемых Потребителям, – с даты доставки
счета-квитанции;
– уведомления, направленные по адресу электронной почты или
абонентскому номеру сотовой связи,
а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих
фиксирование извещения или вызова,
– с даты доставки уведомления;
– по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки
Потребителем в уведомлении почто- вой или иной организации связи
12. Срок действия Договора
45. Договор вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации.
46. Срок действия Договора продлевается на определенный срок
с уточнением объема тепловой энергии, если одна из сторон заявит
об этом за тридцать календарных дней до окончания срока действия
Договора, продление срока договора оформляется дополнительным
соглашением к Договору.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или
изменении договора по окончании срока, он считается продленным на
тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон
Поставщик:
БИН: 190940008381
ИИК: KZ109470398992914940
БИК: ALFAKZKA
Банк: АО ДБ «Альфа-Банк»
Юридический адрес:
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Шевченко, 165Б, оф.815
Генеральный директор: Есиркен Шерхан
Call Center: 87079731616
Электронная почта: alpha-mc@list.ru
Сайт: www.alpha-mc.kz
Для удобства потребителей имеются несколько вариантов
самостоятельной отправки показаний счетчиков горячей воды:
- посредством call-center по телефону 87079731616;
- посредством отправки снимка с последними показаниями прибора
учета через программу WhatsApp или Telegramm по номеру 87079731616;
- посредством SMS-сообщения на номер телефона 87079731616;
- посредством электронной почты на alpha-mc@list.ru.
- посредством личного кабинета на сайте www.alpha-mc.kz
Требование: Изображение прибора учета должно быть ясным, где отчетливо были видны номер прибора учета и
текущие показания.
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30. Өнім берушінің жылу энергиясын бермеу немесе сапасы
төмен тауар (жылу энергиясын) ұсыну фактісін куәландырудан бас
тартқан жағдайда Тұтынушы мыналар көрсетілген жазбаша өтініш
жазуға құқылы:
тауарды беруден бас тартудың (ажыратудың) немесе оны сапасыз
берудің басталған уақыты;
тауар сапасы нашарлауының сипаты;
өтінім берудің уақыты және оны тіркеу нөмірі (Өнім берушінің
журналы бойынша);
жылу энергиясын беруді қалпына келтіру уақыты (оның сапасының
қалыпқа келуі);
тауардың болмаған (сапасының нашарлаған) кезеңі.
Өтінішке Тұтынушы, Тұтынушының жылу шаруашылығына жауапты
адам, екі тәуелсіз куә қол қояды да, Өнім берушіге жіберіледі. Егер дау
реттелмесе, Тұтынушы Мемлекеттік энергетикалық қадағалауға немесе
сотқа талап арыз беруге құқылы.
31. Желілік суда өз бетімен алған, тұтынушы өз бетімен жылуды
тұтыну қондырғыларын қосылған, тұтынушының коммерциялық есепке
алу аспаптары бұзылған, есепке алу торабында орнатылған пломба
бұзылған немесе ол болмаған жағдайларда энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйым акті жасайды және тұтынушы
пайдаланған жылу энергиясы көлеміне екі есе мөлшерде қайта есеп
айырысу жүргізіледі.
Ыстық су бойынша қайта есеп айырысу бір жылдан аспайтын
кезеңге жүргізіледі, ал жылыту желілері үшін жылыту кезеңінің басынан
осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген оқиға анықталған сәтке
дейін жүргізіледі.
Акт энергия беруші ұйымы өкілінің және тұтынушының немесе
оның өкілінің қолдары болғанда жарамды болады. Акт тұтынушы не
оның өкілі қол қоюдан бас тартқан жағдайда, оны энергия беруші және
(немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның комиссиясы және (немесе)
құрамы үш адамнан тұратын кондоминиумды басқару органы ресімдеген
жағдайда жарамды болып табылады.
9. Тараптардың жауапкершіліктері
32. осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе
тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жауапты болады.
33. Шот бойынша ақы төлеу мерзімі келген сәтке ол бойынша
төлем жасамағаны үшін (Шарттың 28-тармағында көзделген жағдайларды
қоспағанда), Өнім беруші Тұтынушының төленбеген сомалары бойынша
төлемді кешіктірген әрбір күні үшін Тұтынушының ақшалай міндеттемені
нақты орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген
қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еседен аспайтын мөлшерде,
бірақ негізгі борыш сомасынан аспайтын айыппұл төлеуді талап етуге
құқылы.
Тұрақсыздық айыбының мөлшерін белгілеу Шарт жасасу кезінде
жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбын есептеу мерзімінің басталуы, егер
тараптардың келісімінде өзгеше ескерілмесе, есеп айырысу кезеңінен
кейінгі айдың бірінші күні болып табылады.
34. Егер Өнім беруші үшін Тұтынушыға жылу энергиясымен
жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметті ұсыну Өнім берушімен
Шарттық қатынастарда тұрған басқа тұлғалардың кінәсінен болса,
Тұтынушының алдында Өнім беруші жауапты болады.
35. Тұрақсыздық айыбын төлеу тараптарды Шарт бойынша
міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
10. Форс-мажорлық мән-жайлар
36. Тараптар Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамағаны немесе тиiсінше орындамағаны үшiн, егер бұл еңсерiлмес күш жағдайларының
салдарынан болса, жауапкершiлiктен босатылады. Мұндай жағдайда
Тараптардың бiр де бipeуiнде келтiрiлген залалдың орнын толтыруғa
құқықтары болмайды. Кез келген тараптың талабы бойынша осындай
жағдайда өзара міндететмелерді орындауды айқындайтын комиссия
құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың бiр де бipeуi еңсерiлмес күш
жағдайлары болғанға дейiн пайда болған Шарт бойынша мiндеттерiнен
босатылмайды
37. Егер тараптардың бiрi Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн
еңсерiлмес күш мән-жайлары туындаған күнінен бастап күнтiзбелiк алпыс
күн iшiнде орындауға жағдайы болмаса, екiншi тарапты алдын ала жазбаша хабардар ету шартымен, екiншi тараптың Шартты бұзуға құқығы бар.
11. Жалпы ережелер және дауларды шешу
38. Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызмет көрсету шартын Тараптар жеке тәртіппен жасайды.
39. Шарттың қандай да бір ережесі бойынша немесе толық немесе Шарттың ережесіне қатысты әрекет бойынша туындаған қандай
да бір даулар мен келіспеушіліктер жағдайында тараптардың кез келгені
басқа тарапқа даудың мәнін толық баяндап қарсылығын басқа тарапқа
жіберуге құқылы.
Тараптар барлық дауларды келiссөздер жолымен реттеу үшiн
барлық күш-жігерін жұмсайды.
40. Келісімге келмеген жағдайда Шарт бойынша келіспеушіліктер
