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(Соңы 2-бетте)

Елбасы әйелдер қауымы өкілдерімен «Көктем шуағы» атты кездесу өткізді. Кездесуді ашқан Мемлекет басшысы 
жиынға қатысушыларды және еліміздің бүкіл әйелдер қауымын келе жатқан 8 наурыз – Халықаралық әйел-қыздар 
күнімен құттықтады.

Қазақстан Президенті көпбалалы аналарға қолдау көрсетуге арналған жаңа ауқымды әлеуметтік шараларды жү-
зеге асырудың маңыздылығын айтып, көрсетілетін көмек көлемі біртіндеп арта беретінін атап өтті.

– Негізінен, бұл қолдау шаралары табысы төмен көпбалалы отбасылар үшін әлеуметтік көмекті күшейтуге бағыт-
талатын болады. Әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақылар көлемі артып, бюджет саласындағы жалақысы төмен 
қызметкерлердің еңбекақысы өседі, тұрғын үйлер салынады. Сондай-ақ, «Бақытты отбасы», «Құтты мекен» және 
«Ауыл – ел бесігі» жобалары жүйелі қолдау көрсетуге бағытталған, – деді Елбасы. 

МЕРЕКЕЛІК КЕЗДЕСУ

Ғалия ӘЖЕНОВА, «Әділ сөз» халықаралық ұйымының сарапшысы, 
заңгер: 

–  Ешкім мемлекет ана мен балаға ешқандай  қамқорлық көрсетіп 
жатқан жоқ дей алмайды. Бұл жерде бірқатар түйткіл бар. Біріншісі, 
халыққа қызмет көрсететін орталықтарда, органдарда жұмыс 
жасайтын мамандардың өз жауапкершілігін қаншалықты деңгейде 
сезінетініне байланысты болып тұр. Шыны керек, жергілікті жердегі 
мамандардың көбі қарапайым нәрсені шеше алмайды. Халыққа қызмет 
көрсету орталығындағылар алдына келген адамның қағазын қабыл-
дап алумен ғана шектелмей, мәселесін анықтап, оған ақыл-кеңес беруі 
тиіс. Әлеуметтік ұсақ-түйек мәселенің бәрі көбіне осындай жерлерде 
дұрыс көмек көрсетілмегендіктен, қордаланып, оның арты түрлі ши-
еленістерге ұласып жатады.  

Ойталқы
Әзімбай ҒАЛИ, тарих ғылымдарының докторы, саясаттанушы:
Мемлекеттің ана мен бала алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін 

жүзеге асыруының өзіндік астары бар. Бірінші, көпбалалы отбасылар-
дың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайының нашарлап кетпеуіне қамқор-
лық. Екінші, бала тууға ынталандыру. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында әлеуметтік көмек түрлеріне 
қатысты өзге елдердің тәжірибесі жайлы жиі айтылады. Бұл, әсіресе, 
АҚШ пен Еуропа елдеріне қатысты болып тұр. Оның басты себебі, 
оларда демография үрдісі төмендеп, халықтың қартаю үдерісі жылдам 
жүріп жатыр. Бұл қауіп көршілес Ресейде де бар. Олар сондықтан, соңғы 
жылдары түрлі қолдау шараларын белсенді түрде жүргізіп жатқанымен, 
әзірге оның игілігін орыстардың өздері көре алмай отыр.  

Конституцияның 27-бабы 
1-тармағында «Неке мен от-
басы, ана мен әке және бала 

мемлекет қорғауында болады» 
деп жазылған. Алайда, соңғы 
кезде қоғамда мемлекеттің ана 
мен бала алдындағы әлеуметтік 
жауапкершілігін жүзеге асыруы-
на байланысты қызу пікірталас 
жүріп жатыр. Бұл мәселеге орай 
сарапшылардың да пікірлерін 

білген едік.
(Соңы 3-бетте)

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ САРАП

(Соңы 4-бетте) (Соңы 2-бетте)

ӨРКЕНИЕТТІЛІК ӨЛШЕМІ
Сондықтан, олар бүгінде өздері 

ойлап тапқан «гендерлік теңдік» 
саясатын әділдік пен еркіндіктің 
жоғары шыңы деп санайды. Өкініш-
ке қарай, бұл көрсеткіш XX ғасыр-
дан бастап «озық демократияның» 
көрінісіне айналып, мемлекет дең-
гейін қоғамның түрлі саласындағы 
әйелдердің үлес салмағымен өлшеу 
үрдісі белең алып бара жатыр. 

Зайырлы, демократиялық қоғам 
құруды мақсат тұтқан ел ретінде бұл 

ӘЛЕМДІК ТАРИХҚА КӨЗ ЖҮГІРТСЕК, ЕШҚАШАН ДА ӘЙЕЛГЕ ҚАТЫСТЫ КӨЗҚА-
РАСТА ОРТАҚ ТҰЖЫРЫМ БОЛМАҒАН. ЕР МЕН ӘЙЕЛДІҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ 
МЕН ҚОҒАМДАҒЫ ОРНЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ДАУ-ДАМАЙДЫҢ ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН 
ҚЫЗУ ПІКІРТАЛАСҚА АРҚАУ БОЛУЫ СОНЫҢ НАҚТЫ ДӘЛЕЛІ. ӘСІРЕСЕ, БАТЫС-

нына көз жүгіртсек, одан «Ерлер 
мен әйелдердің құқықтары мен 
мүмкіндіктерінің нақты теңдігін 
қамтамасыз ету – уақыт  талабы». 
«Қоғамдық-саяси өмірдегі гендер-
лік теңдікке қол жеткізу». «Эконо-
микадағы гендерлік теңдікке қол 
жеткізу». «Гендерлік білім беру. 
Құқықтық және гендерлік оқу-ағар-
ту».   

публикасындағы 2030 жылға дейінгі 
отбасылық және гендерлік саясат 
тұжырымдамасы іске асырылуда. 
Барлық мемлекеттік органда гендер-
лік саясатты іске асыруға жауапты 
тұлғалар белгіленді. Атқарылған 
жұмыс аз емес. 

Дегенмен, стратегияның мазмұ-

ӘЛЕМНІҢ МӘНІ — ӘЙЕЛДЕ!

Балайым КЕСЕБАЕВА, Парламент Мәжілісінің депутаты:

«ҚИЫНДЫҚ – АЛДАҒЫ 
МҮМКІНДІКТІҢ КӨЗІ»

– Балайым Туғанбайқызы, мерекеңізбен! Мұн-
дай айтулы мейрам атаусыз қалмайтын болар?

– Көктеммен келетін мейрамды ерекше жақсы 
көреміз ғой. Жалпы әйелдер сүйікті болуды, назарға 
түсуді қалап тұратын қауым. Бұл күндері  жұбайы-
мыздан бастап дос, бауырлардан, әріптестерден 
сыйлық аламын. Тартудың не екеніне, құнының 
арзан-қымбаттығына мән бермеймін. Жақындары-
мыздың осы күнде ескерусіз қалдырмай, қуантқысы 
келген ниетіне риза болып, төбеміз көкке көтеріліп 
қалады. «Көңіл көңілден су ішеді» дейтін қазақпыз 
ғой. Осындай риясыз пейіл, ақ ниет тер адамға үлкен 
күш, сенім сыйлайды. Сондықтан, жақындарымды 
жағымды сезімге бөлеп, жүрегін қуанышқа толтыра-
тын мүмкіндікті өзім де құр жібермеуге тырысамын.

Лебіз

ЛАЙЫҚТЫ 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТУ – 

ЕЛДІГІМІЗДІҢ БЕЛГІСІ
ҚҰРМЕТТІ ХАНЫМДАР!

Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық 
әйел-қыздар күнімен шын жүректен 

құттықтаймын!  
Қазақстан қоғамында әйелдер, ең алдымен, 

аяулы ана, сүйікті жар, кәсіби маман және 
жауапты лауазым иесі. Сондықтан да айтулы 
мереке қарсаңында абзал аналар мен аяулы 
аруларға лайықты сый-құрмет көрсетілуі – 
елдігіміздің белгісі.

Дана халқымызда: «Ана бір қолымен бесік 
тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді», 
«Қыз өссе – елдің көркі» деген қанатты сөздер 
бар. Бұл – халқымыздың ежелден әйел затын 
ардақтай білгенінің айғағы. 

Мемлекет басшысы ханымдармен тұрақты 
түрде кездесіп, олардың ел дамуына қосып 
жүрген зор үлесіне ерекше мән беріп келеді. 
«Нұр Отан» партиясының жақында өткен 
сессиясында Елбасы Үкімет пен әкімдерге 
көпбалалы, жалғызбасты аналар мен табысы 
төмен отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсетуді 
тапсырды. 

Республикамыздың сот жүйесінде де әйелдер 
айрықша орынға ие. Олар сот органдарында 
қызмет атқаратын барлық қызметкерлердің 
жартысынан астамын құрайды. Бұл, көбінесе, 
әйелдер табиғатының шиеленістерді шешуге 
бейімдігімен, айрықша шыдамдылығымен, 
байыпты шешім қабылдауымен байланысты 
болса керек.

Құрметті ханымдар! Сіздерді көктемнің 
шуақты мерекесімен құттықтай отырып, 
баршаңызға денсаулық, отбасыларыңызға 
амандық, баянды бақыт және еңбекте табыс 
тілеймін! Әрдайым жандарыңыздан сіздерге 
жақын адамдар табылып, мерекелік көңіл-
күйге бөлене беріңіздер!

Жақып АСАНОВ
Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының төрағасы

үрдістен Қазақстан да сырт қалған 
жоқ. ҚР Президенті жанындағы 
Әйелдер істері және отбасылық-де-
мографиялық саясат жөніндегі ұлт-
тық комиссия құрылды. 2006-2016 
жылдарға арналған гендерлік теңдік 
стратегиясы, «Ерлер мен әйелдердің 
тең құқықтарының және тең мүмкін-
діктерінің мемлекеттік кепілдіктері 
туралы», «Тұрмыстық зорлық-зом-
былық профилактикасы туралы» 
заңдар қабылданды. Қазақстан Рес-

ТЫҢ ӘЙГІЛІ ҒАЛЫМДАРЫ МЕН ОЙШЫЛДАРЫ ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ ОРТА 
ШЕНІНЕ ДЕЙІН ӨЗ ЕЛДЕРІНІҢ ҚЫЗҒА, ӘЙЕЛГЕ, АНАҒА ДЕГЕН КӨЗҚА-
РАСЫН ЖҮЙЕЛЕУ КЕЗІНДЕ АРИСТОТЕЛЬ, ПЛАТОН, СОКРАТ СИЯҚТЫ 
ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ СӨЗДЕРІН БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫП, СОҒАН ЖҮГІНІП 
КЕЛДІ.  

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, ҚР Президенті:

«АНАЛАРЫМЫЗ ХАЛЫҚ ИГІЛІГІН 
ЕСЕЛЕП, НАҒЫЗ ЕРЛІК 

КӨРСЕТІП ОТЫР»

Сурет akorda.kz сайтынан алынды

АНА МЕН БАЛА АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ОРЫНДАЛУЫ ҚАЛАЙ?
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ҮМІТТІ ҮКІЛЕЙТІН ШАРА
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті 2019 

жылды «Тәрбие жұмысы» жылы деп жарияла-
ды. Осыған орай Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша Қылмыстық атқару жүйесі депар-
таментінің ЕС-164/6 мекемесінде сотталған-
дарды түзу жолға түсіруге көмектесетін тәрбие 
жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп отыр.

 Халықаралық әйелдер күнін мерекелеу 
қарсаңында ұйымдастырылған «Ашық есік күні» 
осы дәстүрлі шаралардың жарқын мысалы. 
Аталған іс-шараның мақсаты – сотталғандарға 
әлеуметтік-пайдалы байланыстарды қолдау, 
құқық қорғау тәртібін ынталандыру, жасақтағы 

моральдық-психологиялық климатты жақсарту 
болып табылады.

Мереке қарсаңында өткізілген шараға ко-
лониядағы сотталғандар қыз-келіншектердің 
жақындары мен туыстары келді. Мұндай ме-
рекелік шараның әйелдерге берері мол. Бұл 
олардың ертеңгі күнге деген сенімін нығайтады. 
Өздерін сүйетін, іздейтін, күтетін жан барын біл-
ген жандар қателігін қайталамауға, жаңа өмір 
бастауға талпыныс жасайды. 

Шараға сотталған әйелдер де үлкен дайын-
дықпен келді. Өз күштерімен концерттік бағдар-
лама әзірлеп, туыстарына өнерлерін паш етті. 
Туған үйінен алыста, сын тезінде жүрсе де бола-
шаққа деген үміттерінің үзілмегенін көрсетуге ты-

рысты. Осылайша ашық есік күні қуаныш, жылу, 
махаббат сыйлаған әдемі шараның үлгісі болды.

Сотталғандардың туыстарына тұрғын үй-жай-
лар, монша, кір жуу кешені көрсетіліп, медици-
налық-санитарлық бөлімге экскурсия жасалды. 
Мекемедегі тәрбие жұмыстарымен таныс болған 
қонақтар түзеу мекемесінде жүрген сотталған 
әйелдердің жаңа кәсіптерді меңгеріп, қабілет-қа-
рымдарын ашатынына көз жеткізді. Олар шара 
кезінде тоқуға, тігуге, сурет жазуға икемі барын, 
өз ойларын, сезімдерін, шығармашылық қиялда-
рын және дизайнерлік идеяларын көрсете білді. 

Ирина СУЛЕИНА, 
СҚО бойынша ҚАЖД ЕС-164/6 

мекемесінің жасақ бастығы 

Ашық есік күні

СУДЬЯ-ӘЙЕЛ

Сот саласындағы тың өзгерістің 
бірі – тергеу соттары институтының 
енгізілуімен байланысты. Тергеу 
сотының құрылуы өзін қаншалықты 
ақтады, заңдылықты қорғау мен 
әділдікті қамтамасыз етуде қандай 
рөл атқарып отыр? Бұл жөнінде 
Атырау қаласының маманданды-
рылған тергеу сотының төрағасы 
Бақытгүл Дүйсебалиева әңгімелейді. 
– Елбасымыздың 2018 жылғы 10 қаңтар-

дағы Жарлығымен құрылған Тергеу соты іс 
жүзінде 2018 жылдың 31 шілдесінен бастап 
қызмет атқарып, Қылмыстық процестік ко-
дексте көзделген өкілеттіктерді орындайды. 
Бұрын тергеу судьясының өкілеттіктерін про-
курорлар орындайтын. Кейін 2015 жылдың 1 
қаңтарынан бастап тергеу судьясы институты 
енгізілді. 

Статистикалық мәліметтерге келетін бол-
сақ, 2018 жылдың 31 шілдесінен бастап жыл-
дың соңына дейін Атырау қаласының маман-
дандырылған тергеу сотының іс жүргізуіне 
барлығы 709 өтініш (жадығат) түскен, оның 
ішінде күдіктіге қатысты «күзетпен ұстау» 
түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау 
бойынша 110 өтініш түсіп, 94-і қанағаттан-
дырылған, он бесі қанағаттандырусыз қал-
дырылған; алуды санкциялау бойынша 256 
өтініш түсіп, оның 254-і қанағаттандырылып, 
екеуін қанағаттандырудан бас тартылған; 
тінтуді санкциялау бойынша 46-өтініш қа-
нағаттандырылған; төрт күдіктіге қатысты 
үйқамақты санкциялау жөнінде өтініш қа-
нағаттандырылған; мүліктің ықтимал тәркіле-
нуін қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым са-
луды санкциялау жөнінде алты өтініш түсіп, 
оның бесеуі қанағаттандырылған. Сонымен 
қатар, ағымдағы жылдың жартыжылдығын-
да анықтаушының, анықтау органының, 
тергеушінің және прокурордың әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) және шешімдеріне 44 шағым 
түсіп, олардың 21-і шағым берушілердің өз 
өтініштері негізінде қараусыз қалдырылып, 
қайтарылған, ал жиырма екісі қаралып, оның 
екеуі қанағаттандырылған.

– Тергеу соты жаңа институт 
болғанымен, өзіңіздің сот саласында 
бұрыннан жұмыс жасайтыныңызды 
білеміз. Құрылған тергеу сотына қалай 
келдіңіз? 
– Атырау қаласының мамандандырылған 

тергеу сотының төрағасы болып тағайындал-
мас бұрын Атырау қаласының №2 сотында 
тоғыз жыл судья болып қызмет атқардым. 
Бұл қыз метке конкурс арқылы іріктеу кезінде 
менің көп жылдық еңбек тәжірибемді, қа-
раған істер бойынша сот актілерінің сапасын 
ескерді деп ойлаймын. Ал, оған дейін Ал-
маты қаласы Алмалы аудандық сотында көп 
жылдар бойы маман боп жұмыс жасадым. 
Сонымен қатар, тергеу сотының төрағалығы-

ОТБАСЫ мен ҚЫЗМЕТТІ ТЕҢ ҰСТАҒАН

CАРАП

ӨРКЕНИЕТТІЛІК 
ӨЛШЕМІ

 1992-2016 жылдарда 
өмір ұзақтығы әйелдерде 
72,3-тен 76,61 жасқа, ерлер-
де 62,4-ден 67,99 жасқа дейін 
артты. 

 Қазақстанда әйелдер 
үй жұмысына (ас әзірлеу, кір 
жуу, ыдыс-аяқ жуу, жинау 
және т.б.) күніне орташа 4 
сағат 6 минут жұмсайды.

 Ерлер әйелдерге қа-
рағанда (60,3% және 53,8% 
тиісінше) өз өміріне көбірек 
қанағаттанады.

 Басшылық лауазымдағы 
әйелдердің үлесі 37 пайыз. 
Бұл қалалық жерде  37,8 пай-
ыз, ауылдық жерде  33,3 пай-
ызды құрайды.

«Ерлер мен әйелдердің ұр-
пақты болу денсаулығын бекем-
деу». «Қоғамдағы жынысқа бай-
ланысты зорлық-зомбылықтың 
алдын алу». «Отбасындағы ген-
дерлік теңдікке қол жеткізу. От-
басын нығайту және отбасындағы 
тәрбиенің рөлін күшейту». «Ген-
дерлік сезімтал қоғамдық сананы 
жетілдіру». «Стратегияны іске 
асырудан күтілетін нәтижелер» 
деген бөлімдерді көруге болады. 
Ал, онда қолданылған ұғымдар 
күрделі. Бұларды қарапайым 
адамдардың көпшілігі әлі толық 
қабылдай алмай жүр. 

Қазақ қоғамы үшін ұлттық 
санаға сыналап кіріп жатқан жат 
ұғымдар мен түсініктердің көп 
жағдайда пайдасынан зияны ба-

сым. Себебі, бір кездері атын 
айтудың өзі ұятты іс саналатын 
жыныстық серіктес немесе жы-
ныстық серіктес емес адамдар-
дың тарапынан жасалған сексу-
алдық зорлық-зомбылық деген 
сөздердің қолданылуы бүгінде 
үйреншікті жағдайға айналып 
кетті. Бұл І.Тұрмағамбетовтың:  
«Әйел жерден шыққан жоқ, ол 
да еркектің баласы. Ерлер көктен 
түскен жоқ, әйел – оның анасы» 
деген өлең жолдарында айтылған 
ұғым мен ата-бабамыздың «Қыз – 
қонақ»,  «Еріне жаққан әйел, елге 
де жағады»,  «Анасын көріп қы-
зын, аяғын көріп асын іш» деген 
даналық сөздерінің мағынасы мен 
мәнін ұғынудың азаюына ұрын-
дырып отыр. Сондықтан, отбасын 
құруға асықпайтын жастардың 
саны жыл өткен сайын ұлғайып, 

ал бір шаңырақтың астында 
суықты да, ыстықты да бірге 
бөлісеміз деген  жандардың 
жыл өтпей жатып ажырасып, 
бір-бірінен алимент даулап, 
қашып-пысып жүргеніне тал-
дау жасап, одан қорытын-
ды шығару жағы ақсап тұр. 
Осындайда, Елбасымыз Нұр-
сұлтан Назарбаевтың: «Әйел 
өзін сенімді сезінген жерде 
отбасы да берік, балалардың 
болашағы да жарқын», «Әйел 
– бесік иесі. Демек, әйелдің 
жайы түзелмей – бесігіміз тү-
зелмейді, бесігіміз түзелмей 
– еліміз толық түзелмейді», 
деген сөздерін мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының не-
гізіне айналдыруға не кедергі 
деген сұрақ еріксіз тілге ора-
лады. 

Ал, бейресми түрде қо-
ғамда «әйелдер таратқан үкі-
мет» деген атқа ие болған 
Ба қытжан Сағынтаев бастаған 
министрлер кабинетінің жұ-
мысына айтылған сын мен 
ұсыныстан Асқар Мәминнің 
командасы оң нәтиже шығара-
рынан үміттіміз. Өйткені, ана 
мен баланың жағдайын жасап, 
оның ішер ас, киер киімнен 
тарықпауына сол үйдің асы-
раушы отағасы ғана емес, бел-
гілі бір деңгейде мемлекет те 
жауапты екенін заң шығарушы 
және атқарушы билік органда-
рының кейбір өкілдері сезінуі 
керек. Осындайда көрнекті 
мемлекет және қоғам қайрат-
кері Михаил Есеналиевтің 
«Қоғамдық пікірмен санас-
пай, ісіміз алға баспайды. Өз 
халқымызға, дәлірек айтқанда, 
жанымыз ашымай, көсегеміз 
көгермейді» дегенін Үкіметтің 
жаңа басшысы елеп-ескерсе, 
қанеки.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)
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МЕРЕКЕЛІК КЕЗДЕСУ

Нұрсұлтан Назарбаев келешек ұрпақты 
тәрбиелеу ісінде әйелдердің айрықша рөл 
атқаратынын айтты.

– Әлемдегі ең маңызды нәрсе әйелдің қо-
лынан келеді. Ол адамға өмір сыйлайды. Орта 
есеппен, бір отбасында үш бала тәрбиеленіп 
отыр десек, бір жылда шамамен 400 мың сәби 
өмірге келеді. Бала – бір отбасының байлығы 
мен мақтанышы ғана емес, тұтас елдің баға 
жетпес капиталы. Сондықтан біздің аналары-
мыз, әсіресе көпбалалы аналар, ерекше құр-
мет пен алғысқа лайық. Олар халқымыздың 
игілігін еселеп, нағыз ерлік көрсетіп отыр, 
– деді Мемлекет басшысы.

Елбасы қазақстандықтардың әл-ауқаты 
мен отбасылық өмірдің құндылықтары 

мемлекеттің берік негізі саналатынын атап 
өтті.  

– Қарқыны күшті әрі жаңашылдыққа толы 
заманда сіздер ел игілігі үшін өз әлеуеттеріңіз 
бен қабілеттеріңізді табысты жүзеге асырып 
келесіздер. Түрлі салалар мен бағыттарда 
жаңа белестерді бағындырып, маңызды 
нәтижелерге қол жеткізіп отырсыздар. Менің 
жаңғыру жөніндегі идеяларымды іске асыруға 
әйелдер қауымы мол үлес қосуда, – деді Қа-
зақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев әйелдердің ел 
өміріне белсенді атсалысып отырғанын атап 
өтті.

– Бүгінде білім беру және денсаулық 
сақтау саласындағы әйелдердің үлесі 70 
пайызға жетсе, қаржы және сақтандыру ме-
кемелерінде 60 пайызды құрайды, ал ауыл 

шаруашылығында – 45 пайыз. Бизнесте, 
шығармашылық саласы мен спорт әлемінде 
зор табысқа қол жеткізген әйелдер аз емес. 
Біз, яғни еркектер қауымы, сіздерден қалып 
қоймау үшін ойлануымыз керек, – деді Мем-
лекет басшысы.

Соңында Қазақстан Президенті еліміздің 
әйелдер қауымы өміріміздің айнасы екенін әрі 
халқымыздың мінез-құлқы мен ментальділігін 
айшықтайтынын айтты.

– Біздің міндетіміз – сіздер үшін жасампаз 
бастамаларыңыздың толық жүзеге асуына 
жағдай жасау, – деді Елбасы.

Кездесуге ел өмірінің әр саласында же-
тістікке жеткен әйелдер қауымының өкіл дері 
қатысты.

akorda.kz 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, ҚР Президенті:

«АНАЛАРЫМЫЗ ХАЛЫҚ ИГІЛІГІН ЕСЕЛЕП, 
НАҒЫЗ ЕРЛІК КӨРСЕТІП ОТЫР»

 ҚР Жоғарғы Сот мүше-
лерінің 2001 жылы 23-і әйел, 77-
сі ер;  2005 жылы 27-сі әйел 73-і 
ер;  2010 жылы 28-і әйел, 72-сі 
ер; 2015 жылы 34-і әйел, 66-сы 
ер, 2017 жылы 43-і әйел 57-сі ер 
адам болды. 

 Сот әйелдердің үлесі: 2001 
жылы 36,7 пайыз; 2005 жылы 
39,2 пайыз; 2010 жылы 40,7 пай-
ыз; 2015 жылы 41,4 пайыз;  2017 
жылы 48,4 пайызды құраған.

 Әйелдерге қатысты тір-
келген тұрмыстық зорлық-зом-
былық оқиғаларының саны 2007 
жылы – 35 034, 2011 жылы – 78 
503, 2013 жы лы – 137 336, 2015 
жылы – 65325, 2017 жылы – 119 
608-ді құрады. 

 2017 жылы еліміздегі 
зейнетақы алатын 2 095 159 
адамның 1 486 842-сін әйелдер 
құрады. Әйелдердің  850 776-
сы қалалық жерде, 636 066-сы 
ауылдық жерде тұратын зей-
неткерлер. 

 Мемлекет кепілдік берген 
заң көмегін алған 164 105 адам-
ның 22904-і әйелдер. 

на бұған дейінгі қылмыстық істерді қарайтын 
соттың судьясы ретіндегі өтілім қаперге 
алынса керек. Себебі, тергеу сотының судья-
сы қылмыстық процесті білетін, қылмыстық 
іс жүргізу нормаларын меңгерген, жасырын 
тергеу әрекеттерін жүргізу, жасырын тергеу 
әрекеттерін жүргізу мерзімдерін ұзарту, кү-
зетпен ұстау, үйқамақ, экстрадициялық қамақ 
мерзімдерін ұзарту, кепіл қолдануды санкци-
ялау, күзетпен ұсталмайтын адамды сот-пси-
хиатриялық және сот медициналық сараптама 
жүргізу үшін медициналық мекемелерге 
мәжбүрлеп орналастыру, мәйітті эксгумация-
лау, іздеу жариялау т.с.с. санкциялау мәселе-
леріне жауапкершілікпен атқаратын судья. 

Қазіргі күні Атырау қаласының мамандан-
дырылған тергеу сотында сот төрағасымен 
қатар, бір судья қыз мет атқарады. Сондай-ақ, 
аудандық соттардың әрқайсысында тергеу 
судьялары жұмыс істейді. Олар көбінесе 
күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын қол-
дану жөніндегі өтініштерді және жергілікті 
полиция бөлімімен тергеліп жатқан істер 
бойынша алу, тінту тергеу амалдары бойынша 
жадығаттарды қарайды. Бұрын тергеу судья-
сының міндеті – күдіктіге қатысты бұлтартпау 
шарасына санкция беру болатын, қазіргі таңда 
оның қызмет ауқымы ұлғайтылып, Қылмы-
стық процестік кодексінің 55-бабында көздел-
ген өкілеттіліктер де жүктеліп отыр. 

– Тергеу сотындағы жұмыс бары-
сына тоқталсақ. Судьялар артылған 
жүктемені орындай ала ма?
– Тергеу сотына ай сайын сотқа дейінгі 

тергеп-тексеру, прокуратура органдарынан,  
қорғаушылар мен қылмыстық іс бойынша 
күдікті ретінде танылған тұлғалардан – шама-
мен екі жүздей өтініш, жадығат, арыз-шағым 
келіп түседі. Олар біз кезекшілікпен жұмыс 

атқаратын сенбі-жексенбі, мереке күндері 
де толастамайды. Қыз мет барысын тиімді 
ұйымдастырғандықтан жүктемені игеріп, 
уақытылы орындауға үлгеріп жатырмыз. 
Тергеу барысында азаматтардан құқықтары 
бұзылған немесе бұзылды деп саналған және 
қылмыстық істі заңсыз қысқарту бойынша 
арыз-шағымдар жиі келіп түседі. Тергеу 
судьясы заңнама талабына сәйкес, Қылмы-
стық процестік кодексінің 106-бабына сай 
шағымды үш тәулікте, ал егер заңды  және 
негізді шешім қабылдау үшін маңызы бар 
мән-жайларды зерттеу қажет болса он тәулік 
ішінде жабық сот отырысында тиісті тұлға-
лар мен прокурордың қатысуымен қарап, 
жа уабын береді. Кейде бас бостандығынан 
айыру орындарында жазасын өтеп жатқан 
адамдардан қателесіп келетін шағымдар бо-
лады. Олар тергеу сотымен қарауға жатпайды. 
Бұлай дейтінім, тергеу соты үкім шыққаннан 
кейінгі қылмыстық істер бойынша шағымдар 
мен өтініштерді қарамайды, сол себепті, қара-
усыз қалдырылып, кері қайтарылып жатады. 

– Тергеу соты сот жүйесіндегі ре-
формалар желісінде өзін қаншалықты 
ақтады деп ойлайсыз?
– Тергеу судьясы институтының енгізілуі 

адамның құқығы аясында халықаралық стан-
дарттарға сай респуб ликамыздың құқықтық 
саясатының артуының бір белгісі болып сана-
лады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысын-
да құқығы бұзылған немесе шектелген аза-
маттар айыптау органдарына емес, айыптау 
немесе қорғау тарапына  қатысы жоқ, тергеу 
сотына жүгіне алады. Мәселен, анықтаушы-
ның, анықтау органының, тергеушінің және 
прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
және шешімдеріне жасалған шағымдарды 
қарау кезінде күдіктінің одан кейінгі кінәлі не 
кінәлі еместігіне баға берілместен заңнама ая-
сында шешімдер қабылдануда. Құрылғанына 
көп уақыт өтпесе де тергеу соты бүгінгі таңда 
өзіне жүктелген міндеттерді ақтай білді деген 
сенімдеміз.

– Қылмыстық істерді қарау нәзік 
жаратылысты әйел жаны үшін қанша-
лықты ауыр? Үй мен қызметті қатар 
алып жүрудің қиындығы бар ма?
– Менің жұмыс пен күнделікті отбасы, 

ошақ қасындағы болмысым мүлдем бөлек. 
Қызмет барысында, әрине, тәртіпті талап 
етесің, нақты принциптермен жұмыс жасай-
сың. Үйде жақын адамдарыңмен емін-еркін, 
жайдары отырғың келеді. Бір жақсысы, 
менің отбасым жұмысымды жақсы түсінеді, 
үнемі моральдық жағынан қолдап, алаңдамай 
қызмет етуіме жағдай туғызып отыр десем 
артық айтпаспын. Соның өзі үлкен көмек деп 
ойлаймын. 

Құралай ҚУАТОВА,
АТЫРАУ

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Екіншісі, Үкімет барлық адамды бірдей жұмыспен қамтып отырмағандықтан, 
көмекке мұқтаж не әлеуметтік жағынан нашар қамтылған адамдар мен отбасылардың 
дер уақытында тізімін жасап, оларға тиісті әлеуметтік көмек көрсету жолдарын қара-
стыруда осалдық танытуда. Жаңа туылған әрбір балаға жәрдемақы беру, көпбалалы ана-
ларға әртүрлі әлеуметтік көмек көрсету бұрын да жаппай жасалды деп ауыз толтырып 
айта алмаймын. Салыстырмалы түрде айтсақ, ол кезде ата-ананың жауапкершілігі өте 
жоғары болды. Мен 4 не 5 бала тудым, мемлекет қашан бізге көмек береді деп үкіметке 
алақан жайып, шу шығарған аналар туралы көріп-естімеппін. Ол кезде бұл мүмкін де емес 
еді. Себебі, ата-аналарымыз баланы бауыр етім, бақытым, байлығым деп жақсы көріп, 
махаббат пен туды. Сондықтан, баланы өз еркімен емес, үкімет күштеп тудырғандай, 

Себебі, ұлттық және қоғамдық даму ерекшеліктеріне сай, еуропалық 
нәсілдегі ұлттардың көбі көпбалалы болуға аса құлшыныс танытпайды. 
Онда демография мәселесінде шешімнің бәрін еркектер емес, әйелдер өз-
дері қабылдайды. Оны демограф ретінде түрлі жиындарда болған кезде, 
еуропалық әріптестерім де мойындап отыр. Бізде де кешегі Кеңес үкіметі 
кезінде ғана емес, қазір де славян ұлттарына қарағанда азиялықтар 
мен кавказдықтар мемлекеттен қолдау күтпей-ақ демографиялық көр-
сеткішін төмендетпей келеді. Оны үкімет басындағылар өз пайдасына 
тиімді пайдаланып отыр. Ол негізсіз де емес. Дегенмен мемлекет өз жау-
апкершілігін ешқашан ұмытқан емес, ұмытпайды да. Жалпы, әлеуметтік 

кейде жөн-жосықсыз шу шығарып, биліктегілерді жерден алып, жерге салып жатқан  кейбір аналарға қарап, еріксіз 
бас шайқауға мәжбүр боламын. Оларда ананың балаға деген махаббатымен бірге жауапкершілігі де болу керек емес пе?! 
Өз жауапкершілігін үкімет те, ата-ана да толық сезінбей, мәселенің шешімі табылмайды.

Ойталқы АНА МЕН БАЛА АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ОРЫНДАЛУЫ ҚАЛАЙ?

көмек туралы айтқан кезде оның қаржылық, экономикалық қырларын айтпай кетуге болмайды. 
Өйткені, әлеуметтік қолдау шараларының теңге бағамы мен инфляция деңгейін тұрақтандырмай 
тиімділігі болмайды. Ал, бұл бюджетке қосымша салмақ түсіретін шаруа.

 МӘСЕЛЕ

ҚОҒАМ

Қоғамда тұрмыстық зорлық-зом-
былыққа ұшырап жүрген әйелдер қанша-
ма?! Осындай отбасылық жанжалдардың 
соңы кейде қылмысқа апаратын жағдай-
лар да кездеседі. Мамандардың айтуын-
ша, әйелдердің 60 пайызы тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Алайда, 
олардың тек 10 пайызы ғана тиісті орын-
дарға шағымданатын көрінеді…

«Жалпы, республика бойынша әй-
елдерге заңдық-психологиялық тұрғыда 
көмек беретін 20 дағдарыс орталығы бар 
екен. Оның екеуі Алматыда орналасқан. 
Соның бірі – «Қамқорлық», екіншісі 
«Құрбылар» дағдарыс орталығы. Көмек 
сұрап келетін қыз-келіншектердің әрқай-
сысы әртүрлі отбасы, әртүрлі әлеуметтік 
орта болса да, басындағы жағдайлар 
бір-біріне ұқсас» дейді заңгер Қарашаш 
Тұрғынбаева. «Көпшілігінде отағасы 
ішімдік ішеді, не құмар ойын ойнайды. 
Отбасын асырамайтыны өз алдына, әй-
еліне қол көтереді, бала-шағасы олардың 
ұрыс-керісінен әбден қорқып қалған. Ал, 
әйелі болса, баламен үйде отырған соң 
жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Былайша 
айтқанда, күйеуіне күні қарап отыр. Сон-
дықтан, ұрған-соққанына, тіпті мас боп 
келіп, аяғы ауыр кезінде ішінен тепкеніне 
шыдаған. Әбден шегіне жетіп, «бір күні 
осының қолынан өлмей тұрғанымда бас 
сауғалайын» дегенде барып бізге келіп, 
кеңес сұрайды. Ондай әйелдердің жағдай-
ын естіп отырып, жүрегіміз ауырады. 
Оларға басының аманында ажырасуға 
кеңес береміз, бірақ, өкініштісіондайда ер 
адамдардың 80 пайызы алимент төлемей-
ді», – дейді ол. 

Ал, Алматыдағы «Құрбылар» дағда-
рыс орталығының жетекшісі Надежда 
Владырь жыл сайын 600-ге жуық әйел 
заты тұрмыстық зорлық-зомбылықтан көз 
жұматынын айтады. «Олардың жас ша-
масы 30 бен 40-тың арасында. Күйеуінен 
көрген әлімжеттікті айтуға батылы жет-
пейтін әйелдер саны әлдеқайда көп» дейді 
ол. Себебі, егер әйел өзін қорғау үшін күй-
еуіне ауыр дене жарақатын салса, онда сот 
оны қылмыскер ретінде жазалайды. Оның 
көп жылдар бойы күйеуінің әлімжеттігіне 
шыдап, зорлық-зомбылық құрбаны болып 
келгені ескерусіз қалады. «Әсіресе, қала-
дан шалғай жерлерде аудандарда, ауыл-
дарда мұндай жағдайға ұшыраған әйелдер 
не істерін білмей, шарасыз күйге түседі. 
Ең өкініштісі, зорлық-зомбылықтың 
көбісі осындай жерлерде кездеседі. Бізге 
Қаскелең, Есіктің тұрғындары телефон 
шалады. Олар осындай орталықтар тура-
лы естіген. Ал одан да алыс, мысалы Ке-
ген, Нарынқол сияқты аудандар бар. Олар 
мұндай орталықтар туралы мүлде білмей-
ді де», – дейді орталықтың басшысы.  

Белгілі  жазушы, ҚР Президенті 
жанындағы Әйелдер істері және отба-
сылық-демографиялық саясат жөніндегі 
ұлттық комиссияның сарапшылар кеңесі 
хатшысы Камал Әлпейісова бұл мәсе-
лені бірнеше жылдан бері зерттеп келе  

8 Наурыз – Халықаралық әйел-
қыз дар күні және 22 наурыз – Ұлыс-

тың ұлы күні мейрамдары қар-
саңында Шымкент қаласы бойынша 
Қылмыстық атқару жүйесі департа-

ментіне қарасты ИЧ-167/4 қауіпсіздігі 
барынша жоғары мекемесінде жаза-

сын өтеп жатқан сотталған азаматша-
лардың арасында өткізілетін тәрби-
елік іс-шаралар жоспарына сәйкес, 

көптеген мәдени іс-шаралар ұйымдас-
тырылуда.

Әйелсіз дүние – тұл. Әлемнің жа-
рығы – Ана. Бойымызға қуат, өмірімізге 
мазмұн беріп отырған да аяулы аналар, 
асыл жарлар. Әр шаңырақта елдіктің, 
тыныштықтың, береке мен бірліктің 
ұйытқысы болып отырған да осы аяулы 
жандар. Осы ретте, халықаралық әйелдер 
күнін мерекелеуге арналған Шымкент 
қаласы бойынша Қылмыстық атқару 
жүйесі департаментіне қарасты ИЧ-167/4 
қауіпсіздігі барынша жоғары әйелдер ко-
лониясында сотталған азаматшалардың 

Ізгілік деп жүретін, сірә, дәйім, 
Шапағат пен мейірге тұнады ойым.
Мен — қазақтың қызымын,
Көз сал, әлем.
Қасиеттен жаралған тұла бойым!

Көңіл сыйған жерге елді сыйыстырып,
Көлденеңге көрсетпей қиыс қылық.
Ақ жаулығым — анты боп адалдықтың,
Ұмай болам, ұлтымды ұйыстырып!
 
Рухымнан даналық күші ағыла,
Ақ пейілім ақ құс боп ұшады да.
Ұлт анасы — Домалақ анамынмен,
Қалың елді қаусырған құшағына!

Қариядан естіген кеңес-үлгі,
Мұрат етіп көрмегем егесіңді.
Мен — Мәншүкпін, сұрмерген Әлиямын,

Жауыздыққа атылған жебе сынды!
 
Қуат алғам, салтымнан, үлгі-әдеттен,
Бас иеді тәкаппар шыңдар өктем.
Мен Ләззатпын, — Еркіндік қарлығашы,
«Желтоқсанда» өз жанын құрбан еткен!
 
Нәзіктіктің киелі келбеті едім, 
Қадір тұтып, артамын ерге сенім.
Бір қолыммен тербетем ақ бесікті,
Бір қолыммен әлемді тербетемін.
 
Тұрам әр кез арымның асқарында,
Жүрегімде орын жоқ басқамұңға.
Мен қазақтың қызымын, көз сал, әлем,
Даналығы — нәзіктік астарында! 
Даралығы — нәзіктік астарында!..

Алма ТҮСІПБЕКОВА 

ӘЛІ «ҚОРҒАНСЫЗДЫҢ КҮНІН» 

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

ҚАЗАҚ ҚЫЗЫНЫҢ ПОРТРЕТІ

ДАҒДАРЫС ОРТАЛЫҚТАРЫ ЖАЙЛЫ БЫЛАЙ ДЕЙ-
ДІ: «МЕНІҢ ҰҒЫМЫМДА, ДАҒДАРЫС ОРТАЛЫҚТАРЫ 
ҰЛТ НАМЫСЫНДАҒЫ ДАҚ. ӨЙТКЕНІ, ОНДА ТҰРА-
ТЫНДАР – СҮЙІП ҚОСЫЛҒАН, АЛТЫН АЙДАРЛЫ 
ҰЛ-ҚЫЗ ТУЫП БЕРІП ОТЫРҒАН ЖАРЫНАН, БАЛАЛА-
РЫНЫҢ ӘКЕСІНЕН ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ КӨРГЕНДЕР. 

КЕШІП ЖҮРГЕНДЕР БАР

СОТТАЛҒАН АЗАМАТШАЛАР ОТБАСЫЛАРЫМЕН 
ҚАУЫШТЫ

түзелу мақсатына қол жеткізуге ықпал 
ететін салауатты өмір салтына ынталан-
дыру, оң моральдық-психологиялық ахуал 
қалыптастыру, сотталған азаматшалардың 
бос уақытын тиімді пайдаланумен қатар 
мерекелік кештерде өздерінің бар өнер-
лерін ортаға салуы үшін таяуда «Ашық 
есік күні» мәдени-көпшілік іс-шарасы 
ұйымдастырылды.

Аталмыш іс-шараны ұйымдастыру-
дағы мақсат темір тордың ар жағында 
жазасын өтеп жатқан әйел азаматшалар-
дың өз отбасы мүшелерімен, туыс-ба-
уырларымен қауышып, туыстық қаты-
настарын нығайтуына мүмкіндік жасау 
және бостандыққа шығуға үміттерін 
арттыру екенін айта кеткен жөн. Жиынға 
Шымкент қаласы бойынша ҚАЖ депар-
таментінің қызметкерлері, Қоғамдық 

бақылау комиссиясының мүшелері және 
сотталған азаматшалардың туыстары 
шақырылды. 

Сондай-ақ, «Ашық есік күні» мәде-
ни-көпшілік іс-шарасында Шымкент қала-
сы бойынша ҚАЖ департаменті бастығы-
ның орынбасары, әділет подполковнигі 
П.Исақбаев аталған іс-шараның маңызы 
туралы сөз қозғады. Әрі қарай сотталған 
азаматшалардың іс-шараға шақыртылған 
туыстарымен қауышып-көріскендерін 
тамашалап, сотталған Чеп Ирина Алек-
сандровна мен Алимова Нина Павловна 
БАҚ өкілдеріне сұхбат та берді. 

Б.ТУЛЕПБЕРГЕНОВ, 
Шымкент қаласы бойынша ҚАЖД 

САТӘПЖ тобының аға инспекторы, 
 әділет аға лейтенанты  

жатқандықтан, еліміздегі  дағдарыс ор-
талықтары жайлы былай дейді: «Менің 
ұғымымда, дағдарыс орталықтары – ұлт 
намысындағы дақ. Өйткені, онда тұра-
тындар – сүйіп қосылған, алтын айдарлы 
ұл-қыз туып беріп отырған жарынан, 
балаларының әкесінен зорлық-зомбылық 
көргендер. «Ұлттың ұяты» деп, «аз күндік 
қонақ» деп, «ел мен елді қосатын алтын 
көпір» деп әлпештеген қыздарымыз адам 
төзгісіз қорлықтан, жуан жұдырықтан, 
кейде тіпті, суық қарудан қорғану, жанын 
сақтау үшін қашып келіп, паналайтын 
жері. Ендеше, мұндай орындардың көбе-
юі – қазақтың мейірбан, ер мінез, намы-
сты, тәрбиелі ұлдары азайып, ожар, жуан 
жұдырық, надан, қуыскеуде бөріктілердің 
көбейіп бара жатқандығының белгісі 
сияқты. Жер-жерде жасалып жатқан отба-
сылық зорлықтар – солардың ісі». 