сот тәртібімен шешіледі.
41. Тараптардың Шарттан туындайтын және онымен реттелмеген
қатынастары Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және
реттелетін нарықтар туралы қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
42. Шарт тараптарда сақталатын және бiрдей заң күшi бар
мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалады.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелер үшін Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Қазынашылық комитетінің аумақтық органдарында тіркеледі және
тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.
43. Тұтынушы Өнім берушігеӨнім берушідегі ол туралы немесе
Шарттың талаптарын орындау
мақсатында болашақта көрсетілген көзге түсетін жеке деректерді
жинауға, өңдеуге және сақтауға,
сондай-ақ тұтынушы туралы барлық мемлекетік/мемлекеттік емес
органдарда, ұйымдарда, оның
ішінде сот органдарын қоспағанда, жеке деректерді таратуға
келісім береді.
44. Хабарлама Тұтынушыға жеке қолын қойғызып немесе жөнелту
мен алу фактісін растайтын
өзге де тәсілмен тапсырылуы тиіс.
Бұл ретте төменде көрсетілген тәсілдердің бірімен жіберілген
хабарлама мынадай жағдайларда
Тұтынушыға табыс етілген болып есептеледі:
– Тұтынушыларға берілетін шот-түбіртектерде басылған
хабарламалар-шот-түбіртек жеткізілген
күннен бастап;
– электрондық пошта мекен-жайы немесе ұялы байланыстың
абоненттік нөмірі бойынша,
сондай-ақ хабарламаны немесе шақыруды тіркеуді қамтамасыз
ететін басқа да байланыс
құралдарын пайдалана отырып жіберілген хабарламалар
жеткізілген күннен бастап.
– хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы –
12. Шартты қолдану мерзiмi
45. Шарт бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған сәттен
бастап күшіне енеді.
46. Шарттың қолданылу мерзімі жылу энергиясының көлемі
нақтыланып белгілі бір мерзімге ұзартылады, егер тараптардың бірі бұл
туралы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік отыз
күн бұрын мәлімдесе, Шарт мерзімін ұзарту Шартқа қосымша келісіммен
ресімделеді.
Тараптардың бірінің мерзімі аяқталғаннан кейін шартты тоқтату
немесе өзгерту туралы өтініші болмаған жағдайда, ол шартта көзделген
мерзімге және талаптармен ұзартылған болып есептеледі.
13. Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелерi
және қолдары
Өнім беруші: Тұтынушы:
БСН 190940008381
ЖСК KZ109470398992914940
БИК АЛЬФАКЗКА
Банк: Альфа-Банк «ЕБ АҚ»
Заңды мекенжайы:
Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко к-сі, 165Б, оф.815
Бас директор Есіркен Шерхан
Call Center: 87079731616
Электрондық пошта: alpha-mc@list.ru
Сайт: www.alpha-mc.kz
Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін ыстық су есептегіш
терінің көрсеткіштерін өздігінен жіберудің бірнеше нұсқасы бар:
- call-center арқылы 87079731616 телефоны бойынша;
- 87079731616 нөмірі бойынша WhatsApp немесе Telegram
бағдарламасы арқылы есептеу құралының соңғы көрсеткіштерімен
суретті жіберу арқылы;
-телефон нөміріне SMS-хабарлама арқылы 87079731616;
- электрондық пошта арқылы alpha-mc@list.ru.
- сайттағы жеке кабинет арқылы www.alpha-mc.kz
Талап: есепке алу аспабының бейнесі анық болуы тиіс,
онда есепке алу аспабының нөмірі мен ағымдағы көрсеткіштер
анық көрінетін.