Жалпы, отбасылық жанжалдар мен 
олардың салдары жайлы ақпараттар БАҚ-
та аз жарияланбайды. Әсіресе, ең сұмдық 
дерлігі осыдан біраз уақыт бұрын Шығыс 
Қазақстан облысының Шемонаиха ау-
данында болған оқиға. Он жыл отасқан 
күйеуі мен қайын жұртынан азап шеккен 
әйел шыдап жүріп-жүріп, соңында ше-
гіне жетті ме екен, әйтеуір алдымен үш 
баласын асып өлтіріп, соңында өз-өзіне 
қол салған. Сондай-ақ, Қызылорда облы-
сының Жосалы ауданында күйеуі әйелін 

ат құйрығына байлап, сүйретіп өлтірген. 
Қатыгездіктері бірінен-бірі өтетін мұндай 
қылмыстар тізбесі жаға ұстатады. Әйтсе 
де, бір таңқаларлығы осындай оқиғалар-
дың тергелуін, істің қаралуын зерделеген 
адам біздің қоғамда қылмыс жасаушылар-
ды айыптау емес, қорғау басым ба деген 
ойға қалуы мүмкін. 

Аталмыш мәселе төңірегінде заңгер 
Нұрбол Батырбай «Елімізде жыл сайын 

нымен қоса өкінішті жағдайлар да аз боп 
тұрған жоқ. Заң бойынша, бүгінде ер адам 
әйеліне қорлық көрсетсе, 10 күнге дейін 
қамауға алынады. Денесінде жарақаттың 
бар-жоғын дәлелдеудің қажеті жоқ. Өзін 
қорлап тілдегенін, балағаттағанын арызда 
көрсетуге болады. Егер еркек қол көтерсе, 
әйелдің шағымы сотқа жіберіліп, күйеуі 
45 күнге дейін қамауға алынуы мүмкін. 
Ер адамға айыппұл салынады. Үлкен 

Осы тұста бір нәрсені айта кеткен жөн,  
қазақ «еркек үйдің егесі, әйел үйдің  ше-
гесі»  деп текке айтпаған. Расында, бізде 
отбасында ер адам басшы саналғанымен, 
ол тек таңертең кеткеннен кешке дейін 
түзде жүреді де, үйдегі тұрмыс-тіршілік, 
бала тәрбиесі түгел дерлік әйелдің мой-
нында. Яғни, әйелге «баланы өзің тудың, 
өзің  қара, өзің өсір» деген міндет парыз 
сияқты, әйтеуір ер адамның әке болып ба-
ласына уақыты мен көңілін бөліп қарай-
тындары өте сирек. Ал, енді алда-жалда 
бала мүгедек боп туылса, онда тіпті әйел 
ауыз аша алмайды. Тіпті, ондайда еркек-
тер отбасын тастап кетуге де бейіл секілді, 
көп жағайда туабітті науқас баласының 
тауқыметін әйелдер жалғыз арқалауға 
мәжбүр. Немесе күйеуі жанында болған 
күннің өзінде ұрыс-керіс, жанжал, қала 
берді, қол көтеруіне шыдап жүре береді. 
Болмаса, ажырасып кетеді. Алайда, ажы-
расқанда жағдай тіпті ушыға түседі. Бір 
емес, бірнеше бала-шағаны әйел қалай 
асырайды? Себебі, бірге тұрғанда өз мін-
детін дұрыс атқармаған әке ажырасқан 
соң тіпті төбе көрсетуден, балаларына 
тиесілі үлесті беруден қашады.

Сондықтан, «шиеттей бала-шағамен 
қайда барам?» деп өлімші халге жеткен-
ше, қорлыққа көніп жүре беретін әйел-
дерге айта кету керек, бүгінде елімізде 
дағдарысқа қарсы орталықтар және қа-
лалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі, Аналар үйі сияқты 
әйелдер мен аналардың құқығын қорғай-
тын үкіметтік емес ұйымдарды айтпаған-
да, арнайы осы мәселемен айналысатын 
ҚР Президенті жанындағы Әйелдер 
істері және отбасылық демографиялық 
саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы бар. 
Сондай-ақ, Адам құқықтарын қорғау бой-
ынша жұмыс жасап жатқан «Сорос-Қа-
зақстан» қорының ішінде де арнайы 
жобалар бар. Тіпті, +7 7172 49-78-89 сенім 
телефондары да жұмыс істейтінін біле 
жүргендеріңіз жөн. 

Негізі, көп жағдайда әйелдің күйеуі 
көрсеткен қорлыққа төзуіне «Бас жарылса 
– бөрік ішінде, қол сынса – жең ішінде» 
және «Ерлі-зайыптының арасына есі кет-
кен түседі» деген қағида да себеп. Мұны 
кісі өлтіріп жатса да немқұрайлы болуға 
үйрету демей не дейміз? 

Қысқасы, ХХІ ғасырда өмір сүріп 
жатырмыз десек те, әйел баласы әлі сол 
баяғы ұлы Мұхаң, Мұхтар Әуезов жазған 
«Қорғансыздың күнін» кешіп келеді...  

Мәриям ӘБСАТТАР,
«Заң газеті»

орын алатын түрлі қылмыстардың үштен 
бірінен астамы осы әйелдерге қаты-
сты зорлық-зомбылық екен. Онда да ол 
меніңше шыдамның шегіне жеткен не 
ашынған, әйтеуір өзінің құқығын қорғауға 
батылы жеткен әйелдер. Ал, қанша жер-
ден қан-жоса болса да, ары мен жаны тап-
талса да, сол босағада өлемін деп жүрген 
әйелдер қаншама?! Әрине, қазақта сүттей 
ұйып отырған, берекенің бастауына 
айналған отбасылар аз емес. Алайда, со-

жетістікке жеткен, қызметте жүрген әйел-
дердің де отбасында зорлық-зомбылықтан 
зардап шегетінін көріп жүрміз. Олардың 
күйеулері құмар ойынға, ішімдікке салы-
нып кеткен. Әйелдер көп жағдайда көніп 
отырады. Негізі, біз бір нәрсені түсінуіміз 
керек:  тұрмыстық зорлық-зомбылық – от-
басылық мәселе емес, ол кез келген басқа 
зорлық сияқты қылмыс. Сондықтан, ол 
дер кезінде құзырлы орындарға хабарла-
нып, жаза тағайындалуы шарт», – дейді. 
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 СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Анам тірі кезінде ең алдымен ме-
рекемен сол кісіні құттықтаушы едік. 
Қазір алғашқы сыйлық енемізге арна-
лады. Одан соң апа-сіңлілер, құрбылар, 
сыйлас әріптестерге тарту жасаймыз. 
Осылайша өзіміз де қуанып, өзгені де 
қуантып, бұл мерекеде бір жасап қала-
мыз. Кейде 8 Наурыз қазаққа тән мереке 
емес, ұлт аналарының өз алдына бөлек 
мейрамы болуы керек деген пікірлер 
айтылып қалады. Иә, қазақ аналарының 
өз мерекесі болғаны жөн. Бірақ, ондаған 
жылдар бойы мерекеленіп келе жатқан 
8 Наурыздың орны бәрібір бөлек. Жалпы 
адамдар арасындағы сыйластықты есе-
леп, қарым-қатынасқа әдемі реңк беретін 
мұндай мерекелердің көптігінен зиян 
шекпейміз. Онсыз да қазіргі виртуалды 
әлемге бой ұрып, бір-бірімізбен жанды 
байланыс азайған уақытта, мұндай сәттер 
жылы да сағынышты кездесулердің әдемі 
себебі болады ғой. Сондықтан мерекелі, 
берекелі күндеріміз көбейе берсінші. 

– Жаңа анаңыз жайлы айт қанда жа-
нарыңызға жас іркілді. Әлі де анаңыз-
ды сағынатыныңыз көрініп тұр. Бұл 
нені  білдіреді? 

– Ананың орны бөлек қой қашанда, 
оны ешкім алмастыра алмайды. Менің 
анам өте қайраттты, рухы күшті жан еді. 
Әрдайым бәрімізге ақыл-кеңесін беріп, 
сәл босаңсып бара жатсақ, қабағымен 
ықтырып, сөзімен жігерлендіріп отыра-
тын. Қиналған сәттерде алдымен анамыз-
ға арқа сүйейтінбіз. Балаларының ішінен 
анамның осы болмысы маған айрықша 
берілген. Бұл оның мені еркін ұстап, 
үнемі қасынан қалдырмай, ертіп жүруінің 
арқасы деп ойлаймын. Анаммен бірге 
той-томалақтан қалмайтынмын. Сондай 
кездерде құлағым үнемі үлкендер айта-
тын әңгімеге түрік жүруші еді. Осындай 
басқосулар өмір жолыма қажет баға жет-
пес тағылым бергендей. Анамның орны  
әсіресе, осы Астанаға келгеннен бері қат-
ты білініп жүр. Өйткені, мұнда жақында-
рым аз. Жалпы адам баласы отбасы, дос-
тары, туыстары жан-жағынан қаумалап 
жатса да жаны жалғыздық тартып тұрады 
ғой. Одан құтқаратын тек ананың ғана 
махаббаты деп білемін. Есейген сайын 
соны сезінемін. Сондай сәттерде анама 
тірі кезінде қамқорлығымды, құрметімді 
толықтай көрсете алмағандай бір беймаза 
күйге түсемін. Әсіресе, осындай мереке 
кездерінде шіркін-ай, тірі болса, осын-
дай сыйлық тарту етер едім дегендей бір 
өкініш өзекті өртейді. 

– Иә, бұл барлық балаларды есейген 
сайын қинайтын күй. Өмірбаяныңыз
ға қарап отырсақ, үнемі басшылық 
қызметте болып, бірден Парламент 
Мәжілісіне депутаттыққа топ ете қа-
лыпсыз. Сырт қарағанда солай ма? 
«Әлде сол бір сәтсіздік болмағанда, сол 
адамдар қиянат жасамағанда  осындай 
деңгейге жетпес едім» дейтін тарих бар 
ма? 

– Әрине, қайдан бәрі қолмен қой-
ғандай болсын. Өмірдің жолы қашанда 
тақтайдай түзу емес қой. Шын мәнінде 
алғаш кеңсе меңгерушілігі деген қыз-
метімнің аты сондай болғанымен, заты 
басқаша еді. Бар болғаны он тоғыз жаста-
мын. Сол кеңсенің барлық қара жұмысын 
өзім атқаратынмын. Құжаттарды тықыл-
датып түгелдей машинкада басу, қол 
қойып, мөрлегенге дейінгі бүкіл шаруа 
мойнымда. Онда жүріп судьялар, тағы 
басқа лауазым иелерімен тікелей жұмыс 
істедім. Оларға түсетін арыз-шағымдар-
ды алдымен мен көруші едім. Соның 
бәрі өмірді, адамдарды тануға, жалпы 
мемлекеттік қызметтің маңызын ұғуға 
көп септігін тигізді. Бұл тәжірибем одан 
кейінгі қызметтеріме де жол көрсетті. 
Жалпы алдыңнан кезіккен қиындық, 
әділетсіздік үлкен мүмкіндіктің көзі. 
Мемлекеттік қыз метте жүргенде әр түрлі 
жағдай бастан өтті. Кейде ауыс-түйіс 
кездерінде әділетсіз шешімдер орын 
алған кездер болды. Оларға уақытында 
іштей қарсылық танытып, қиналған 
едім. Қазір соған қуанамын. Түсінгенім 
– бұл өмірде ешнәрсе кездейсоқ болмай-
ды екен. Қиындықтар, әділетсіздіктер 
сені ширата түседі. Егер олар болмаса 
қолайлылық аймағынан шыққым кел-
мей отыра берер ме едім. Расында сәт-
сіздіктердің арқасында алдыңызға жаңа 
мақсат қойып, жаңа деңгейлерге жетуге 
ұмтыласың,  сөйтіп, жаңа білім, тәжіри-
белер игересің. 

– Парламент Мәжілісіне депутат бо-
лып сайлану сіз үшін күтпеген жағдай 
болды ма? Әлде бұл сіз көздеген мақ-
саттың бірі ме еді?

– Еліміздің жоғарғы заң шығару 
органына сайлану шынын айтқанда үш 
ұйықтасам түсіме кірмеген жағдай. Оған 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі ретінде 
ұйымның Қызылорда облыстық филиалы 
ұсынды. Алғаш естігенде әрі қуандым, 
әрі қобалжыдым. Негізі Әділет мини-
стрлігінде заң шығару департаментінде 
осы заңдарды жазып, оларға құқықтық 

Әділет саласындағы қызметте мен көбі-
не алимент ала алмай жүрген әйелдер, 
одан бас тартқан еркектер, құжаттанды-
ру шараларымен айналысқан едім. Бұл 
жұмыстарда тікелей  жауапкершілік көп. 
Сондықтан, оларда өз жұмысыңның  қо-
рытындысын көріп отырасың. Маған мы-
салы әйелдер әлі күнге дейін хат жазып, 
алғыстарын айтып жатады. Ондағы қыз-
мет үнемі қауырт болатын. Проблеманың 
себебін зерттеуге, ұсыныстар әзірлеуге 
мүмкіндік жоқ. Ал, депутаттық қызметте 
өзіңді қызықтыратын салалар бойынша 
деректерді, талдауларды зерделеп, проб-
лемаларды терең таразылауға жағдай бар. 
Барлық заң жобалары бойынша жұмыс 
тобының, комитеттердің отырысына қаты-
са аласың. Өзіңді қызықтырған жекелеген 
заң жобалары бойынша ұсыныс, пікір 
айта аласың. Маған бұл қатты ұнайды. 
Үнемі осылай жұмыс үстелімнің үсті 
материалдарға толып тұрады. Қазіргі 
таңда Мәжілісте жеке сот орындаушылар 
мәселелері бойынша заңнамалық өзгеріс-
тер қаралып жатыр. Бұл заң жобасына 
Палатадағы Заңнама және сот-құқықтық 
реформа комитетіндегі бір топ депутаттар 
бастамашы болған едік. 

– Жеке сот орындаушысы инс
ти тутының құқық қорғау сала сына 
енгеніне, ұмытпасам, бесалты  жыл-
дай уақыт  болды. Осы аралықта бұл 
қызмет әлі толыққанды қалыптаса ал-
мады ма? Жаңа құжатта оған қатысты 
қандай мәселелер шешімін таппақ?

– Жеке сот орындаушы қызметінің  
проблемалары өте көп болып отыр 
ғой. Олармен әділет саласында жүрген 
кезімізде талай бетпе-бет келдік. Сот 
шешімдерінің тоқсан пайызын атқару 
жеке сот орындаушыларға берілгенін 
білесіздер. Бүгінде бұл құжаттарды орын-
дау барысында аталмыш институт көп-
теген кедергілерге тап болып отыр. Бұл 
заңнама аясында нақты тетіктердің бол-
мауының салдары. Осыған орай Мәжіліс-

прокурордың құзыретіне көшіріп отыр-
мыз. Жеке сот орындаушылардың мем-
лекеттік сот орындаушыларға қарағанда 
құзыреті төмен болып отыр. Мысалы 
борышкер сот шешімін орындаудан бас 
тартқан кезде мемлекеттік сот орында-
ушы оны жауапкершілікке тарту туралы 
хаттама жасап, сотқа бере алса, жеке сот 
орындау шы мұндай шешім қабылдай 
алмайды. Бұл шараны жүзеге асыру үшін 
ол мемлекеттік сот орындаушыға келу ке-
рек. Борышкер оған келмейді. Оны әрең 
тапқанда осындай амалдар шешімнің 
орындалуына кедергі келтіреді. Ал мем-
лекеттік сот орындаушының өз жұмысы 
да аз емес. Оны кейде тіпті орнынан табу 
қиын. Міне осы бір қарағанда ұсақ мәсе-
ле сот атқару ісіне үлкен нұқсан келтіреді. 
Борышкерлерді полицияға күштеп әкелу-
ге қатысты да тиімді тетіктер жоқ. Жалпы 
қоғам жеке сот орындаушыны дұрыс 
қабылдай алмай отыр. Жеке және заңды 
тұлғалар да, мемлекеттік органдар да бұл 
институтты мойындағысы келмейді. Заң 
бойынша жеке мен мемлекеттік сот орын-
даушылар қаулысының күші бірдей болса 
ғана соңғысының қызметі пәрменді болар 
еді. Осындай мәселелерді өзіміз баста-

мын. Иә, расында жаңадан пайда болып 
жатқан қатынастар, тәуекелдерге қатыс-
ты шешім қабылдау үшін бізге заңнама-
лық негіздер қажет. Бірақ, бұл ретте қай 
саланың болмасын даму жолы, перспек-
тивасы, мүмкіндігі болжанып, ғылыми 
тұрғыда негізделуі қажет. Алайда, бізде  
олар шетелдік сарапшылардың қоры-
тындысына сүйеніп жасалып жатады. 
Мәселен, қазір жылжымайтын мүлікті  
тіркеу рәсімі үш күн, егер онлайн тіркеу 
болса он минутта жүзеге асады. Менің-
ше, бұл уақыт ондағы күрделі матери-
алдардың заңдылығын қарап, саралауға 
жеткіліксіз. Мұны мен өз тәжірибемнен 
білемін. Енді шетелдік сарапшылар-
дың айтуымен оны бір күнге қысқарту 
туралы ұсыныс жасалып жатыр. Бұл 
мүлікті сатып алатын адамның құқығы-
ның дұрыс қорғалмауына алып келетін 
жағдай. Біз мұны өз жағдайымызды 
саралап отырып, шешуіміз керек. Мұн-
дай заң, әрине, сапасыз болып, ертеңіне 
түрлі мәселелер тудырады. Оларды со-
сын өзгертуге тура келеді. Сондықтан 
әрбір мемлекеттік органдардың белгілі 
бір саланы дамытуға қатысты ғылыми 
негізделген концепциялары болу керек. 

жасау орынсыз. Дегенмен, ата-аналар 
сәбилі болар алдында «мен оған не бере 
аламын?» деген сауал төңірегінде жақсы-
лап ойланғаны дұрыс сияқты. 

– Жалпы, біздің қоғамда әйелана-
ларға бір қырын көзқарас бар. Аналар 
алпыс үш жасқа дейін жұмыс істейтін 
біздің елде елуден асқан әйелдерді жұ-
мысқа қабылдауға мекеме, ұйымдар 
құлықты емес. Осының салдарынан 
ақыл, тәжірибесі толысқан ханымдар 
көзден де, көңілден де кетіп, үйде оты-
руға мәжбүр. Зейнет жасын төмендету 
қажеттігі өз алдына, әйелдердің осы 
тобын қолдауды құқықтық тұрғыдан 
реттеу керек сияқты. Келісесіз бе?

– Негізі елу жастан асқан әйелдердің 
жағаға шығып қалуына өздері кінәлі деп 
ойлаймын. Мысалы уақытында менің 
қарамағымда орта жастан асқан екі 
әйел істеді. Оның бірі өте ұтқыр болды. 
Ақпараттық технологияның заманауи 
үрдіс терін жылдам меңгеріп алатын. 
Үнемі сергек, жаңалықтарға әрдайым 
ашық жүретін. Өзіне жүктелген мін-
детті дер кезінде орындап, жастармен 
өз тәжірибесін бөлісуден де тартынбай-
тын. Ал, екіншісі оған мүлде кереғар 
кісі болды. Әрдайым жасының үлкен-
дігін алға тартып, өз міндетін өзгелерге 
ысыруға дайын тұратын. Жаңа нәрсені 
үйрену былай тұрсын, қолданыстағы 
дүниені іске қосуға ынта танытпайтын. 
Әрине, мұндай қызметкерді қандай бас-
шы қалайды? Құтылудың жолын іздей-
ді. Біз де жұмыстан шығарып тындық. 
Сондықтан, бәрі де адамдардың өзіне 
байланысты. 

Егер сен іскер, ширақ болсаң зейнет 
жасында болсаң да жұмысқа алудан 
ешбір басшы  қашпайды. Шыны керек, 
қазір білікті мамандар тапшы. Әсіресе, 
мұғалімдік қызметте тәжірибелі ұстаз-
дардың орны ойсырап тұр. Бұл салаға 
келетін мамандар арасында кездейсоқ 
жандар өте көп. Еңбек ұжымдарында 
жастар мен үлкендердің қоян-қолтық жұ-
мыс істеуінен ең алдымен жұмыстың сапа-
сы ұтар еді.  Негізі осындай теңгерімділікті 
сақтауға ұмтылуымыз керек. Ал, зейнетке 
шығатын әйелдер жасының ұзартылуына 
келетін болсақ, мұнда тек құрылыс са-
ласы сияқты ауыр жұмыстарда істейтін 
әйелдерге жеке талап белгілену керек деп 
есептеймін. Ал, басқалар үшін алпыс үш 
жас соншалықты көп емес. Шыны керек, 
бүгінде көптеген әйелдер үйде жұмыссыз 
отыруды қаламайды. Жалпы жұмыс істеу, 
қоғамға араласудан адамға пайда болмаса, 
зиян жоқ. Керісінше, адам қоғамға қажет 
болмай қалудан, жұмыссыздықтан күй-
зеліске түсіп, түрлі келеңсіздікке ұрынады. 
Сондықтан, әйелдер де қатардан қалмай, өз 
тәжірибелерін елді дамытуға, жастарға үлгі 
көрсетуге арнағаны дұрыс деп ойламын.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті» 

– Cоңғы уақытта қоғамды Астана-
дағы бес баланың өлімі, бұған аналар 
тарапынан жасалған наразылық дүр 
сілкіндірді. Осы жағдайға байланыс
ты Үкімет тарапынан қандай шешім 
қабылданғаны белгілі. Десе де, шара-
лардың алдын ала қабылданбай, өрт 
сөндіру сипатында жүзеге асатыны 
қынжылтады. Ол аздай, кейбір шенеу
ніктердің тарапынан бұған немқұрай-
дылық танытылуы жұртшылыққа 
ауыр тиді... Тіпті кейбірінің «баланы 
асырай алмаса неге туады?» деген 
әңгі месін естіп көңіл құлазиды. Бұл 
«жаны ашымастың қасында басың 
ауыр масынның» кері ғой.

– Балалардың үйде қамалып қалуы қа-
шаннан бері бар жағдай ғой. Шыны керек, 
өзіміз де солай өстік. Мен қазірдің өзінде 
бес жастағы баламды қайда тастарымды 
білмей, үйге жалғыз қалдырып кетемін.

– Енді сіздің күтуші жалдауға мүм-
кіндігіңіз келеді ғой...

– Иә... Десек те, жалпы ата-аналар 
балалы болуды жоспарлағаны дұрыс деп 
есептеймін. Себебі, балалы болу деген 
ниет дүниеге бала әкеліп қана қоюды 
білдірмейді. Баланы дұрыс өсіріп, оған 
лайықты тәрбие, білім беру қажет. Өз-
генің тар кепесін жалға алып жүргенде 
бұл қайдан мүмкін болмақ? Осындай 
жағдайды ескермей, дүниеге бір емес, 
бірнеше сәби әкелу ең алдымен осы ба-
лалардың тағдырына жауапсыз қарау деп 
білемін. Әрине, сырттан тон пішу, төрелік 
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машы болған заң аясында шешуді көздеп 
отырмыз. Парламенттегі ең жақсы мүм-
кіндік – осындай мәселелерді заң аясын-
да шешуге болатыны. Әділет саласында 
жүргенде жылжымайтын мүлікті тіркеу, 
сот сараптамасы институты мәселелері 
қатты қызықтыратын. Бірақ, оларды 
зерттеп, зерделеуге мүмкіндік келмейтін. 
Қазір шетелдік тәжірибелерді саралап, 
бұл қызметтерді одан әрі дамытудың жол-
дарын заңдарға өзгерістер енгізу арқылы 
шешуге болатынына көзім жетіп отыр.   

– Мәселен, қандай шаралар қабыл-
дауға болады екен? Жылжымайтын 
мүлікті тіркеуге қатысты бізде қандай 
шешімін күткен мәселе бар?

– Жалпы әрбір адам үшін қалыпты 
өмірдің маңызды көзі – тұрғын үйдің бо-
луы. Бүгінгі күні жеке тұрғын үйі бар әр-
бір адам, құқықтық құжаттарды рәсімде-
удің маңыздылығын түсінеді. Шынында 
да, бүгінгі таңда кез келген жылжымай-
тын мүлікпен жасалатын мәміле тіркеуші 
органда тіркелген жағдайда заңды деп 
танылады. Дамып келе жатқан құрылыс 
нарығы осы мемлекеттік қызметтің сұра-
нымына әкелді және біздің халықтың 
әл-ауқатының артуы тіркеуді ұлғай-
туға, сондай-ақ, белгілі бір құқықтық 
тәртіпті, құқықтық білім негіздерін 
белсенді насихаттаудың арқасында қол 
жеткізілді. Алайда оң статистиканың 
негізгі критерийі – жылжымайтын 
мүлікті есепке алудағы кедергілерді 
азайту болып табылады. Бізге осы 
бағытта нақты шаралар қабылдау керек. 

...ЖАЛПЫ АТА-АНАЛАР БАЛАЛЫ БОЛУДЫ ЖОСПАРЛАҒАНЫ ДҰРЫС ДЕП ЕСЕПТЕЙМІН. 
СЕБЕБІ, БАЛАЛЫ БОЛУ ДЕГЕН НИЕТ ДҮНИЕГЕ БАЛА ӘКЕЛІП ҚАНА ҚОЮДЫ БІЛДІРМЕЙДІ. 
БАЛАНЫ ДҰРЫС ӨСІРІП, ОҒАН ЛАЙЫҚТЫ ТӘРБИЕ, БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТ. ӨЗГЕНІҢ ТАР КЕПЕСІН 
ЖАЛҒА АЛЫП ЖҮРГЕНДЕ БҰЛ ҚАЙДАН МҮМКІН БОЛМАҚ? ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙДЫ ЕСКЕРМЕЙ, 
ДҮНИЕГЕ БІР ЕМЕС, БІРНЕШЕ СӘБИ ӘКЕЛУ ЕҢ АЛДЫМЕН ОСЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТАҒДЫРЫНА 
ЖАУАПСЫЗ ҚАРАУ ДЕП БІЛЕМІН. ӘРИНЕ, СЫРТТАН ТОН ПІШУ, ТӨРЕЛІК ЖАСАУ ОРЫНСЫЗ. ДЕ-
ГЕНМЕН  АТА-АНАЛАР СӘБИЛІ БОЛАР АЛДЫНДА «МЕН ОҒАН НЕ БЕРЕ АЛАМЫН?» ДЕГЕН САУАЛ 
ТӨҢІРЕГІНДЕ ЖАҚСЫЛАП ОЙЛАНҒАНЫ ДҰРЫС СИЯҚТЫ.

те арнайы Үкімет сағаты өткізілді. Сот 
шешімдерін ешкім өз бетімен орында-
майды, олар мәжбүрлеп орындатылады. 
Проблема осыдан туады. Мәселен, аза-
маттардың несиелерін өтеу үшін еркінен 
тыс мүліктерін алу, үйлерін сату психо-
логиялық тұрғыдан екі жақты өте ауыр. 
Осы шараларды жүзеге асыруға санкция 
алу үшін сотқа бару керек. Бұл жұмыстың 
дер кезінде атқарылуына кедергі. Біз оны 

– Жалпы бізде заңдар жиі өзгеріске 
ұшырайды. Оның себебін сұрағанда 
еститін жауабымыз – қоғамдық қаты-
настардың жиі өзгеруі, жаңа тәуекел-
дердің пайда болуы. Әділет сала сында 
заңна маларға сараптау жасаудың 
үл кен мектебінен өткен білікті заңгер 
ре тінде сіз бұған не айтасыз?

– Заңдардың жиі өзгеруіне сіз айтқан 
себептердің ықпалын жоққа шығармай-

сараптама жасаумен айналысқанмын. 
Сондықтан жалпы бұл жұмыс мені 
қызықтыр ды. Бірінші келген кезде, шыны 
керек, депутат мәртебесіне сәйкес келу 
мені кәдімгідей қобалжытқан. Өйткені, 
бұл қызметтің жауапкершілігі жоғары. 
Тіпті көшеде жүрген кезде де саған көзқа-
рас бөлек. Өзіңді көбіне белгілі шекте 
ұстап тұрасың. Ал, жалпы бұл жердегі 
қызмет шығармашылық сипатқа ие. 
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Басқарманың 07.02.2019 жылғы   
№3-0207-19 шешіміне сәйкес өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген

                                     Утверждено
Решением Правления № 460 от 18.06.2018 г.

с учетом внесенных изменений и дополнений 
в соответствии с Решенииями Правления 

№3-0207-19 от 07.02.2019г.
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың банктік қарыз шарттары

(жеке тұлғаларға арналған үлгі нысан) бойынша үлгі талаптар /
Примерные условия для договоров банковского займа

АО «Банк ЦентрКредит» (типовая форма для физических лиц)
Осы Банктік қарыз шарттары бойынша үлгі талаптарды (бұдан 
кейін – Талаптар) «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы 
(бұдан кейін – Банк) Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 388-бабында белгіленген тәртіппен әзірлеген, ол 
Банктік қарыз шартының (бұдан кейін – Шарт) осы Талаптарға 
сілтеме жасалған жекелеген талаптарын белгілейді.

Настоящие Примерные условия для договоров банковского 
займа (далее - Условия) разработаны Акционерным обще-
ством «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) в порядке статьи 
388 Гражданского кодекса Республики Казахстан и определя-
ют отдельные условия договора банковского займа (далее – 
Договор), в котором имеется отсылка к настоящим Условиям.

1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Банк осы Талаптарға және Шартқа сәйкес мерзімді, 
ақылы болады, қайтарылады және қамтамасыз етіледі деген 
талаптармен Қарыз алушыға Шартта көзделген мақсатқа  
қарыз береді.   

1.1. Банк в соответствии с настоящими Условиями и усло-
виями Договора предоставляет Заемщику заем на цели, 
предусмотренные Договором, на условиях его срочности, 
платности, возвратности и обеспеченности. 

1.2. Қарыздың сомасы, валютасы, мерзімі мен мақсаты, сый-
ақы мөлшерлемесі,  сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі   
(бұдан кейін – СЖТМ), өтеу әдісі, тәртібі мен кезеңі, комиссия, 
қамсыздандыру Қарыз алушы қол қоятын Шартта көрсетіледі.    

1.2. Сумма, валюта, срок и цель займа, ставка вознаграждения, 
годовая эффективная ставка вознаграждения (далее – ГЭСВ), 
метод, порядок и периодичность погашения, комиссии, обеспе-
чение отражаются в Договоре, подписываемом Заемщиком. 

1.3. Қарыз алушының Шартта көрсетілген, Банкте ашылған 
банктік шотына (бұдан кейін – Банктік шот) ақша аудару 
арқылы қарыз беріледі.

1.3. Предоставление займа осуществляется путем зачисле-
ния денег на банковский счет Заемщика, открытый в Банке 
(далее – Банковский счет), указанный в Договоре. 

1.4. Қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Банкке Шартта 
көрсетілген бекітілген сыйақы төлейді. Сыйақы сомасы бір 
жыл 365 (Үш жүз алпыс бес) күн есебiнен қарыз қаражатын 
пайдаланған күнтiзбелiк күндердiң нақты саны бойынша 
есептеледi.

1.4. За пользование займом Заемщик уплачивает Банку фик-
сированное вознаграждение, указанное в Договоре. Сумма 
вознаграждения исчисляется исходя из расчета 365 (Триста 
шестьдесят пять) дней в году по фактическому числу кален-
дарных дней использования заемных средств.  

Қарызды пайдаланғаны үшін белгіленген сыйақының бекітіл-
ген мөлшерлемесінің мөлшері және СЖТМ мөлшері Шартта 
белгіленеді, СЖТМ мөлшері Шартты жасауға және орын-
дауға байланысты және Шарт жасалған күні белгілі болған 
комиссия ларға байланысты есептеледі. 

Размер фиксированной ставки вознаграждения за пользо-
вание займом и размер ГЭСВ устанавливается в Договоре, 
размер ГЭСВ рассчитывается исходя из комиссий, связан-
ных с заключением и исполнением Договора, известных на 
дату заключения Договора.

1.5. Қарызды өтеуді және есептелген сыйақыны төлеуді Қарыз 
алушы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз тәсіл-
мен жүргізеді. Қарызды өтеу және сыйақыны төлеу үшін Қарыз 
алушы келесі өтеу әдістерінің бірін таңдай алады:

1.5. Погашение займа и уплата начисленного вознаграждения 
производится Заемщиком наличным либо безналичным спосо-
бом. Для погашения займа и уплаты вознаграждения Заемщи-
ком может быть выбран один из следующих методов погашения: 

- дифференциалдық; - дифференцированный; 
аннуитеттік; - аннуитетный; 
негізгі борышты тепе-тең үлестермен өтеу арқылы; - с погашением основного долга равными долями; 
- Тараптардың келісімі бойынша басқа тәсіл. - иным способом, по соглашению Сторон. 
1.6. Егер Қарыз алушы төлеген төлем сомасы Қарыз алушы-
ның Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз 
болса, онда берешекті өтеу келесі кезектілікпен жүзеге асы-
рылады:

1.6. В случае, если сумма произведенного Заемщиком пла-
тежа будет недостаточной для исполнения обязательства 
Заемщика по Договору, то погашение задолженности будет 
производиться в следующей очередности:

1) негізгі борыш бойынша берешек; 1) задолженность по основному долгу;
2) сыйақы бойынша берешек; 2) задолженность по вознаграждению;
3) Шартта және осы Талаптарда белгіленген мөлшердегі 
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

3) неустойка (штраф, пеня), в размере, определенном Дого-
вором и настоящими Условиями;

4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы; 4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
5-1) қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге байланысты 
алынатын комиссиялар мен басқа төлемдер;

5) вознаграждение, начисленное за текущий период пла-
тежей;
5-1) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и об-
служиванием займа;

6) Банктің/кредитордың орындауды қабылдауына байланыс-
ты шығындары.

6) издержки Банка/кредитора по получению исполнения.

Мерзімінен кешіктірілген күннен бастап қатарынан 180 (бір 
жүз сексен) күнтізбелік күн өткеннен кейін, егер Шарт бой-
ынша Қарыз алушы төлеген төлем сомасы Қарыз алушының 
Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз 
болса, берешекті өтеу келесі кезектілікпен жүзеге асырылады:

По истечении ста восьмидесяти последовательных кален-
дарных дней просрочки сумма произведенного Заемщиком 
платежа по Договору в случае, если она недостаточна для 
исполнения обязательства Заемщика по Договору, погашает 
задолженность в следующей очередности:

1) негізгі борыш бойынша берешек; 1) задолженность по основному долгу;
2) сыйақы бойынша берешек; 2) задолженность по вознаграждению;
3) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы; 3) сумма основного долга за текущий период платежей;
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы; 4) вознаграждение, начисленное за текущий период пла-

тежей;
5) Шартта және осы Талаптарда белгіленген мөлшердегі 
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);
5-1) қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге байланысты 
алынатын комиссиялар мен басқа төлемдер;

5) неустойка (штраф, пеня), в размере, определенном Дого-
вором и настоящими Условиями;
5-1) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и об-
служиванием займа;

6) Банктің/кредитордың орындауды қабылдауына байланы-
сты шығындары.

6) издержки Банка/кредитора по получению исполнения.

1.7. Қарыз алушы қарызды қайтару және/немесе сыйақыны және/
немесе Шартта көзделген комиссиялар мен басқа төлемдерді 
төлеу бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, Қарыз алушы 
мерзімінен кешіктірілген тоқсан күн ішінде Банкке мерзімінен 
кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сома-
сының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді, мерзімінен кешіктіру 
тоқсан күннен асқан кезде, мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін 
мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,3% мөлшерінде, 
бірақ Шарт қолданыста болатын әр жылға берілген қарыз сомасы-
ның он пайызынан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.   

1.7. При нарушении обязательств Заемщиком по возврату 
займа и/или уплате вознаграждения и/или комиссии и иных, 
предусмотренных Договором платежей, Заемщик в течение 
девяносто дней просрочки выплачивает Банку пеню в разме-
ре 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, по истечении девяносто дней просрочки выплачи-
вает пеню в размере 0,03% от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от 
суммы выданного займа за каждый год действия Договора.

1.8. Қарыз алушы Шартта көзделген талаптарға сәйкес, қарыз 
алуға және оған қызмет көрсетуге байланысты комиссияны 
Банкке төлейді.

1.8. Заемщик оплачивает Банку комиссии, связанные с 
получением и обслуживанием займа, в соответствии с усло-
виями, предусмотренными Договором.

1.9. Қарыз алушы Шарттың қосымшасы болып табылатын 
Төлем жасау кестесінде (Шарттың қосымшасы) көзделген 
сомада және мерзімдерде, қарыз валютасымен Банктік шотқа 
ақша салу арқылы қарызды өтейді және сыйақыны төлейді. 
Бұл кезде Қарыз алушы осындай шотта Төлем жасау кес-
тесіне сәйкес төлемді өтеу үшін жеткілікті сомада ақшаның 
болуын қамтамасыз етуге міндетті.

1.9. Погашение займа и уплата вознаграждения произво-
дится Заемщиком путем внесения денег на Банковский 
счет в валюте займа, в сумме и в сроки, предусмотренные 
Графиком платежей (приложение к Договору), являющимся 
неотъемлемой частью Договора. При этом, Заемщик обязан 
обеспечить на данном счете наличие денег в сумме, доста-
точной для погашения платежа согласно Графику платежей 
к Договору.

Қарыз бойынша сыйақы Қарыз алушының банктік шотына 
қарыз сомасы аударылған сәттен бастап мерзімді қарыз сома-
сына есептеледі. Қарыздың барлық сомасы толық өтелгеннен 
кейін сыйақы есептеу тоқтатылады.

Начисление вознаграждения по займу производится на сум-
му срочного займа с момента перечисления суммы займа 
на Банковский счет Заемщика. Начисление вознаграждения 
прекращается после полного погашения всей суммы займа. 

Кредиттеудің барлық кезеңі үшін төленуге тиісті жалпы сый-
ақы сомасы, Шарттың талаптарына сәйкес есептелген кредит 
пен сыйақының жиынтық сомасы Шартқа жасалған Төлем 
жасау кестесінде көрсетілген.

Общая сумма вознаграждения, подлежащего выплате за 
весь период кредитования, суммарное значение кредита и 
вознаграждения, рассчитанные в соответствии с условиями 
Договора, указаны в Графике платежей к Договору.

1.10. Қарыз алушының міндеттемелерін орындайтынының 
қамсыздандыруы – кепіл, кепілдік, тұрақсыздық айыбы және 
Шартта көрсетілген қамсыздандырудың басқа түрлері, сон-
дай-ақ Қолданыстағы заңнамаға сәйкес өндіріп алу қолдануға 
болатын басқа да мүлік.

1.10. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика 
является залог, гарантия, неустойка и другие виды обеспе-
чения, указанные в Договоре, а также иное имущество, на 
которое может быть обращено взыскание в соответствии с 
Действующим законодательством.

1.11. Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орын-
дамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, 
Банк Қарыз алушының Банкте, сонымен қатар кез келген басқа 
банктерде, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда ашылған банктік шоттарынан акцептісіз 
алу және/немесе тікелей дебеттеу арқылы қарыз сомасын, 
есептелген сыйақыны, тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ Банкке 
төленуге тиісті басқа да төлемдерді осы Талаптарда, Шартта 
және Қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен Қарыз 
алушының кез келген банктік шотынан банктік шотқа ақша 
аудару арқылы мерзімінен бұрын өндіріп алуға, сондай-ақ сот 
арқылы және/немесе сотсыз тәртіппен іске асыру арқылы кепіл 
мүлкінің құнынан қанағат алуға және/ немесе қамсыздандыру 
міндеттемелерін үшінші тұлғалардың орындауын талап етуге 
және/немесе Қолданыстағы заңнама бойынша тыйым салын-
баған басқа тәсілдермен өндіріп алуға құқылы.  

1.11. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 
Заемщиком обязательств по Договору, Банк вправе досрочно 
взыскать сумму займа, начисленное вознаграждение, неу-
стойку, а также иные, причитающиеся Банку платежи путем 
безакцептного списания (дебетования) денег с банковских 
счетов Заемщика, открытых как в Банке, так и в любых иных 
банках второго уровня, организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, в порядке, предусмо-
тренном настоящими Условиями, Договором и Действующим 
законодательством, путем перевода денег с любых банков-
ских счетов Заемщика на банковский счет, а также получить 
удовлетворение из стоимости залогового имущества путем 
внесудебной реализации и/или в судебном порядке и/или 
требовать исполнения обеспечительных обязательств тре-
тьими лицами, и/или иными способами, не запрещенными 
Действующим законодательством.     

1.12. Осы Талаптар Тараптар Шартқа қол қойған күннен 
бастап күшіне енеді және Қарыз алушы Шарт бойынша мін-
деттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.   

1.12. Настоящие Условия вступают в силу со дня подписания 
Сторонами Договора и действуют до полного выполнения 
Заемщиком своих обязательств по Договору. 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1.Тараптар Шарт бойынша бір-бірінің алдында, сондай-ақ 
осы Талаптарды бұзғаны үшін Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес жауап береді, бұл кезде Банк жауапкершілігінің туын-
дауы үшін басты шарт Банк тарапынан болған  және Қарыз 
алушының іс жүзінде залал көтеруіне әкеп соққан қасақана 
кінә болып табылады. Банк моральдық шығын мен жіберіп 
алған пайданы өтемейді.

2.1. Стороны несут ответственность друг перед другом по 
Договору, а также за нарушение настоящих Условий в со-
ответствии с Действующим законодательством, при этом, 
обязательным условием наступления ответственности 
Банка является наличие умышленной вины, проявленной 
со стороны Банка и послужившей возникновению реального 
ущерба у Заёмщика. Моральный вред и упущенная выгода 
не подлежит возмещению со стороны Банка. 

2.2. Егер Шартта басқаша көзделмесе, Қарыз алушы: 
осы Талаптардың 3.2.5-3.2.7-тармақшаларын орындамаған 
кезде, қарыз сомасының 0,1% мөлшерінде Банктің пайдасына 
айыппұл төлейді.

2.2. Если иное не предусмотрено Договором, Заемщик упла-
чивает штраф в пользу Банка: 
- в размере 0,1% от суммы займа при несоблюдении пунктов 
3.2.5-3.2.7 настоящих Условий. 

2.3. Қарыз алушы осы Талаптардың 3.2.9.-тармағында көз-
делген міндеттемелерін орындамаған жағдайда, берілген 
қарыз сомасының 25% мөлшерінде айыппұл төлейді.

2.3.  Заемщик выплачивает штраф в размере 25% от суммы 
выданного займа, в случае не выполнения им обязательства, 
предусмотренного пунктом 3.2.9. настоящих Условий. 

2.4. Міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде 
орындамаған жағдайда, тұрақсыздық айыбын төлеу және 
залалды өтеу Қарыз алушыны осы Талаптарды және Шарт-
тың талаптарын тиісті дәрежеде орындаудан босатпайды, 
бұл кезде Банк осы Талаптардың 4.1.-тармағына сәйкес               
іс-әрекет етуге құқылы болады.  

2.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
не освобождает Заемщика от надлежащего исполнения 
настоящих Условий и условий Договора, при этом Банк 
оставляет за собой право действовать согласно п. 4.1. на-
стоящих Условий. 

2.5. Осы Талаптар мен Шарт бойынша міндеттемелерін 
орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған 
жағдайда, Қарыз алушы осы арқылы Банкке ҚР-ның барлық 
соттарында, атқарушылық өндірісте оның мүддесін қорғау 
үшін ҚР заңнамалық актілерінде белгіленген өкілеттіктерді 
беру арқылы үшінші тұлғаларды тартуға, сонымен қатар 
банктік құпия болып табылатын мәліметтерді ұсынуға келісім 
береді. Бұл кезде Банк Қарыз алушыдан шартты сыйақыны 
және тапсырманы орындау барысында өзі көтерген шығын-
дарды төлеуді талап етуге құқылы.  