16 İs-shara

№24-25 (946-947) 28.06.2021 jyl

www.qazaquni.kz

«Түркістан – Түркі
әлемінің бесігі» атты жастар көшбасшылары мен
белсенділерінің Халықаралық
саммитінің пленарлық отырысы өтті.
ҚР Ақпарат және қоғамдық
даму министрлігі
ұйымдастырған басқосуда
«Түркістан – Түркі әлемінің
рухани астанасы» идеясын ілгерілету мен мәдени
туризм, бірлескен жастар
лагерьлерін ұйымдастыру
мен жастар ұйымдарының
ынтымақтастығы және
т.б. бағыттар бойынша
ынтымақтастық мәселелері
тақыланды.
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ТҰРАН ДҮНИЕСІНІҢ КІНДІГІ

Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына
орайластырылған Саммиті
онлайн және офлайн форматта
өтіп, оған 300-ден астам адам
қатысты. Жиында түркістілдес
халықтарының өкілдері сөз
сөйлеп, алқалы шараның
маңыздылығын атап өтті.
Форумға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының
Төрағасы Мәулен Әшімбаев
видео-байланыс режимі
арқылы қатысып, құттықтау
сөз сөйледі.
Өз сөзінде Мәулен Сағат
ханұлы Түркістанның түркі
әлемінің тарихында рөлі ерекше екеніне назар аударды. Ол
көне шаһардың қайта түлеуі
тұтас түркі әлемі үшін маңызды
екенін тілге тиек етіп, мұндай
қадам ортақ тарихымызды
сақтауға және түркітілдес
халықтардың қарымқатынасын одан әрі нығайтуға
ықпал ететінін айтты. Сенат
Төрағасы Елбасының тарихи шешімі мен Мемлекет
басшысының қаланың дамуына ерекше көңіл бөлуінің
арқасында Түркістан соңғы
жылдары заманауи, көрікті
қалаға айналғанын атап өтті.
«Қазіргі таңда көне Түр
кістанның жаңа бейнесі

қалыптасуда. Шаһардың
осындай жетістігі Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Нұрсұл
тан Әбішұлы Назарбаев
тың жасампаз шешімінің
нәтижесі. Осыдан үш жыл
бұрын Елбасы Түркістан облысын құру туралы тарихи
Жарлыққа қол қойған еді. Содан бастап қаланың екінші
тынысы ашылды. Түркістанды
дамыту ісіне Қазақстан

Республикасының Президенті
Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев баса мән беріп келеді.
Көктемде өткен Түркітілдес
мемлекеттер басшыларының
саммитінде Түркістанның
«Түркі әлемінің рухани астанасы» болып жариялануы
соның жарқын көрінісі», –
деді Мәулен Әшімбаев.
Жиында Ақпарат және
қоғамдық даму министрі Аида
Балаева сөз сөйлеп, бүгінде
түркітілдес елдер арасындағы
қарым-қатынас белсенді
дамып келе жатқанын атап
өтті. Осындай ауқымды
жұмыстардың аясында түркі
мемлекеттерінің жастары
арасындағы ынтымақтастықты
нығайту мәселесі де басты назарда екенін жеткізді.
«Бүгінгі жастарымыздың
өзара ынтымақтастығы мен
достығы, біріккен бастамалары мен жобалары – біздің
мемлекеттер арасындағы
байланысты одан ары

нығайтудың бірден-бір
кепілі. Жастар саясатындағы
ынтымақтастықты терең дамыту қашан да басты назарда. Бұл мақсатта біз жақында
Түркия мемлекетімен жастар
саясаты стратегиялық сессиясын өткізген болатынбыз.
Нәтижесі мол жиында екі
елге ортақ өзекті мәселелер
қаралып, жастардың ресурс
тық Орталығы волонтерлік
қозғ алыс, әлеуметтік қолдау
салаларында өзара тәжіри
бе алмасу жөнінде келісімге
келдік. Осындай стратегиялық
сессияларды қызығушылық
танытқан барлық түркі мем
лекеттерімен бірлесіп өткізу
алдағы жоспарда бар. Сонымен қатар, бауырлас елдердің
жастарына арналған Ясауи
атындағы 50 гранттың бөлінуі
– білім беру саласындағы
әріптестікті жаңа деңгейге
көтеріп, мәдени-ағартушылық
кеңістікті кеңейтуге тың
серпін береді деп сенемін. Бұл
орайда, біз түркі елдерінің
жас ғалымдарын осы және
басқа да ғылыми жобалар
аясында ынтымақтастық
орнатып, бірлесе жұмыс
атқаруға шақырамыз. Бұндай
қадамдар – жас ғалымдар
арқылы ғылыми байланысты
жаңа деңгейге көтеріп, ортақ
тарихымыздың өз елдерімізде
кеңінен насиаттауға жол ашып
еді», – деді Аида Балаева.
Жиында сонымен қатар
ТҮРКПА Бас хатшысы Ал
т ы н б е к М а м а ю с у п о в п е н
Халықаралық түркі академия
сының президенті Дархан
Қыдырәлі және түркітілдес
елдердің бірқатар өкілі сөз
сөйледі.
«Қазақ үні»
Түркістан қаласы