2.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящим Условиям и Договору, настоящим 
Заёмщик предоставляет согласие Банку на привлечение третьих 
лиц для защиты его интересов во всех судах Республики Казах-
стан, исполнительном производстве с наделением установленных 
законодательными актами Республики Казахстан полномочий, а 
также предоставление сведений, составляющих банковскую и 
иную охраняемую законом тайну. При этом Банк вправе требовать 
от Заемщика уплаты обусловленного вознаграждения и понесён-
ных Банком при исполнении поручения издержек.

2.6.Осы Талаптардың 3.2.2-тармақшасында көрсетілген 
мерзімде берілетін жазбаша хабарлама болмаған кезде, Банк 
банктік шотқа салынған ақшаны Қарыз алушының берешегін 
мерзімінен бұрын өтеу үшін жіберуге міндетті емес. Қарызды      
мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі туралы Банкке хабарламаға-
ны және уақытылы хабарламағаны үшін жауапкершілік Қарыз 
алушыға жүктеледі.

2.6. При отсутствии письменного уведомления, предоставля-
емого в сроки, указанные в пункте 3.2.2. настоящих Условий, 
Банк не обязан направлять деньги, размещенные на Бан-
ковском счете, в счет досрочного погашения задолженности 
Заемщика. Ответственность за несвоевременное уведом-
ление и неуведомление Банка о возможности досрочного 
погашения займа возлагается на Заемщика.

2.7. Шартта және осы Талаптарда көзделген барлық тұрақсыз-
дық айыппұлдары айыптық болып табылады, яғни шығындар 
тұрақсыздық айыбынан бөлек толық сомада өндіріледі.   

2.7. Все неустойки, предусмотренные Договором и настоя-
щими Условиями, являются штрафными, т.е. убытки взыски-
ваются в полной сумме сверх неустойки.

2.8. Құқықтар беретiн немесе мiндеттерден босататын куәлiктi 
немесе өзге де ресми құжатты қолдан жасау үшін Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 385-бабының 1-тар-
мағына сәйкес, қылмыстық жауапкершілік көзделгені туралы 
Тараптар хабардар.

2.8. Стороны уведомлены, что за подделку удостоверения 
или иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, предусмотре-
на уголовная ответственность согласно пункта 1 статьи 385 
Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

2.8. Егер Шартта басқаша көзделмесе, Шартты жасаған күн-
нен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн өткеннен кейін, бірақ 
бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарызды алған күннен 
бастап 6 (алты) ай өткенге дейін және 1 (бір) жылдан аса 
мерзімге берілген қарызды алған күннен бастап 1 (бір) жыл 
өткенге дейін қарызды мерзімінен бұрын толық/ ішінара өте-
ген кезде, Қарыз алушы мерзімінен бұрын өтелген соманың 
1% (бір пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

2.9. Если иное не предусмотрено Договором, при досрочном 
полном/частичном погашении после истечения четырнад-
цати календарных дней с даты заключения Договора, но до 
истечения шести месяцев с даты получения займа, выданно-
го на срок до одного года и до истечения одного года с даты 
получения займа, выданного на срок свыше одного года, 
Заемщик уплачивает неустойку в размере 1% (один) процент 
от суммы досрочно погашенного займа.

3. ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ  ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Қарыз алушының құқықтары: 3.1. Заемщик вправе:
3.1.1. егер Шартқа сәйкес қарыз алу кәсіпкерлік қызметті жү-
зеге асыруға, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алуға 
байланысты болмаса, Шартқа қол қойған күннен бастап 14 (он 
төрт) күнтізбелік күн ішінде Банк қарыз берілген күннен бастап 
есептеген сыйақыны төлей отырып, қарызды қайтару. Бұл 
кезде қарызды қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбы немесе 
айыппұл санкцияларының басқа түрлері алынбайды;

3.1.1. в течение четырнадцати календарных дней с даты под-
писания Договора вернуть заем с оплатой вознаграждения, 
начисленного Банком с даты предоставления займа, если 
получение займа согласно Договора не связанно с осущест-
влением предпринимательской деятельности, на приобре-
тение товаров, работ и услуг. При этом неустойка или иные 
виды штрафных санкций за возврат займа не взимаются;

3.1.2. егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтейтін 
күн демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, онда 
Қарыз алушы тұрақсыздық айыбы мен айыппұл санкцияла-
рының басқа түрлерін төлемей-ақ,  негізгі борышты және 
(немесе) сыйақыны одан кейінгі жұмыс күні төлейді;  

3.1.2. если дата погашения основного долга и (или) возна-
граждения выпадает на выходной либо праздничный день, 
то уплата вознаграждения и (или) основного долга произ-
водится Заемщиком в следующий за ним рабочий день без 
уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций;

3.1.3. көп дегенде айына 1 (бір) рет өтініш беріп, өзінің Шарт 
бойынша қарызды өтеу есебіне жасаған кезекті төлемінің (не-
гізгі борышқа, сыйақыға, комиссияға, тұрақсыздық айыбына, 
айыппұлға және айыппұл санкцияларының басқа түрлеріне, 
сондай-ақ төленуге тиісті басқа сомаға) бөлінуі туралы жаз-
баша ақпаратты 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
тегін алу;

3.1.3. по заявлению получить в срок не более трех рабочих 
дней, безвозмездно, не чаще одного раза в месяц в пись-
менной форме информацию о распределении (на основной 
долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и иные 
виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате 
суммы) поступающих денег в счет погашения задолженности 
по Договору;

3.1.4. Шарт бойынша берілген ақшаны Банкке ішінара неме-
се толық мерзімінен бұрын қайтару туралы өтініші бойынша 
өзінің мерзімінен кешіктірілген төлемдері мен негізгі борышқа, 
сыйақыға, комиссияға, тұрақсыздық айыбына, айыппұлға 
және айыппұл санкцияларының басқа түрлеріне, сондай-ақ 
төленуге тиісті басқа сомаға жіктеліп көрсетілген қайтаруға 
тиісті сомасының мөлшері туралы мәліметті 3 (үш) жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде тегін алу;

3.1.4. по заявлению о частичном или полном досрочном 
возврате Банку предоставленных по Договору денег без-
возмездно в срок не более трех рабочих дней получить в 
письменной форме сведения о размере причитающейся к 
возврату суммы с разбивкой на основной долг, вознагражде-
ние, комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, 
а также другие подлежащие уплате суммы с указанием про-
сроченных платежей;

3.1.5. тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл  санкцияларының 
басқа түрлерін төлемей-ақ, бір жылға дейінгі мерзімге беріл-
ген қарызды алған күннен бастап 6 (алты) ай өткенге дейін 
және 1 (бір) жылдан аса мерзімге берілген қарызды алған 
күннен бастап 1 (бір) жыл өткенге дейін  қарызды мерзімінен 
бұрын ішінара немесе толық көлемде өтеу;

3.1.5. досрочно погасить заем частично или в полном объ-
еме по истечении шести месяцев с даты получения займа, 
выданного на срок до одного года, по истечении одного года 
с даты получения займа, выданного на срок свыше одного 
года, без оплаты неустойки или иных видов штрафных 
санкций;

3.1.6. Шарттың талаптарын Қарыз алушы үшін жақсарту 
жағына қарай өзгерту туралы хабарлама алған күннен бастап 
14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде осы Талаптарда көзделген 
тәртіппен Банк ұсынған жақсарту талаптарынан бас тарту;

3.1.6. в течение четырнадцати календарных дней с даты 
получения уведомления об изменении условий Договора в 
сторону их улучшения для Заемщика отказаться от предло-
женных Банком улучшающих условий в порядке, предусмо-
тренном настоящими Условиями;

3.1.7. көрсетілетін қызметтер бойынша даулы мәселелер 
туындаған кезде, Банкке жазбаша өтініш жасау және «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы заңы-
ның 8-бабында белгіленген мерзімде жауап алу;

3.1.7. письменно обратиться в Банк при возникновении спор-
ных ситуаций по получаемым услугам и получить ответ в сро-
ки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан 
от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц»;

3.1.8. міндеттемелерін орындауды мерзімінен кешіктірген 
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Банкке келу 
және Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды мерзімінен 
кешіктіруінің себептері, кірістері мен  Шарттың талаптарына 
өзгерістер енгізу туралы өтініш беруге негіз болатын, оның 
ішінде төмендегілерге байланысты:
- Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесінің азаю жағына қарай 
өзгеруіне;
- шетел валютасымен берілген қарыз бойынша негізгі борыш 
қалдығы сомасы валютасының ұлттық валютаға өзгеруіне;
- негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлем 
мерзімін кейінге жылжытуға;
- берешекті өтеу әдісінің немесе берешекті өтеу кезектілігінің, 
оның ішінде негізгі борышты басымдық берілетін тәртіппен 
өтеуге байланысты өзгеруіне;
- Шарттың қолданыс мерзімінің өзгеруіне;
- мерзімінен кешіктірілген негізгі борышты және (немесе) 
сыйақыны кешіруге, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 
алып тастауға байланысты растаушы жағдайлар (фактілер) 
туралы мәліметті қамтитын жазбаша өтініш беру.

3.1.8. в течение тридцати календарных дней с даты на-
ступления просрочки исполнения обязательства посетить 
Банк и представить письменное заявление, содержащее 
сведения о причинах возникновения просрочки исполнения 
обязательства по Договору, доходах и других подтверж-
денных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают 
заявление о внесении изменений в условия Договора, в том 
числе связанных с:
- изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения 
по Договору;
- изменением валюты суммы остатка основного долга по 
займу, выданному в иностранной валюте, на национальную 
валюту;
- отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграж-
дению;
- изменением метода погашения задолженности или очеред-
ности погашения задолженности, в том числе с погашением 
основного долга в приоритетном порядке;
- изменением срока действия Договора;
- прощением просроченного основного долга и (или) возна-
граждения, отменой неустойки (штрафа, пени).

3.1.9. осы Талаптардың 3.2.2.-тармақшасында көрсетілген 
мерзімде Банкке жазбаша хабарлама жіберіп, қарызды пай-
даланған нақты уақыт үшін сыйақы, сондай-ақ осы Талап-
тарда көзделген жағдайларда тұрақсыздық айыбын төлеп, 
қарызды қайтару бойынша өз міндеттемелерін мерзімінен 
бұрын орындау.    

3.1.9. досрочно исполнить свои обязательства по возврату 
Займа путём предоставления в Банк письменного уве-
домления в сроки, указанные в пункте 3.2.2. настоящих 
Условий и уплатив вознаграждение за фактическое время 
пользования, а также неустойку в случаях предусмотренных 
настоящими Условиями. 

3.2. Қарыз алушының мiндеттерi: 3.2. Заемщик обязуется:
3.2.1. Шартта көзделген мерзiмде және мөлшерде қарызды 
толық өтеу және ол бойынша сыйақы төлеу;

3.2.1. погасить полностью заем и выплатить вознаграждение 
по нему в порядке, сроки и размерах, предусмотренных 
Договором; 

3.2.2. несиелік берешегін толық/ішінара мерзімінен бұрын 
өтеген кезде, бұл туралы Банкке өтеу күнінен 3 (үш) жұмыс 
күні бұрын ескертуге міндеттенеді;

3.2.2. при досрочном полном/частичном погашении ссудной 
задолженности, письменно уведомить Банк об этом за три 
рабочих дня до даты погашения; 

3.2.3. Шарттың мiндеттемелерiн орындамаудың нақты немесе 
ықтимал жағдайлары туралы Банкке уақытылы хабарлау;  

3.2.3. своевременно уведомлять Банк о реальных, либо 
потенциальных случаях невыполнения обязательств по 
Договору; 

3.2.4. Шарт қолданыста болатын  кезеңде: 3.2.4. в период действия Договора: 
- үшінші тұлғалармен ақша/қарыз, кепілдік, кепілдеме тартуға 
немесе беруге байланысты жасалған Шарттар және/немесе 
Келісімдер жасалған, сондай-ақ заңдық тұрғыдан ұқсас сипат-
тағы мәмiлелер жасалған жағдайда – шарт, келісім, кепілдік-
тер/кепілдемелер жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде Банкке жазбаша  хабарлау;

- в случае заключения договоров и/или соглашений с третьи-
ми лицами, связанных с привлечением или предоставлени-
ем денег/займов, гарантии, поручительств, а также, в случае 
заключения сделок с аналогичной юридической природой 
- письменно уведомить об этом Банк в течение трех рабочих 
дней с даты заключения договора, соглашения, гарантии/
поручительства; 

- Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, осы 
Шарт бойынша қаржылық міндеттемелерін Шартқа қол қойған 
күні болған басқа барлық қаржылық міндеттемелерге қараған-
да бірінші кезекте орындау;  

- в случае нарушения своих обязательств перед Банком, 
производить исполнение финансовых обязательств по 
настоящему Договору в первоочередном порядке по отно-
шению ко всем другим финансовым обязательствам, уже 
существующим на дату подписания Договора; 

3.2.5. Шартты жасаған сәтте Банкке өзінің басқа банктердегі 
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардағы) барлық банктік шоттары туралы жазбаша түрде 
хабарлау, сондай-ақ Шарт қолданыста болатын мерзім ішінде 
Банкке басқа банктік шоттар ашқаны туралы оны ашқан сәт-
тен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлау; 

3.2.5. письменно известить Банк обо всех своих банковских 
счетах в других банках второго уровня (организациях, осу-
ществляющих отдельные банковские операции), открытых 
на дату заключения Договора, а также письменно уведом-
лять Банк об открытии иных банковских счетов в течение 
срока действия Договора, не позднее десяти календарных 
дней с момента их открытия; 

3.2.6. жеткізу мекенжайы, SMS-хабарламаларды қабылдай-
тын телефонның нөмірі, мекенжайы өзгерген жағдайда, Қарыз 
алушы сәйкес өзгерістер болған сәттен бастап 3 (үш) күнтіз-
белік күн ішінде бұл жөнінде Банкке жазбаша түрде хабарлауы 
тиіс. Бұл кезде Қарыз алушы Банкке осы тармақта белгіленген 
мерзімде жаңа мәліметтерді хабарламаған жағдайда, Банк 
Қарыз алушының бұрынғы жеткізу мекенжайына, SMS-ха-
барламаларды қабылдайтын телефонның нөміріне жіберген 
барлық хат-хабарларды Банк Қарыз алушыға тиісті дәрежеде 
жөнелтті деп есептеледі. Осы талапты орындамаудың барлық 
салдары Қарыз алушыға жүктеледі және Шартта көрсетілген 
мекенжай бойынша Қарыз алушыға жіберілген барлық хат-ха-
барларды Тараптар Қарыз алушы алған деп есептейді;

3.2.6. при изменении адреса доставки корреспонденции от 
Банка, номера телефона, принимающего SMS-сообщения 
Банка, Заемщик в письменном виде уведомляет об этом 
Банк в течение трех календарных дней с момента соответ-
ствующего изменения. При этом, в случае, если Заемщик не 
сообщил Банку об изменении адреса и номера телефона в 
установленные настоящим пунктом сроки, вся корреспон-
денция, направленная Банком по адресу доставки, номеру 
телефона, принимающего SMS-сообщения Заемщика, 
имеющимся в Банке, считается надлежащим образом до-
ставленной Банком Заемщику. На Заемщика возлагаются 
все последствия требований настоящего пункта и вся кор-
респонденция, направленная Заемщику по адресу, указан-
ному в Договоре, считается должным образом полученной 
Заемщиком; 

3.2.7. осы Талаптарды және Шартты орындау аясында Банк 
сұрауы мүмкiн кез келген ақпаратты Банкке уақытылы ұсыну;

3.2.7. своевременно предоставлять Банку любую информа-
цию, которую Банк может запросить в рамках исполнения 
настоящих Условий и Договора;

3.2.8. жұмыс күні сағат 18:00-ден кешіктірмей қарыз бойын-
ша берешекті өтеу. Төлем сағат 18:00-ден кейін жүргізілген 
жағдайда, төлем жүргізілген күннен кейінгі жұмыс күні  қарыз 
өтелген күн болып саналады.

3.2.8. производить погашение задолженности по займу не 
позднее 18-00 часов рабочего дня. В случае проведения пла-
тежа после 18-00 часов, датой погашения Займа будет счи-
таться следующий за ним рабочий день проведения платежа. 

3.2.9. Қайта қаржыландыру үшін қарыз берілген күннен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде Қарыз алушы өтеу үшін қарыз беріл-
ген несиелік берешегінің жоқтығы туралы банктен алынған 
анықтаманы беруге міндеттенеді (бұл талап басқа банктер 
алдындағы несиелік берешегін қайта қаржыландыру үшін 
берілген қарыздар бойынша қолданылады).

3.2.9. Заемщик обязуется в течение десяти рабочих дней 
с даты выдачи займа, выданного на рефинансирование, 
предоставить справку из банка об отсутствии ссудной задол-
женности, для погашения которой был выдан заем (данное 
условие применяется по займам, выданным на рефинанси-
рование ссудной задолженности перед другими банками). 

3.3. Қарыз алушы Банктің: 3.3. Заемщик дает согласие Банку: 
3.3.1. осы Талаптардың 4.1.7.-тармағында көзделген жағдай-
да және талаптармен ақшаны даусыз, акцептісіз (Қарыз 
алушының келісімінсіз және оған хабарламай) есептен шыға-
ру және/немесе дебеттеу арқылы өндіріп алуды қолдануына 
келісімін береді;

3.3.1. на обращение взыскания путем бесспорного, безак-
цептного (без согласия и уведомления Заемщика) списания 
и/или прямого дебетования денег, в случаях и на условиях, 
предусмотренных в пункте 4.1.7. настоящих Условий; 

3.3.2.  өзі туралы дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге және 
оларды барлық мемлекеттік/ мемлекеттік емес органдарға, 
ұйымдарға жария етуіне келісім береді;

3.3.2. на сбор, обработку и распространение персональных 
данных о нем во все государственные/негосударственные 
органы, организации; 

3.3.3. Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/
немесе тиісті дәрежеде орындамаған (оның ішінде осы Та-
лаптарды бұзған) жағдайда, Банк Шарт бойынша берешек 
сомасын өндіріп алу/қайтару мақсатында, оған қоса осы 
Талаптардың және Шарттың талаптарына сәйкес талап ету 
құқықтарын басқаларға табыстаған кезде, Банктің берешекті 
қайтару бойынша, сонымен қатар соттарда және мемлекеттік 
органдарда Банктің мүддесін таныту бойынша қызмет көр-
сететін кез келген үшінші тұлғаларға ақпарат беруіне өзінің 
жазбаша келісімін береді.

3.3.3. в случае неисполнения и/или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по Договору (в т.ч. и нарушения 
настоящих Условий), дает свое письменное согласие Банку 
на предоставление информации любым третьим лицам, 
предоставляющим услуги по возврату задолженности, а 
также услуги по представлению интересов Банка в судах и 
государственных органах в целях взыскания/возврата суммы 
задолженности по Договору, в том числе при переуступке 
прав требований в соответствии с условиями настоящих 
Условий и условий Договора. 

3.3.4. қарыз бойынша мерзімінен кешіктірілген төлемдер 
анықталған жағдайда, бұл туралы өзіне және/немесе үшінші 
тұлғаларға телефонограмма, автоматтандырылған телефо-
ния, SMS, мессенджерлер арқылы, факс немесе жазбаша ха-
барлама, оған қоса жұмыс орнына хабарлама жіберу арқылы 
және басқа тәсілмен хабарлауына келісім береді. Хабарлаған 
кезде Қарыз алушы болмаған жағдайда, Банк онымен бірге 
тұратын тұлғаларға хабарлауға құқылы. Бұл кезде Қарыз 
алушы өзіне оның мерзімінен кешіктірілген қарызы туралы 
хабарлау банктік құпияны және заңмен қорғалған басқа құпия-
ны ашу болып табылмайтынын растайды және соған келіседі, 
сондай-ақ Қарыз алушы Шартқа қол қою арқылы Банктің осы 
тармақта көзделген іс-әрекетті жасауына келісім береді.

3.3.4. в случае выявления фактов просрочки платежей по за-
йму, оповестить его и/или третьих лиц об этом посредством 
уведомления в виде телефонограммы, автоматизированной 
телефонии, SMS, через мессенджеры, факсом или письмен-
ным уведомлением, включая уведомления по месту работы 
и иными способами. В случае отсутствия его на момент опо-
вещения Банк вправе уведомить совместно проживающих с 
ним лиц. При этом, Заемщик подтверждает и соглашается, 
что извещение о его просроченной задолженности не будет 
являться раскрытием банковской и иной охраняемой зако-
ном тайны и Заемщик подписанием Договора дает согласие 
Банку на совершение действий, предусмотренных настоя-
щим пунктом.

4. БАНКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Банктің құқықтары: 4.1. Банк вправе:
4.1.1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қыз-
меті туралы» Қазақстан Республикасы заңының                     34-ба-
бының 3-тармағында көзделген, сондай-ақ осы Талаптарда 
белгіленген жағдайларда, осы Талаптарды және Шарттың 
талаптарын Қарыз алушы үшін жақсарту жағына қарай бір-
жақты тәртіппен өзгерту;

4.1.1. в одностороннем порядке изменять настоящие Ус-
ловия и условия Договора в сторону их улучшения для 
Заемщика, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 34 
Закона Республики Казахстан «О банках и банковской дея-
тельности в Республике Казахстан», а также установленных 
настоящими Условиями; 

4.1.2. Қарыз алушы қарыздың кезекті бөлігін қайтару және 
(немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген мерзімді 40 (қырық) 
күнтізбелік күннен астам мерзімге бұзған кезде, қарыздың  
және ол бойынша сыйақы  сомасын мерзімінен бұрын қайта-
руды талап ету;

4.1.2. требовать досрочного возврата суммы займа и воз-
награждения по нему при нарушении Заемщиком срока, 
установленного для возврата очередной части займа и (или) 
выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных 
дней; 

4.1.3. Қарыз алушы Шартта көзделген комиссияларды төле-
меген кезде, көрсетілген комиссия сомасын Қарыз алушының 
Банкте ашылған кез келген банктік шотынан акцептісіз тәртіп-
пен алу (дебеттеу);

4.1.3. при неуплате Заемщиком комиссий, предусмотренных 
Договором, списать (дебетовать) в безакцептном порядке 
указанную сумму комиссий с любого банковского счета За-
емщика, открытого в Банке; 

4.1.4. Шартқа қол қойғаннан кейін қарыз әлі берілмеген болса, 
төмендегі негіздер бойынша, яғни:

4.1.4. отказать в выдаче займа после подписания Договора, если 
заем фактически выдан не был, по следующим основаниям: 

Қарыз алушы жауапкер және/немесе жауапкер тарапынан өз 
бетінше талаптар қоймайтын үшінші тұлға ретінде сот про-
цесiне тартылған болса,

- Заемщик вовлечен в судебный процесс в качестве ответ-
чика и/или третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования на стороне ответчика, 

(Жалғасы 6-бетте)
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4.3.1. Шарт жасалған күні белгіленген комиссиялардың 
және қарызға қызмет көрсету бойынша басқа төлемдердің 
мөлшерін көбейту және оларды есептеу тәртібін біржақты 
тәртіппен өзгерту;

4.3.1. в одностороннем порядке изменять в сторону увеличе-
ния, установленные на дату заключения Договора размеры 
и порядок расчета комиссий и иных платежей по обслужи-
ванию займа; 

4.3.2. жасалған Шарттың қолданысы аясында біржақты 
тәртіппен комиссиялардың және басқа төлемдердің жаңа 
түрлерін енгізу;

4.3.2. в одностороннем порядке вводить новые виды ко-
миссий и иных платежей в рамках действия заключенного 
Договора; 

4.3.3. сақтандыру ұйымын және (немесе) бағалаушыны 
таңдау кезінде Қарыз алушыны, Кепіл берушіні шектеу және 
Қарыз алушыға өз өмірі мен денсаулығын сақтандыру мін-
детін жүктеу;

4.3.3. ограничивать Заемщика, Залогодателя в выборе 
страховой организации и (или) оценщика, и возлагать на 
Заемщика обязанность страховать свою жизнь и здоровье; 

4.3.4. бір жылға дейін берілген қарызды алған күннен бастап 
алты айға дейін, бір жылдан аса мерзімге берілген қарызды 
алған күннен бастап бір жылға дейін  негізгі борышты ішіна-
ра мерзімінен бұрын немесе толық мерзімінен бұрын өтеу 
жағдайларын қоспағанда, қарызды мерзімінен бұрын өтегені 
үшін тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкцияларының 
басқа түрлерін алу;

4.3.4. взимать неустойку или иные виды штрафных санкций 
за досрочное погашение займов, за исключением случаев 
частичного досрочного погашения или полного досрочного 
погашения основного долга до шести месяцев с даты полу-
чения займа, выданного на срок до одного года, до одного 
года с даты получения займа, выданного на срок свыше 
одного года; 

4.3.5. егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтейтін күн де-
малыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, онда тұрақсыздық 
айыбын немесе айыппұл санкцияларының басқа түрлерін алу. 
Бұл кезде сыйақы немесе негізгі борыш демалыс және мереке 
күнінен кейінгі жұмыс күні төленеді.

4.3.5. взимать неустойку или иные виды штрафных санкций 
в случае, если дата погашения основного долга или возна-
граждения выпадает на выходной либо праздничный день, 
и уплата вознаграждения или основного долга производится 
в следующий за ним рабочий день. 

5. ӨЗГЕ  ТАЛАПТАР 5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Осы Талаптардың қағидалары мен Шартта көзделген 
талаптарды орындау барысында Тараптар олармен қатар 
Қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады.

5.1. Наряду с положениями настоящих Условий и условиями, 
предусмотренными Договором, при их исполнении Стороны 
руководствуются Действующим законодательством. 

5.2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Тараптар екінші Тарап-
тан алған қаржылық, коммерциялық және басқа ақпараттың 
конфиденциалдылығын қатаң сақтауға, жүргізілген операци-
ялар бойынша коммерциялық және банктік құпияны сақтауға 
міндеттенеді. Мұндай ақпаратты тек екінші Тараптың жазбаша 
келісімімен, сондай-ақ осы Талаптарда, Шартта және Қол-
даныстағы заңнамада көзделген жағдайларда ғана үшінші 
тұлғаларға беруге, жариялауға және жария етуге болады. 

5.2. В соответствии с Действующим законодательством, 
Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциаль-
ность финансовой, коммерческой и прочей информации, 
полученной от другой Стороны, хранить коммерческую, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну по совер-
шаемым операциям. Передача такой информации третьим 
лицам, опубликование и разглашение возможны только с 
письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, 
предусмотренных настоящими Условиями, Договором и 
Действующим законодательством.

5.3. Тараптар арасында туындайтын барлық даулы мәселе-
лер мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз жүргізу 
арқылы шешіледі. Даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді 
келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, Қолданыс-
тағы заңнамада көзделген жағдайларды есептемегенде, дау-
лы мәселелер Банк немесе оның Шартты жасасқан филиалы 
орналасқан/тіркелген жердегі сотта қаралады.

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров, споры рассматриваются в суде по месту 
нахождения/регистрации Банка или его филиала, заключив-
шего Договор, за исключением случаев, предусмотренных 
Действующим законодательством. 

5.4. Кредиттік бюроның деректер базасына Банктің Қарыз 
алушы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, Қарыз 
алушы мен Банктің осы Талаптардың және Шарттың аясын-
да өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты 
беруіне, кредиттік бюролардан кредиттік есептерді шығарып 
беруге, сонымен қатар кредиттік бюролар және кредиттік 
тарихты қалыптастыру туралы заңнамаға сәйкес ұсынылуы 
қажет болуы мүмкін Тараптардың өз міндеттемелерін орын-
дауына байланысты ақпаратты және басқа да мәліметтерді 
беруге Қарыз алушының жазбаша келісімі болған жағдайда 
ғана Банк қарыз береді.

5.4. Банк предоставляет заем при наличии письменного со-
гласия Заемщика на предоставление Банком в базу данных 
кредитных бюро сведений о Заемщике, заключаемой сделке, 
информации, связанной с исполнением Заемщиком и Бан-
ком своих обязательств в рамках настоящих Условий и Дого-
вора, выдачу кредитных отчетов из кредитных бюро, а также 
информации, связанной с исполнением Сторонами своих 
обязательств и иных сведений, предоставление которых 
может понадобиться в соответствии с законодательством о 
кредитных бюро и формировании кредитных историй. 

5.5. Банк Шарт бойынша үшінші тұлғаға құқығын (талап ету) 
табыстаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасы 
арқылы шарттың аясында кредитордың қарыз алушымен 
өзара қарым-қатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер 
Қарыз алушының құқық (талап ету) табысталған үшінші тұлға-
мен құқықтық қатынасына қатысты болады.

5.5. При уступке Банком права (требования) по Договору 
третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые 
законодательством Республики Казахстан к взаимоотноше-
ниям кредитора с заемщиком в рамках договора, распро-
страняются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, 
которому уступлено право (требование).

5.6. Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орында-
уына байланысты мәселелер бойынша Қарыз алушы Банктің 
осы Шарттың деректемелерінде көрсетілген   пошталық неме-
се электрондық мекенжайына   өтініш беруге құқылы. Банктің 
ресми интернет-ресурсы: www.bcc.kz.

5.6. По вопросам, связанным с исполнением обязательств 
Сторон по Договору, Заемщик вправе обратиться по почто-
вому или электронному адресу Банка, указанным в рекви-
зитах настоящего Договора. Официальный интернет-ресурс 
Банка: www.bcc.kz. 

5.7. Қарыз алушы Шарттың барлық талаптары және оны 
орындамаудың салдары өзіне белгілі екенін растайды.

5.7. Заемщик подписанием Договора подтверждает, что все 
условия и последствия не выполнения условий Договора 
ему известны. 

5.8. Қарыз алушы Шартты жасағанға дейін:  
Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсында орналастырылған 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жал-
пы талаптары туралы ережесімен»,
Жеке тұлғамен жасалатын банктік шот (Ағымдағы шот) шар-
тының үлгі нысанымен,
«Банк ЦентрКредит» АҚ-та жеке тұлғаларға қашықтан кешен-
ді банктік қызмет көрсету шартының үлгі нысанымен танысқа-
нын және Банктің олармен танысуға қажетті уақыт бергенін, 
сондай-ақ Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес 
Банктің Шарттың және осы Талаптардың аясында банктік 
қарыз бойынша толық ақпарат бергенін растайды.

5.8. Заемщик подписанием Договора подтверждает, что до 
заключения Договора был ознакомлен с:
«Правилами об общих условиях проведения операций АО 
«Банк ЦентрКредит»,
Типовой формой договора банковского счета с физическим 
лицом (Текущий счет),
Типовой формой «Договора на комплексное дистанцион-
ное банковское обслуживание физических лиц в АО «Банк 
«ЦентрКредит»,
размещенными на интернет-ресурсе Банка: www.bcc.kz и 
на ознакомление с которыми Банком было предоставлено 
необходимое время, а также в соответствии с требованиями 
Действующего законодательства Банком представлена пол-
ная информация по банковскому займу в рамках Договора и 
настоящих Условий. 

 
 
 

5.9. Тараптар Шартқа қол қоя отырып, қарызды ішінара 
мерзімінен бұрын өтеген кезде Банктің Шарттың ажырамас 
бөлігі болып табылатын қарызды өтеудің жаңа кестесі мен 
жадынаманы жасайтынына және оны Қарыз алушыға бе-
ретініне келіседі. Бұл кезде Шартқа қосымша келісім жасау 
талап етілмейді.

5.9. Подписанием Договора Стороны согласились, что при 
частичном досрочном погашении займа, Банком составля-
ются и выдаются Заемщику новые график погашения займа 
и памятка, которые являются неотъемлемой частью Дого-
вора, при этом заключение дополнительного соглашения к 
Договору не требуется. 

5.10. Табиғи апаттардың (су тасқыны, жер сiлкiнiсi, эпидемия), 
әскери қақтығыстардың, әскери көтерілістердің, террористік  
актiлердiң, азаматтық толқулардың, ереуілдердің, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банкінің Тараптардың осы 
Талаптар, Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындауына 
әсер ететін ұйғарымдарының, бұйрықтарының немесе басқа 
әкiмшiлiк араласуларының немесе қандай болмасын басқа 
қаулылардың немесе үкiметтiк шектеулердің немесе Та-
раптардың саналы бақылауынан тыс басқа жағдайлардың 
салдарынан осы Талаптарды және Шарттың талаптарын 
орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған 
жағдайда, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

5.10. Стороны освобождаются от ответственности за неис-
полнение и/или ненадлежащее исполнение положений на-
стоящих Условий и условий Договора в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно проявлением стихийных бедствий (наводнения, 
землетрясения, эпидемии), военных конфликтов, военных 
переворотов, террористических актов, гражданских волнений, 
забастовок, предписаний, приказов или иного администра-
тивного вмешательства со стороны Правительства, Нацио-
нального Банка Республики Казахстан, или каких-либо других 
постановлений, административных или правительственных 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение обяза-
тельств Сторонами по настоящим Условиям, Договору, или 
иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон. 

5.11. Тараптар Шартқа қол қоя отырып: 5.11. Подписанием Договора Стороны согласились, что: 
5.11.1. Банктің Қарыз алушыға осы Талаптар мен Шарттың 
аясында кез келген хабарламаны:

5.11.1. Банк вправе направлять Заемщику любые уведомле-
ния в рамках настоящих Условий и Договора: 

1) телефон арқылы қоңырау шалу немесе Шартта көрсетіл-
ген, SMS-хабарламалар қабылдайтын телефонның нөміріне 
SMS-хабарлама жіберу арқылы; 

1) посредством телефонного звонка или SMS-сообщения по 
номеру телефона, принимающему SMS-сообщения, указан-
ному в Договоре; 

2) Шартта көрсетілген тұрғылықты мекенжайына тапсырыс 
хатты жіберу арқылы;

2) заказным письмом по месту жительства, указанному в 
Договоре; 

3) жеткізілгені туралы есебі болған кезде хабарлама жіберіл-
ген күні – электрондық пошта арқылы;

3) посредством электронной почты в день отправки сообще-
ния при наличии отчета о доставке;

4) «StarBanking» жүйесі арқылы; 4) по системе «StarBanking»;
5) мессенджерлер арқылы жіберуге құқылы екеніне келіседі; 5) мессенджеры; 
5.11.2. Қарыз алушының осы Талаптардың және Шарттың ая-
сында талап етілетін немесе жасалатын хабарландыруларды, 
хабарламаларды, хаттарды немесе жасалатын сауалдарды 
Банкке жазбаша нысанда ұсынатынына келіседі.  Электрон-
дық хабарламалар арқылы берілген құжаттар жеке қолтаң-
баның орнына SMS-хабарламалар жөнелту арқылы әріптер, 
цифрлар немесе символдар комбинациясынан тұратын біре-
гей сәйкестендіруші кодтар арқылы расталады. «StarBanking» 
жүйесі арқылы жөнелтілген және электрондық хабарламалар 
арқылы расталған электрондық құжаттар (өтініштер, хабарла-
малар, жадынама, өтеу кестесі, қарызды ішінара мерзімінен 
бұрын төлеу немесе толық мерзімінен бұрын төлеу туралы 
өтініш) жазбаша нысанда берілген құжаттарға теңестіріледі;

5.11.2. уведомления, сообщения, письма или запросы, требу-
емые или составленные в рамках настоящих Условий и Дого-
вора, будут предоставляться Заемщиком в Банк в письменной 
форме. Документы, переданные электронными сообщениями, 
вместо личной подписи подтверждаются уникальными иден-
тификационными кодами, представляющими собой комби-
нацию букв, цифр или символов, путем отправления SMS-
сообщений. Подписанием Договора стороны согласились, что 
электронные документы (заявления, уведомления, памятка, 
график погашения, заявление о частично досрочном погаше-
нии или полном досрочном погашении займа), направленные 
по системе «StarBanking», и подтвержденные электронными 
сообщениями, приравниваются к письменной форме;

5.11.3. Банктің  Қарыз алушыға кезекті төлем жасау күніне 
дейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Талаптарда көзделген 
тәсілдермен кезекті төлем жасау күні туралы хабарлауға 
құқылы екеніне келіседі;  

5.11.3. Банк вправе направлять Заемщику уведомления 
о дате очередных платежей по Договору в течение трех 
рабочих дней до даты очередных платежей, способами, 
предусмотренными настоящими Условиями; 

5.12. Егер Қолданыстағы заңнамада басқа жағдай көзделме-
се, осы Талаптардың және/немесе Шарттың бөлімдерінің бірі 
заңнамада белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған 
жағдайда, бұл Шартты тұтастай және/немесе оның өзге бөлім-
дерін жарамсыз деп тануға негіз болмайды.   

5.12. В случае, если одна из частей настоящих Условий и/или 
Договора будет в установленном законодательством поряд-
ке признана недействительной, то данный факт не влечет 
признания недействительным всего Договора в целом и/или 
иных его частей, если иное не предусмотрено Действующим 
законодательством. 

5.13. Осы Талаптар мемлекеттік және орыс тілдерінде жа-
салған.

5.13. Настоящие Условия составлены на государственном и 
русском языках. 

6. Осы Талаптардың және Шарттың мақсаттары үшін 
қолданылатын терминдер мен анықтамалар:

6. Термины и определения, используемые для целей 
настоящих Условий и Договора. 

Егер осы Талаптарда және Шартта тікелей басқаша көздел-
месе, онда осы Шартта бас әріппен қолданылатын терминдер 
мен анықтамалар төмендегі мәнге ие болады: 

Сыйақы – ұсынылған қарыз үшін Банкке тиесілі ақшаның 
жылдық мөлшері есебінен қарыз сомасына пайыздық си-
патта немесе осы Тізбеде көзделген жағдайда қарыздың 
барлық мерзіміне белгіленетін бекітілген сомаға  белгіленген 
төлем және оны азайту жағына қарай өзгерту жағдайларын 
қоспағанда, ол өзгертілмеуге тиісті. 

Если иное прямо не оговорено настоящими Условиями и 
Договором, термины и определения с заглавной буквы, 
применяемые в настоящих Условиях и Договоре, имеют 
следующие значения:
Вознаграждение – плата за предоставленный заем, опре-
деленная в процентном выражении к сумме займа из рас-
чета годового размера причитающихся банку денег, либо, 
в случаях предусмотренных настоящим Перечнем, в фик-
сированной сумме, которая  устанавливается на весь срок 
займа и не подлежит изменению, за исключением случаев 
ее изменения в сторону уменьшения.

Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі – Банктің қа-
рыздары бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы 
түрде есептелетін сыйақы мөлшерлемесі (нақты құны);   

Годовая эффективная ставка вознаграждения - ставка 
вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопо-
ставимом исчислении (реальная стоимость) по займам Банка. 

Қолданыстағы заңнама – Қазақстан Республикасының қол-
даныстағы заңнамасы.

Действующее законодательство - действующее законода-
тельство Республики Казахстан. 

Қарыз алушы – Банк Шарт жасаған, Шартқа қол қойған және 
алынған ақшаны қайтару және алынған қарызды (кредитті), 
оның ішінде сыйақыны және кредит бойынша басқа төлем-
дерді толық төлеу бойынша міндеттемелерді қабылдаған 
жеке тұлға. 

Заемщик – физическое лицо, подписавшее Договор, полу-
чившее заем и принявшее на себя обязательства по воз-
врату полученных денег займа (кредита) и полную оплату 
полученного займа (кредита), в том числе вознаграждения и 
других платежей по кредиту. 

Комиссия – осы Шарттың талаптарымен қарыз беру бойын-
ша қызмет көрсеткені үшін Банк есептеген комиссия.  

Комиссия - комиссия, начисленная Банком за оказание услуг 
по предоставлению займа на условиях настоящего Договора. 

Тұрақсыздық айыбы – осы Шарттың талаптарын тиісті 
дәрежеде орындамаған кезде және Талаптарда көзделген 
жағдайларда Қарыз алушы төлеуге тиісті өсімпұл, айыппұл.  

Неустойка – пени, штрафы, подлежащие выплате Заемщи-
ком при ненадлежащем исполнении настоящих Условий и 
Договора и иных случаях, предусмотренных настоящими 
Условиями и Договором. 

Міндеттемелерді орындауды мерзімінен кешіктіру – Қа-
рыз алушының Шартқа сәйкес Төлем жасау кестесінде көз-
делген міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзуы.

Просрочка исполнения обязательств – нарушение Заем-
щиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных 
Графиком платежей согласно Договора. 

«StarBanking» жүйесі – Клиенттерге қашықтан банктік қыз-
мет көрсету жүйесі.  Шот(-тар) Web-қосымша немесе мобильді 
бағдарламалық қосымша арқылы Online – нақты уақыт ре-
жимінде техникалық құрылғы (смартфон/мобильді телефон/ 
планшет/компьютер және т.б.) арқылы басқарылады.

Система«StarBanking» – система дистанционного банков-
ского обслуживания Клиентов. Управление счетом (-ами) 
осуществляется посредством технического устройства 
(смартфон,/мобильный телефон/планшет/компьютер и др.) в 
режиме реального времени – Online через Web-приложение 
или через мобильное программное приложение. 

Мерзімді қарыз – Қарыз алушыға мерзімді, ақылы, қайтары-
лады деген талаптармен берілген және мерзімінен кешіктіріл-
ген негізгі борыш пен сыйақыны есепке алмай, Төлем жасау 
кестесі бойынша өтелуге тиісті ақша қаражатының сомасы. 
Мәтін бойынша негізгі борыш деп те аталуы мүмкін.  

Срочный заем – сумма денежных средств, выданная За-
емщику на условиях срочности, платности, возвратности 
и подлежащая погашению по Графику платежей без учета 
суммы просроченного основного долга и вознаграждения. По 
тексту может именоваться как основной долг. 

Тараптар – бірге Банк және Қарыз алушы, ал жеке-жеке – 
«Тарап».

Стороны – Банк и Заемщик вместе, а по отдельности «Сто-
рона».