Нұржан АСАН (көркемдеушi)
АЙМАҚТАҒЫ ТIЛШIЛЕР:
Нұр-Сұлтан тілшілер қосыны:
Азамат ТАСҚАРАҰЛЫ
(8-702-931-89-86)
Ақмола облысы:
Бақыт СМАҒҰЛ (8-701-626-77-66)
Арқалық қаласы:
Нұрсұлтан НҰРМАН
(8-702-688-84-87)
Алматы облысы:
Мәди ИСЛАМ (8-775-119-12-13)
Жезқазған қаласы:
Жанат АСАНҚАЛИ
(8-702-384-12-00, 8-707-261-20-98)
Қарағанды облысы:
Ахметқали ХАЛЕНОВ (8-701-450-30-18)
Қостанай облысы:
Төлен РАМАЗАНҰЛЫ (8-701-174-06-70)
Семей қаласы:
Рахат АЛТАЙ
(8-775-998-15-39)
Түркістан облысы:
Әбдіғаппар АЙДАР
(8-702-475-75-66, 8-771-390-73-75)
Асылхан ӘЛІ (8-701-626-88-32)
Түркістан қаласы:
Әтіргүл ТӘШІМ (8-702-489-47-23)
Тарату бөлімі:
Нұр-Сұлтанда:
Жасұлан ИСА
(8-776-120-19-72)
Шымкентте:
Мүтән ИСМАЙЫЛ
(8-701-692-1340),
Астанада «Алты Алаш»
дүңгіршіктерiнде сатылады
(8-701-572-88-47)
Газет ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлiгiнде 19. 12. 2012 жылы тiркелген.
Куәлiк №13976-Г (Алғашқы куәлік
№1270-Г, 01. 08. 2000 жыл).
Автордың пiкiрi мен редакция көзқа
расы сәйкес келе бермейтiнiн ескер
темiз. Қолжазбалар өңделедi және
қайтарылмайды.
Жарнама мәтiнiне жарнама берушi
жауап бередi.
Газеттен көшiрiлiп басылса, сiлтеме
жасалуы шарт.
Газетте «Қазақпараттың»
материалдары пайдаланылды.
Газет «Қазақ үнi» компьютер
орталығында беттелдi

HABARLANDYRÝ

OBÁVLENIE

«Alpha Management Company» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды
реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің
2021 жылғы 22 маусымдағы «Alpha Management Company
«жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің электр энергиясын беру
жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифті және тарифтік
сметаны оңайлатылған тәртіппен бекіту туралы» № 49-НҚ
бұйрығына сәйкес 2021 жылғы 1 шілдеден бастап ҚҚС-сыз 2,01
теңге/кВт мөлшерінде тариф енгізіледі.

АЙЛЫҚ ТАРАЛЫМЫ – 60 400

ТОО «Alpha Management Company» извещает о том, что в
соответствии с приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной
Экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 22 июня
2021 года № 49-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы
на регулируемую услугу по передаче электрической энергии Товарищества с ограниченной ответственностью «Alpha Management
Company» в упрощенном порядке» с 1 июля 2021 года вводится
тариф в размере 2,01 тенге/кВт без НДС.

ҚАЗАҚТЫҢ МҰҢЫ МЕН ШЫНДЫҚТЫҢ ЖЫРЫ – «ҚАЗАҚ ҮНІ» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!
ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ – 65380
«Қазпошта» арқылы жазылу бағасы:

1 ай

қала

429,24 3 ай

қала

1287,72

6 ай қала

2575,44 12 ай

қала

5150,88

1 ай

ауыл/аудан

447,86 3 ай

ауыл/аудан

1343,58

6 ай ауыл/аудан

2687,16 12 ай

ауыл/аудан

5374,32
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