Қарыз алушының мүлкіне және оның шоттарына тыйым са-
лынса және/немесе мүлкіне өндiрiп алу қолданылса немесе 
осындай жағдайлардың пайда болу қаупі төнсе,

- на имущество Заемщика и его счета наложен арест и/или 
обращено взыскание на имущество либо существует реаль-
ная угроза наступления данных событий, 

- Қарыз алушы қарызды қамсыздандыру (жағдайы) туралы 
шынайы емес мәліметтер берсе,

- Заемщик представил в Банк недостоверные сведения о 
наличии (состоянии) обеспечения займа,

Қарыз алушы Банк және/немесе үшінші тұлғалар алдындағы 
өз міндеттемелерінің талаптарын бұзса,

- Заемщик нарушил условия обязательств, имеющихся у 
него перед Банком и/или третьими лицами,

- қолданыстағы заңнаманың Банктің осы Талаптарды және 
Шарттың талаптарын тиісті дәрежеде орындауына әсер ететін 
талаптары өзгерсе,

- изменения требований Действующего законодательства, 
влияющих на надлежащее исполнение Банком настоящих 
Условий и условий Договора,

- кепілдік қамсыздандыру жойылса/жоғалса, - утраты/утери залогового обеспечения, 
- кепіл мүлкінің нарықтық құны берешек сомасынан кем со-
маға төмендесе,

- снижения рыночной стоимости залогового имущества, ме-
нее суммы задолженности,

- Банктің қаржылық резервтерін құру көздері өзгерсе, сон-
дай-ақ Қазақстан Республикасының заң шығарушы органда-
рының, Үкiметiнiң, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң 
шешімдеріне байланысты және Қазақстан Республикасында 
және Қазақстан Республикасынан тыс жерде ресурстар 
алудың жалпы талаптарының өзгеруіне байланысты Банктің 
ресурстарды құру талаптары өзгерсе;

- изменения источников формирования резервов Банка, а 
также изменения условий формирования ресурсов, связан-
ных с решением законодательных органов Правительства 
Республики Казахстан, Национального Банка Республики 
Казахстан, и в связи с изменением общих условий получения 
Банком ресурсов как в Республике Казахстан, та и за преде-
лами Республики Казахстан, 

- валюта бағамы күрт өзгерсе (девальвация/ревальвация, 
теңге бағамының құбылмалылығы, теңгенің деноминацияла-
нуы) және Қазақстан Республикасында шетел валютасының 
айналымына шектеу қойылса;

- резкого изменения курса валют (девальвация/ревальва-
ция, волатильность курса тенге, деноминация тенге) и ввод 
ограничений на оборот иностранной валюты в Республике 
Казахстан, 

- сыртқы факторлар (қарыз/облигация сатып алу бойынша 
сыртқы кредиторлардың талап қоюы, тартылған синдикат-
талған және өзге қарыздар бойынша мөлшерлеменің артуы, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыланды-
ру мөлшерлемесін, депозиттер бойынша мөлшерлемелерді, 
қор құру құнын көтеруі, іс жүргізу нормативтері бойынша 
талаптарды күшейтуі) әсер етсе қарыз беруден бас тарту;

- влияния внешних факторов (предъявление требований 
внешними кредиторами по досрочной выплате по займам / 
выкупу облигаций, повышение ставок по привлекаемым син-
дицированным и прочим займам, повышение Национальным 
Банком Республики Казахстан ставки рефинансирования, 
ставок по депозитам, увеличение стоимости фондирования, 
ужесточение требований по пруденциальным нормативам; 

4.1.5. төмендегi жағдайларда, яғни:
мерзімді қарыз және есептелген сыйақы сомасын қайтаруға 
қатысты Төлем жасау кестесін 40 (қырық) күнтізбелік күннен 
аса мерзімге бұзған кезде,
осы Талаптардың 4.1.4.-тармақшасында көрсетілген жағдай-
лар пайда болған кезде,
Қарыз алушы міндеттемелерін орындайтынының қамсыздан-
дыруын беру немесе өзгерту туралы Банктiң талаптарын 
орындамаған жағдайда,
берілген қарыз әртүрлі себептермен қамсыздандырылмаған 
болып табылса (немесе оның пайда болу қаупі төнсе), 
берілген қарыздың және есептелген, бірақ өтелмеген сыйақы 
сомасын мерзімінен бұрын өндiрiп алу, немесе үшiншi тұлға-
лардан қамсыздандыру мiндеттемелерiн орындауды талап 
ету, немесе үшiншi тұлғалар жасайтын өндiрiп алуға қосылу;

4.1.5. досрочно взыскать сумму выданного займа и начис-
ленного, но не погашенного вознаграждения, либо требовать 
исполнения обеспечительных обязательств третьими лица-
ми, либо присоединиться к взысканию, осуществляемому 
третьими лицами, в случаях: 
- при нарушении Графика платежей в части возврата суммы 
срочного займа и начисленного вознаграждения более, чем 
на сорок календарных дней, 
- при наступлении событий, перечисленных в пункте 4.1.4. 
настоящих Условий, 
- Заемщик не выполнил требования Банка о предоставлении 
либо изменении обеспечения исполнения обязательств, 
- выданный заем окажется по различным причинам необе-
спеченным (или существует реальная угроза этого); 

4.1.16. қарыз бойынша мерзімінен кешіктірілген төлемдер 
анықталған жағдайда, бұл туралы Қарыз алушыға және/неме-
се үшінші тұлғаларға телефонограмма, автоматтандырылған 
телефония, SMS, мессенджерлер арқылы, факс немесе 
жазбаша хабарлама, оған қоса жұмыс орнына хабарлама 
жіберу арқылы және басқа тәсілмен хабарлау. Хабарлаған 
кезде Қарыз алушы болмаған жағдайда, Банк онымен бірге 
тұратын тұлғаларға хабарлауға құқылы. Бұл кезде Қарыз 
алушыға оның мерзімінен кешіктірілген қарызы туралы ха-
барлау банктік құпияны ашу болып табылмайды және Қарыз 
алушы Шартқа қол қою арқылы Банктің осы тармақта көздел-
ген іс-әрекетті жасауына келісім береді;

4.1.6. в случае выявления фактов просрочки платежей по 
займу, оповестить Заемщика и/или третьих лиц об этом 
посредством уведомления в виде телефонограммы, автома-
тизированной телефонии, SMS, через мессенджеры, факсом 
или письменным уведомлением, включая уведомления 
по месту работы и иными способами. В случае отсутствия 
Заемщика на момент оповещения Банк вправе уведомить 
совместно проживающих с ним лиц. При этом, извещение 
Заемщика о его просроченной задолженности не является 
раскрытием банковской и иной охраняемой законом тайны и 
Заемщик подписанием Договора дает согласие Банку на со-
вершение действий, предусмотренных настоящим пунктом; 

4.1.7. Қарыз алушы осы Талаптарда және Шартта көздел-
ген міндеттемелерін орындамаған/уақытылы орындамаған 
жағдайда, оған қоса Шарттың Төлем жасау кестесіне сәйкес 
төлем мерзімін бұзған жағдайда, Банк
Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 
тәртіппен Қарыз алушының талабы бойынша ашылған банктік 
шоттардағы Қарыз алушы мемлекеттік бюджеттен және Мем-
лекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы 
мен әлеуметтік төлемдер түрінде алатын ақшаны, сон-
дай-ақ «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының заңында көзделген тұрғын үй төлемдерін, тұрғын 
үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй 
құрылысы жинақ ақшасы түріндегі тұрғын үй құрылысы жинақ 
банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны, нотариус депо-
зитінің талаптарымен салынған ақшаны және «Мемлекеттік 
білім беру жинақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы-
ның заңына сәйкес, білім беру жинақтау салымы туралы шарт 
бойынша банктік шоттағы ақшаны қоспағанда,
а) Қарыз алушының Банкте ашылған кез келген банктік шо-
тынан Қолданыстағы заңнамаға сәйкес төлем ордерін және 
(немесе) басқа төлем құжаттарын пайдалана отырып, оларды 
тікелей дебеттеу арқылы;
б) Қарыз алушының екінші деңгейдегі банктерде, банк опера-
цияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
ашылған кез келген банктік шотынан Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес, төлемдік талаптың және (немесе) басқа төлем құжат-
тарының негізінде,
ақшаны даусыз, акцептісіз (Қарыз алушының келісімінсіз және 
оған хабарламай) алуға құқылы болады, ал Қарыз алушы осы 
Шартқа қол қоя отырып, соған келісім береді. 

4.1.7. в случае невыполнения/ несвоевременного выпол-
нении Заемщиком своих обязательств, предусмотренных 
настоящими Условиями и Договором, в том числе нарушения 
сроков уплаты, согласно Графика платежей к Договору, Банк 
вправе, а Заемщик подписанием Договора дает согласие, на 
изъятие Банком в бесспорном, безакцептном (без согласия и 
уведомления Заемщика) порядке денег с любых банковских 
счетов Заемщика, открытых в: 
а) Банке, путем их прямого дебетования, с использованием 
платежного ордера и (или) иных платежных документов, в 
соответствии с Действующим законодательством;
б) банках второго уровня, организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, на основании платеж-
ного требования и (или) иных платежных документов, в по-
рядке, предусмотренном Действующим законодательством, 
за исключением денег, получаемых Заемщиком в виде посо-
бий и социальных выплат, выплачиваемых из государствен-
ного бюджета и (или) Государственного фонда социального 
страхования, находящихся на банковских счетах, открытых 
по требованию Заемщика, в порядке, определенном норма-
тивным правовым актом Национального Банка Республики 
Казахстан, а также жилищных выплат, предусмотренных 
Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», 
денег, находящихся на банковских счетах в жилищных стро-
ительных сберегательных банках в виде жилищных строи-
тельных сбережений, накопленных за счет использования 
жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита 
нотариуса, и денег, находящихся на банковских счетах по 
договору об образовательном накопительном вкладе, заклю-
ченному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
Государственной образовательной накопительной системе». 

Ақша қарыз валютасынан өзге валютада алынған жағдайда, 
егер Банк басқа бағамды белгілемеген болса, Банк ақша айы-
рбасталатын күнге белгілеген бағам бойынша ақшаны Қарыз 
алушының акцептінсіз (келісімінсіз) айырбастау. Валюта ай-
ырбастауға байланысты барлық шығыстар Қарыз алушының 
есебінен төленеді;

Без акцепта (согласия) Заемщика, производить конвертацию 
денег по курсу Банка на дату конвертации, если иной курс не 
будет установлен Банком, в случае изъятия денег в валюте, 
отличной от валюты займа. Все расходы, связанные с кон-
вертацией валюты, оплачиваются за счет Заемщика;

4.1.8. Қарыз алушының келісімінсіз, бірақ кейін табыстау 
шарты жасалған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде 
Қарыз алушыға хабарлай отырып, Шарт бойынша өз құқықта-
ры мен міндеттерінің барлығын немесе бір бөлігін үшінші 
тұлғаларға қайта табыстау.

4.1.8. переуступать все или часть прав требований и обязан-
ностей по Договору третьим лицам без согласия Заемщика, 
но с последующим уведомлением Заемщика в течение 
тридцати календарных дней со дня заключения договора 
переуступки.

4.2. Банктің міндеттері: 4.2. Банк обязуется:
4.2.1. осы Талаптардың 3.1.1.-тармақшасына сәйкес қарыз 
берілген күннен бастап Банк есептеген сыйақыны төлеп, 
қайтару үшін тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкция-
ларының басқа түрлерін ұстамай-ақ, Шарт жасалған күннен 
бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде қайтарылған қары-
зды қабылдау;

4.2.1. в течение четырнадцати календарных дней с даты 
заключения Договора принять возврат займа с оплатой воз-
награждения, начисленного Банком с даты предоставления 
займа, в соответствии с п. 3.1.1 настоящих Условий, без 
удержания неустойки или иных видов штрафных санкций 
за возврат; 

4.2.2. Қарыз алушының өтінішімен Шарт бойынша қарызды 
өтеу есебіне кезекті түскен ақшаны (мерзімінен кешіктірілген 
төлемдерді көрсетіп, негізгі борышқа, сыйақыға, комиссияға, 
тұрақсыздық айыбына, айыппұлға және айыппұл санкция-
ларының басқа түрлеріне, сондай-ақ, төленуге тиісті басқа 
сомаға) бөлу туралы ақпаратты жазбаша түрде 3 (үш) жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде, айына кемінде бір рет тегін беру;  

4.2.2. по заявлению Заемщика безвозмездно не чаще одного 
раза в месяц представить в срок не более трех рабочих дней 
в письменной форме информацию о распределении (на ос-
новной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы 
и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие 
уплате суммы с указанием просроченных платежей) очеред-
ных поступающих денег в счет погашения задолженности 
по Договору; 

4.2.3. Шарт бойынша берілген ақшаны Банкке мерзімінен 
бұрын ішінара немесе толық көлемде қайтару туралы Қарыз 
алушының өтініші бойынша оның мерзімінен кешіктірілген 
төлемдері мен негізгі борышқа, сыйақыға, комиссияға, тұрақ-
сыздық айыбына, айыппұлға және айыппұл санкцияларының 
басқа түрлеріне, сондай-ақ төленуге тиісті басқа сомаға 
жіктеліп көрсетілген қайтаруға тиісті сомасының мөлшері 
туралы мәліметті  3 (үш)  жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
тегін беру;

4.2.3. по заявлению Заемщика о частичном или полном 
досрочном возврате   Банку предоставленных по Договору 
денег безвозмездно в срок не более трех рабочих дней 
сообщить ему размер причитающейся к возврату суммы с 
разбивкой на  основной долг, вознаграждение, комиссии, 
неустойки, штрафы и иные виды штрафных санкций, а также 
другие подлежащие уплате суммы с указанием просрочен-
ных платежей; 

4.2.4. Осы Талаптарда және Шартта көзделген тәртіппен 
Шарттың талаптарын жақсарту жағына қарай өзгерту туралы 
Қарыз алушыға хабарлау;

4.2.4. уведомить Заемщика об изменении условий Договора 
в сторону их улучшения в порядке, предусмотренном насто-
ящими Условиями и Договором; 

4.2.5. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінен 
кешіктірілген кезде Қарыз алушыға Шарт бойынша төлем 
жасау қажеттігі туралы және Қарыз алушының міндеттеме-
лерін орындамауының салдары туралы  Шартта көзделген 
тәсілмен және мерзімде, бірақ міндеттемені орындау мерзімі-
нен кешіктірілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен 
кешіктірмей хабарлау. Тараптардың келісімімен Шарт бойын-
ша кезекті төлемдердің мерзімдері және оларды төлеу күні 
жөнінде хабарлау тәсілдері Шартта көрсетіледі.

4.2.5. при наступлении просрочки исполнения обязательства 
по Договору уведомлять Заемщика способами и в сроки, 
предусмотренные Договором, но не позднее тридцати ка-
лендарных дней с даты наступления просрочки исполнения 
обязательства о необходимости внесения платежей по 
Договору и о последствиях невыполнения Заемщиком своих 
обязательств. По соглашению Сторон в Договоре могут быть 
предусмотрены сроки и способы уведомления о дате очеред-
ных платежей по Договору; 

4.2.6. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы                            
12 қаңтардағы заңының 8-бабында белгіленген мерзімде 
Қарыз алушының жазбаша өтінішін қарау және оған жазбаша 
жауап дайындау;

4.2.6. рассмотреть и подготовить письменный ответ на 
письменное обращение Заемщика в сроки, установленные 
статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 
года «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц»; 

4.2.7. «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Рес-
публикасы заңының 36-бабында көзделген, Қарыз алушы 
жазбаша өтініш алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн 
ішінде Шарттың талаптарына енгізуге ұсынылған өзгерістерді 
қарастыру және төмендегілер туралы: 

4.2.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКАИКА 03.2005 г..2.7. 
в течение пятнадцати календарных дней со дня получе-
ния письменного заявления Заемщика, предусмотренного 
статьей 36 Закона Республики Казахстан «О банках и бан-
ковской деятельности», рассмотреть предложенные изме-
нения в условия Договора и в письменной форме сообщить 
Заемщику о (об):

Шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісетіні; - согласии с предложенными изменениями в условия До-
говора;

- Шарттың талаптарын өзгерту туралы өз ұсыныстары; - своих предложениях по изменению условий Договора;
- мұндай бас тартудың негізді себептерін көрсете отырып, 
Шарттың талаптарын өзгертуден бас тарту туралы жазбаша 
түрде Қарыз алушыға хабарлау;

- отказе в изменении условий Договора с указанием мотиви-
рованных обоснований причин такого отказа;

4.2.8. Банктің Шарт бойынша құқығы (талап етуі) үшінші 
тұлғаға өтетін талаптар    қамтылған шарт жасалған кезде 
(бұдан кейін – талап ету құқығын табыстау шарты), Қарыз 
алушыға (немесе оның уәкілетті өкіліне):

4.2.8. при заключении Договора, содержащего условия 
перехода права (требования) Банка по Договору третьему 
лицу (далее - договор уступки права требования), уведомить 
Заемщика (или его уполномоченного представителя):

- талап ету құқығын табыстау шарты жасалғанға дейін 
құқықтың (талап етудің) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, 
сондай-ақ осындай табыстауға байланысты Қарыз алушының 
дербес деректерін өңдеу туралы Шартта көзделген немесе 
Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін 
тәсілмен хабарлау;

- до заключения договора уступки права требования о 
возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а 
также об обработке персональных данных Заемщика в связи 
с такой уступкой способом, предусмотренным в Договоре, 
либо не противоречащим законодательству Республики 
Казахстан;

талап ету құқығын табыстау шарты жасалған күннен бастап 
30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде үшінші тұлғаға (шарт бойынша 
құқық (талап) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан орны) 
банктік қарызды өтеу бойынша бұдан кейінгі төлемдердің 
тағайындалуын, берілген құқықтың (талап етудің) толық 
көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, комисси-
яның, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) 
мерзімінен кешіктірілген және ағымдағы сомаларының және 
төленуге тиісті басқа сомалардың қалдығын көрсете отырып, 
үшінші тұлғаға құқықтың (талап етудің) өткені туралы шартта 
көзделген немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына 
қайшы келмейтін тәсілмен хабарлау;

- о состоявшемся переходе права (требования) третьему 
лицу способом, предусмотренным в Договоре либо не 
противоречащим законодательству Республики Казахстан, 
в течение тридцати календарных дней со дня заключения 
договора уступки права требования с указанием назначения 
дальнейших платежей по погашению банковского займа 
третьему лицу (наименование и место нахождения лица, 
которому перешло право (требование) по договору), полного 
объема переданных прав (требований), а также остатков 
просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграж-
дения, комиссий, неустойки (штрафа, пени) и других подле-
жащих уплате сумм.

4.2.9. мерзімінен кешіктірілген (қарызды қайтару, Шартта 
көзделген есептелген сыйақыны және тұрақсыздық айыбы 
мен өсімпұлды төлеу бойынша) берешегі болған кезде, Қарыз 
алушыға Шарт бойынша төлем жасау қажеттігі туралы және 
Қарыз алушының міндеттемелерін орындамауының салдары 
туралы осы Талаптардың 4.1.6., 5.1.1.-тармақтарында көздел-
ген тәсілмен және мерзімде хабарлау.

4.2.9. при наличии просроченной задолженности (по возвра-
ту займа, уплате начисленного вознаграждения и неустойки 
и пени, предусмотренных Договором), уведомить Заемщика 
в сроки и способами, предусмотренными в пунктах 4.1.6., 
5.11. настоящих Условий, о необходимости внесения плате-
жей по Договору и о последствиях невыполнения Заемщи-
ком своих обязательств. 

4.3. Банктің төмендегі іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 
құқығы жоқ (Банкке белгіленген шектеулер):

4.3. Банк не вправе (ограничения для Банка):

(Соңы. Басы 5-бетте)
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Астана қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горь-
кий көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 
25-77-17.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай 
көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө-
шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан 
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)  
572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- 
Гоголь көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, 
ұялы тел.: 8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин 
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы  
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), 
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер-
денов к. бұрышы) RBK банктің жанында, 
Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : +7-705-
705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» 
ЖШС Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.:  
8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94@maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., 
ш/а, Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 
24-29-66, 87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. 
әл-Фараби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс:  
8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкел-
ді көшесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772, 87054422939.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сырым 
Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы 
көшесі, 55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 
419в-бөлім, 426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы 
тел.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

БІЛГЕН ЖӨН

4. «Caspian Group» («Каспийская Группа») АҚ, БСН 050940000764, 
орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Достық даңғ., 240, 303-кеңсе, 2018 
жыл 20 желтоқсанда өткен акционерлердің жалпы жиналысында  «Қа-
зақстан Ұлттық Банкі» АҚ-ның мүдделілігімен ірі мәміле жасау туралы 
шешім қабылданғанын хабарлайды. 

ТАРАТУ
3. «AGTS-Жайык Бизнес Капитал» ЖШС, БСН 091040013565 өз 

қызметін тоқтатады. Несиегерлер талаптары хабарландыру жария-
ланған кезден бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Атырау қ., Азаттық к., 4а, тел.: 32-81-35. 

5. «Плодородие-Куат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзінің 
таратылатынын хабарлайды. БСН 000340008878. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Жамбыл облысы, Мерке ауданы, 
Мерке ауылы, Свердлов көшесі, 42-үй.

6. «THERMO FACADE» ЖШС (БСН 150140005717) өзінің ерікті 
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады:  ҚР, Атырау обл., Атырау қ., Альпияр Жұ-
мағазиев көш., 30-үй.    

7. «Жалпы білім беретін кешкі (ауысымдық) мектебі» коммуналдық  
мемлекеттік  мекемесі (БСН 050940005266) «Мұғалжар аудандық 
білім бөлімі» мекемесі 2018 жылғы 6 желтоқсан №476 Мұғалжар ауда-
ны әкімдігі қаулысымен таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар 
2 ай ішінде қабылданады. Мекенжайы: Ақтөбе облысы, Мұғалжар 
ауданы, Жем қаласы, көшесі, В.Унучко,  5-үй.

ӘРТҮРЛІ
10. «Востокэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Атқарушы органның 

орналасқан жері: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Қазақстан көшесі, 81/2) 
өзінің қатысушыларына Атқарушы органның шешімімен 2019 жыл сәуірдің 12-сі 
күні сағат 11:00-де мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 
қ., Қазақстан көшесі, 81/2, «Востокэнерго» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс 
жалпы жиналысы өтетіні туралы құлағдандырады. 

Қатысушыларды тіркеу 2019 жыл 12 сәуір көрсетілген мекенжай бойынша 
сағат 09:30-дан 10:45-ке дейін жүзеге асырылады.  

Жиналысқа қатысуға құқығы бар қатысушылардың тізімі 2019 жыл 11 сәуір 
жағдайы бойынша жасалады. 

Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1.  «Востокэнерго» ЖШС жарғы капиталының ұлғаюы туралы.
Бірінші жиналыста кворум болмай қалған жағдайда жиналыс қайтадан  2019 

жыл 18 сәуірде өтеді. 
Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

мәселелер жөніндегі ақпараттармен (материалдармен) «Востокэнерго» ЖШС 
Атқарушы органы орналасқан жерден танысуға болады.

Сонымен қатар, Бірлескен бұйрықпен 
бекітілген Пилоттық жобаны іске асыру 
қағидаларының 31-тармағына сәйкес Қа-
зақстан Республикасына ЕАЭО-ға мүше 
болып табылмайтын мемлекеттердің 
аумағынан тізбеге енгізілген тауарларды 
әкелген кезде заңды тұлғалар және дара 
кәсіпкерлер кедендік рәсімдерге орна-
ластырғаннан және кедендік тазартумен 
байланысты кедендік операцияларды 
жасағаннан кейін көрсетілген тауарларды 
таңбалауды қамтамасыз етуі керек. Бұл 
ретте, заңды тұлғалар мен дара кәсіп-
керлер тауарларды кедендік рәсіммен 
орналастыру күнінен бастап күнтізбелік 
30 (отыз) күн ішінде таңбалауды жүзеге 
асырады.

Сонымен бірге, Пилоттық жобаны 
іске асыру қағидаларының 23-тармағына 
сәйкес заңды тұлғалар және дара кәсіп-
керлер тізбеге енгізілген тауарларды 
әкелген кезде кедендік операцияларды 
жасаған сәтінен бастап 2 (екі) жұмыс 

күнінен кешіктірмей СБӨ-де тапсырыс-
ты рәсімдейді. Кәсіпкерлер енді тері 
бұйымдарына бақылау (сәйкестендіру) 
белгілері басылғаннан кейін ғана сатуға 
(оның ішінде сату/қайта сату кезінде тері 
бұйымдарын өндіру импортынан соңғы 
өткізгенге дейін) міндетті. Бұл норма биз-
нес жүргізу үшін бәсекелестік жағдайды 
теңестіруге ықпал етеді, нарықты заңсыз 
өнімдерден қорғайды және зияткерлік 
меншікке құқықтардың сақталуына мүм-
кіндік береді. Осылайша, көлеңкелі эконо-
мика көлемін қысқартады және бюджетке 
салықтардың түсімін ұлғайтады.

«Тауарларды таңбалау» жүйесінде 
жұмыс жасауға қатысты сұрақтар бойын-
ша 1414 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгінуге болады.

Б.САТАНОВ,
Алматы қаласы Әуезов ауданы 

бойынша МКБ-ң КОШ ЖСӘ 
бөлімінің басшысы

ТЕРІ БҰЙЫМДАРЫН 
ТАҢБАЛАУ МІНДЕТТІ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

«КЕҢЕСКЕН ІСТЕ 
КЕМШІЛІК 

БОЛМАЙДЫ»

11. «Маяк-В» КСП-ге тиесілі БСН 971240004548, жоғалған ОКА 
500.0-01Ф маркалы бақылау-кассалық аппараты, зауыт нөмірі 14492, 
2003 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаны тіркеу кітабы, тіркеу 
карточкасы, ККМ паспорты жарамсыз деп танылсын.

9. ХАБАРЛАМА
Алматы қаласының әкімдігі, «Алматы қаласының спорт басқармасы» ҚММ 

атынан МЖК жобасы үшін жекешілік әріптестікті анықтау бойынша байқаудың 
басталғанын хабарлайды және әлеуетті жеке серіктестерді ««Алматы Арена» және 
«Халық Арена» көпқызметті кешендерді басқаруды ұйымдастыру» байқауына 
шақырады. 

Шарт аясында «Алматы Арена» және «Халық Арена» көпқызметті кешендерін  
5 (бес) жыл бойы мемлекеттік-жекешілік әріптестік шарттық үлгісі  бойынша сенімді 
басқару жоспарланған.

Қызмет аясы – дене шынықтыру және спорт, саласы – спорттық құрылыстарды 
басқару.

МЖК түрі: шарттық МЖК.
Шарт мерзімі:  2019 жылдың 1 шілдесінен  2024 жылдың 30 маусымына дейін  

(5 жыл).
Байқауға ҚР «Мемлекеттік-жекешілік әріптестік туралы» заңының 32-бабында 

және байқау құжаттарында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті 
қатысушылар қатыса алады. 

Байқау құжаттарының көшірмелерін сағат 9:00-ден 13:00-ге дейін және сағат 
14:00-ден 18:00-ге дейін төмендегі мекенжай бойынша алуға болады: Алматы қ., 
Республика алаңы, 4-үй, 5-қабат, № 517 кабинет. Байқау құжаттары тегін беріледі.

Әлеуетті жеке серіктестердің құжаттарды көрсетуі, олардың қойылатын білік-
тілік талаптарына сай екендігін анықтау 2019 жылдың 12 сәуірінде сағат 18:00-ге 
дейін жүзеге асырылады. 

Байқауға қатысуға өтініштер, сондай-ақ, конвертке салынған  біліктілік талап-
тарына сай құжаттарды іріктеу әлеуетті қатысушылармен көрсетілген мекенжай 
бойынша жеткізіледі.

Байқау өтініштері бар конверттерді ашу көрсетілген мекенжай бойынша, 6-қа-
бат, № 5 залда 2019 жылдың 15 сәуірінде сағат 15:00-де жүзеге асырылады.  

Неғұрлым анық ақпаратты Басқармадан, көрсетілген мекенжай бойынша алуға 
болады, байланыс иесі: Али Рахим, тел.: 264-60-68.

8. «№57 бастауыш мектебі» коммуналдық  мемлекеттік  мекемесі 
(БСН 111140008638) «Мұғалжар аудандық білім бөлімі» мекемесі 2018 
жылғы 6 желтоқсан №475 Мұғалжар ауданы әкімдігі қаулысымен та-
ратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар 2 ай ішінде қабылданады. 
Мекенжайы: Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Мұғалжар селолық 
округі, 57 жол айрығы, Теміржолшылар көшесі, ғимарат 14-1 пәтер.

ЖАРНАМА

ты түзетулер түсіндірілді. Сонымен 
бірге, қылмыстық қудалау органдары-
ның кемшіліктері, жеке қаулы шығару 
негіздері, прокурордың, қылмыстық қу-
далау органдарының әрекеттеріне және 
шешімдеріне жасалған шағымдарды 
сотта қарау тәртібі кезінде туындаған 
сұрақтарды шешу мәселелері талқы-
ланды. 

Дөңгелек үстелде аталған заң ая-
сында бөтеннің мүлкін бірнеше рет ұр-
лағаны үшін жауапкершілік күшейтіліп, 
осы қылмыстың орташа ауырлықтағы 
қылмыстан ауыр қылмыстар қатарына 
жатқызылғанын, бірнеше рет бөтеннің 
мүлкін ұрлаған адамдардың енді тарап-
тардың татуласуы арқылы қылмыстық 
жауаптылықтан босауға мүмкіндігі бол-
майтыны айтылды.

Ал, азаматтық-құқықтық тақырып 
бойынша өткен дөңгелек үстелге Қы-
зылорда облыстық сотының азаматтық 
істер жөніндегі сот алқасының төраға-
сы Әділхады Шығамбаев, судьялар, 
қалалық әкімдік, мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру департаментінің, 
қалалық жер қатынастары бөлімінің, 
облыс бойынша жердің пайдалануын 

бақылау басқармасы, Қазақстан Респуб-
ликасының «Ұлттық банкінің» облыс 
бойынша филиалы, және екінші дең-
гейдегі банктердің, «Байқоңыр әлеумет-
тік-кәсіпкерлік корпарациясы» ұлттық 
компаниясы», «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның өкіл-
дері қатысты. 

Шара барысында судьялар мүлікті 
тәркілеу кезіндегі мүліктік құқықтар-
ды қорғау, банк заемдері бойынша 
тараптардың мүліктік құқықтарын қам-
тамасыз ету туралы баяндамалар жа-
сап, кепілде тұрған мүлікті сот тәртібі 
арқылы сату және Қазақстан республи-
касындағы банктер және банк қызметі 
туралы мәселелерді талқылады. 

Дөңгелек үстел соңында қатысушы-
лар іс-шаралардың өзектілігін, туын-
дайтын көптеген мәселелерді шешуге 
мүмкіндік бергенін атап өтті. «Кеңескен 
істе кемшілік болмайтынын» айтқан 
қонақтар заңдағы жаңа өзгерістерге қа-
тысты жиі бас қосып тұруға уағдаласты. 

Қызылорда облыстық сотының 
баспасөз қызметі

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ 
СОТЫ ӨҢІР СУДЬЯЛАРЫ 
ҮШІН «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ-
Л И К А С Ы Н Ы Ң  К Е Й Б І Р 
ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІНЕ 
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОР-
ҒАУДЫ КҮШЕЙТУ, ТӨРЕЛІК, 
СОТ ЖҮКТЕМЕСІН ОҢТАЙ-
ЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫС-
ТЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ОДАН ӘРІ 
ІЗГІЛЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР 
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕН-
ГІЗУ ТУРАЛЫ» ТАҚЫРЫПТА 
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТКІЗДІ. 

Іс-шараға Қызылорда облыстық 
сотының қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы Бақытжан 
Қалымбет, судьялар, облыстық, қала-
лық прокуратура өкілдері, Қызылорда 
ішкі істер департаментінің, басқарма-
сының, кіріс департаментінің тергеу 
бөлімі басшылары  және өзге де құқық 
қорғау органдарының өкілдері қа-
тысты.   

Дөңгелек үстелде сот жүктемесін 
оңтайландыру және қылмыстық заңна-
маны ізгілендіру мен қылмыстық сот 
төрелігінің сапасын жетілдірудің өзекті 
мәселелері талқыға салынды. Қыл-
мыстық-құқықтық тақырып бойынша 
қылмыстық істерді қарауға мамандан-
дырылған судьяларға экономикалық  
және меншікке қарсы салықтық құқық 
бұзушылықтар бойынша қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіруге қатыс-

8 НАУРЫЗ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ МЕРЕКЕСІ-
НЕ ОРАЙ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ҚАЖ ДЕПАРТАМЕНТІ КА–168/2 
(ҚАУІПСІЗДІГІ ОРТАША) МЕКЕМЕСІНДЕ ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІ 
СОТТАЛҒАНДАР АРАСЫНДА «АНАҒА ХАТ» АТТЫ ШЫҒАР-
МАШЫЛЫҚ КОНКУРС ӨТКІЗІЛДІ. 

ТЕРІ БҰЙЫМДАРЫН ТАҢБАЛАУДЫ ЕНГІЗУ БОЙЫНША 
ПИЛОТТЫҚ ЖОБАНЫҢ ЕНГІЗІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. ЖОБАҒА ҚА-
ТЫСУШЫЛАР 2018 ЖЫЛҒЫ 11 ҚАҢТАРДАН БАСТАП ҮШІНШІ 
ЕЛДЕРДЕН ТЕРІ БҰЙЫМДАРЫН ИМПОРТТАҒАН КЕЗДЕ, ТАУАР-
ЛАРҒА АРНАЛҒАН ДЕКЛАРАЦИЯДАҒЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ МІН-
ДЕТТІ ТҮРДЕ КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, «ИМПОРТ» РЕТІНДЕ ТЕРІ 
БҰЙЫМДАРЫН ТАҢБАЛАУЫ ҚАЖЕТ.

БАЙҚАУ

СЕЗІМГЕ ТОЛЫ 
ХАТТАР САЙЫСЫ

Конкурстың басты мақсаты сотталған-
дардың әлеуметтік-маңызды байланыста-
рын нығайту, отбасылық құндылықты 
дәріптеу, анаға деген құрметті нығайту 
болып табылады. Конкурста сотталған-
дардың шын пейілімен өздеріне өмір 
сыйлаған аналарына айтқан алғыстары, 
жан тебірене жазған хаттары, өлең-шу-
мақтары тыңдалып, сайыста сыналды. 
Бұған қоса сотталғандар өздерінің хатта-

рын көркем суреттермен безендіріп, хатқа 
әсерлі бейне қалдырды. 

Ана – құдірет, ана – мейірім. Қолына 
қалам алған ақын-жазушының бәрі ал-
дымен анасын жырға қосады. Әдемі жыр 
жазуға қабілеті жоқ жандардың өзі жүре-
гіндегі ең әдемі, ең жылы тілекті анасына 
арнайды. Өйткені ана бір қолымен бесік 
тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. 
Оның еңбегін әнмен де, жырмен де, ешқан-

дай сыйлықпен де өлшеу мүмкін емес. 
Дегенмен, бұл шара жазасын өтеп жүр-
ген жандардың өз анасына деген сезімін 
жеткізудің бір мүмкіндігі болды. Содан 
болса керек, конкурсқа қатысуға ниет біл-
діргендер саны көп болды. Байқау кезінде 
өз аналарына жазған хаттарын, өлеңдерін 
оқыған азаматтар ішкі сезімдерін жасыра 
алмай, көз жасына ерік берді. 

Ақтөбе облысы бойынша ҚАЖ депар-
таменті қызметкерлері және КА–168/2 
мекемесі басшылығы тарапынан қазылар 
алқасы жасақтап, жазылған хаттар ішінен 
үздігі анықталды. 

Шығармашылық конкурс соңында қа-
зылар алқасы сотталғандарға жылы лебіз-
дерін білдіріп, әр қатысушының жеңімпаз 
екенін айтып, хаттардың пошта арқылы 
аналарға жолданатындығын жеткізді.

Р.ТУЛЕГЕНОВ, 
Ақтөбе облысы бойынша 

ҚАЖД САӘПТЖТ бас маманы 
әділет капитаны
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Жеті 

ШАҢЫРАҚ

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Ермахан ЫБЫРАЙЫМОВ, «Олимпиадалық дайындық орталығы»  РМК директоры, ҚР Бокстан еңбeк сіңірген жаттықтырушысы: 

«ҚАЗАҚ ЖІГІТТЕРІ 
ҚАРАКӨЗДЕРІМІЗГЕ 

ҚАМҚОР БОЛУЫ ҚАЖЕТ»

– Ереке, сіздің спортта бағындырған 
биіктеріңіз бір төбе болса, отбасылық 
өмірде де көп ағаларымыздың қолы 
жетпей жүрген бала бақыты мен жар 
қызығына бірдей кенеліп келеді екен-
сіз, бәрекелді! Қолыңызды ертелеу 
сермегенсіз-ау шамасы...

– Жоқ, мен боксшымын ғой, ерте де 
емес, кеш те емес, дөп сермедім-ау дей-
мін. Алғаш рет 24 жасымда үйлендім, бұл 
1996 жылы болатын. Ол жеңгең өзі дүң-
ген қызы. Бірақ, қазақтың Бибігүл деген 
есімін алған, ұлтымыздың салт-дәстүрін 
ұстанады. Ол жеңгеңнен 3 ұл, 1 қыз бар, 
бәрі Астанада тұрады. Кейін 2000 жылы 
Айжан жеңгеңді кездестіріп, екеуміздің 
көңіліміз жарасым тауып, бірінші жеңгеңе 
айтып едім, ол қарсы болмады. Қайта «сен 
қазақтың марқасқа жігітісің, қазақтың бір 
қызын алуың керек» деп бірден рұқсат 
берді. Мына дүңген ағайындарда 2-3 әйел 
алу, дінді ұстану деген керемет дамыған 
ғой. Сонымен, екінші жеңгеңмен отбасын 
құрып, құдайға шүкір Алматыда тұрып 
жатырмыз. Бұл жеңгең де ерлеп, өмірге 
5 ұл, 1 қыз алып келді. Менің жұмысым-
ның өзі сондай, бір апта Астанада, бір 
апта Алматыда дегендей, екі жақтағы ба-
ла-шағама да қарап, олардың еш нәрседен 
тарықпауын қадағалап жүремін. 

– Сіздің балаларыңызды тарықтыр-
майтыныңызға сенеміз, ал мына өзге 
көпбалалы отбасылар мәселесін қай-
теміз...

– Бұл енді бұрын да талай айтылып, 
көпбалалы аналарға төленетін жәрдем-
ақыны көбейту жөнінде талай ұсыныс 
болды. Бірақ, жақында «Нұр Отан» пар-
тиясының съезінде Елбасы көпбалалы 
аналар жұмыс істемеуі керектігін айтты. 
Олар бала тәрбиесімен айналыссын, 
оларға әр бала үшін 21 мың теңгеден 
төленсін деді. Осы аналар – денсаулығы 
мықты рухты ұл, қылықты қыз тәрбие-
лесе, ертең елімізді солар дамытпай ма?! 
Ал, ерлі-зайыптылардың екеуі де баланы 
үйге қамап қойып, жұмысқа кетсе не бо-
лады? Ол балалар теледидардың алдында 
сағаттап отырады, жастайынан көздерін 
құртады, компьютерден құмар ойындарға 
үйір болады, бұл бүгінгі күннің шын-
дығы. Енді Президент айтқан соң осы 
жолы аналар мәселесі нақты шешілер деп 
үміттенемін мен де.

– Сіздің отбасыңызда жеңгейлер 
жұмыс істей ме?

– Балалар кішкене кезде екі жеңгең 
де жұмыс істеген жоқ. Балалардың тәр-
биесімен айналысты. Біріншісі балалар 
есейген соң ақырындап жұмыс істей 
бастады. Ал, екіншісі әлі баламен үйде, 
өйткені кіші ұлым 2 жаста, оның алдын-
дағысы 4-те, сондықтан әзірше жұмыс 
істеймін деп айтпайды. Менің табысым 
соларға жетеді.

– Ал, екі жеңгейден тараған ұрпақ-
тарыңыз бауырдай араласып тұра ма?

– Әрине, олар кезінде атасы мен апа-
сы ауылда болғанда бірге барып, бір 
үйдің балаларындай асық ойнап, өзенге 
шомылып өскен. Әлі де мерекеде бір 
дастарқан басында бас қосып тұрады. Бұл 
өзге отбасыларға үлгі болуы тиіс.

– Балаларыңыз да спортқа жақын 
шығар, арасында боксшы шығатын-
дары бар ма?

– Спортшының баласы болған соң 
бәрінің спортқа бейімі бар. Үлкен қызым 
Сымбат бұрын бірнеше жыл қатарынан 
волейболмен айналысты. Одан кейін ана-
сы білімге көңіл бөлейік деп, қазір ағыл-
шын тілін оқып жатыр. Ал, екінші қызым 
Жұлдыз кішірек кезінде гимнастикаға 
барса, қазір бокспен шұғылданып жүр. 
Боксшы боламын дейді, білмеймін енді, 
болашақ көрсетер. 

– Бір сұхбатыңызда Айсұлтан бокс-
шы болады-ау деген едіңіз...

– Ол әлі бір шешімге келе алмай 
жүр. Қазір футбол және шахматқа ба-
рады. Үлкен ұлым Тойбек жиырма екі 
жаста, режиссер болғысы келеді. Екін-
шім Мейірбек 20-да, ол аспаздың оқуын 
оқуда. 17 жастағы үшінші ұлым Қайырбек 
инженер-геолог мамандығы бойынша 
білім алуда. Ал, Амалбегім баскетболшы 
болады, түбегейлі соны қуалап жүр. Мен 
ешқайсысына сен анау бол, сен мынау бол 
деп мәжбүрлемеймін. Өздері спорттың қай 

түрімен айналысқысы келеді, сонымен ай-
налысады. Қай оқу орнына түскілері келеді, 
соған түседі. Өз қалаулары болса, ертең 
бізге де бәлендей реніш айтпайтын шығар. 

– Дұрыс екен Ереке, бала тәрбиесінде 
таңдау құқығын өздеріне беріпсіз. Бірақ, 
біздің заманда басқаша болды ғой. 
Мәселен, Сіз кәдімгідей боксшы бола 
тұрсаңыз да, әке-шешеңіздің айтуымен 
заң факультетін оқыдыңыз дегендей...

– Дұрыс айтасыз, біздің заманда 

әке-шешенің айтқаны заң болатын. Со-
лардың қалауымен әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің заң фа-
культетіне 1991 жылы түсіп, 1999  жылы  
бітірдім. Сегіз жыл оқуымның себебін 
білесіз ғой, айлап жаттығуға кетеміз, одан 
жарысқа барамыз, сөйтіп жүріп сессиядан 
қалып қоямыз. Бірақ, әйтеуір оқу орны-
ның басшылығы түсіністікпен қарап, сегіз 
жылда бітіріп шықтым.

– Енді осы заңгерлік біліміңіздің пай-

лаған емеспін. Мереке күні де қажеттісін 
әкеліп беремін, өздері дайындайды. Мен 
туған күндерінде, мерекеде әйел, ба-
ла-шағамды алып, қонақтарыммен бірге 
мейрамханаға барғанды дұрыс көремін. 
Мерекеде олардың да демалғаны дұрыс 
қой. 

– Ал, мереке, туған күндерінде қан-
дай сыйлық жасағанды ұнатасыз?

– Егер олармен ақылдаспай, өзім ала-
тын болсам иіс су, үйде өсіретін гүл деген 
сияқты заттар аламын. Көбіне, қалаған 
заттарыңды ал деп ақшасын беремін. 
Балаларды үйірме, мектепке апаруға мін-
сін деп екі әйеліме де бір-бір көлік алып 
бергенмін.

– Енді спорт тақырыбына кішкене 
оралсақ. Сіздің шетелде, не өзімізде 
жеңе алмаған боксшыңыз болды ма?

– Менің шетелге шығу үшін еліміздегі 
қарсыластарым күшті болу керек бола-

дасын көрдіңіз бе, жоқ спортшылық-
тың пайдасы көбірек болды ма?

– Шындығын айтсам, қазіргі таңда 
осы спортшылығым бойынша қызмет-
тер істеп жүрмін ғой. 2007 жылдан бері 
«Олимпиадалық дайындық орталығы» 
РМК директорымын, ҚР Бокстан еңбeк 
сіңірген жаттықтырушысымын. Бірақ, 
заңгерлік те менің екінші қанатым сияқты. 
Қазір спортта допинг дауы дейсіз бе, өзге 
де заңға қатысты мәселелер жиі кездеседі. 
Сол кезде менің кезінде алған заңгерлік 
білімім көп көмектеседі. Құдайға шүкір, 
әзірге бір боксшы допинг дауына іліккен 
жоқ. Өйткені, біз ондай заттарды жақын-
датпаймыз, даудың алдын аламыз.

– Балаға қаталсыз ба, жоқ мейірімді-
сіз бе, бала тәрбиесімен көбіне кім айна-
лысады?

– Жалпы, бала тәрбиесімен аналары 
айналысады. Ал, қаталсыз ба дегенге кел-
сек, қыздарыма жұмсақпын. Қыз деген 
қонақ дейді ғой, ертең бір үйдің барып 
түтінін түтетеді дегендей. Оларды біраз 
еркелетемін. Ұлдарға келгенде қатал мын, 
екі рет бұйрық бермеймін. Бір айтамын, 
болды.

– Кейбір белгілі ағаларымыз 8 Нау-
рызда асханада тамақты өзім жасай-
мын деп жатады, сіздің ондай «өнеріңіз» 
бар ма?

– Жоқ, мен өмірі қазан-ошаққа жо-

тын. Ол солай болды да. Мысалы, менің 
қарсыласымның бірі Нұржан Сыманов 
болатын. Өте мықты боксшы, мен оны 
жеңе алмадым. Бірақ, оның олимпиадада 
жолы болмады. Одан кейін түркістандық 
Қанатбек Шағатаев, Аркадий Топаев, 
Мақсат Бақсыбазаров сияқты мықты 
қарсыластарым болды. Олардың бірін 
жеңдім, бірінен жеңілдім, қай-қайсысы да 
мықты қарсылас болды.

– Ең тез жеңген жеңісіңіз есіңізде бар 
ма, бірінші раундта дегендей?

– Негізі мен бокста паншер стиліндегі 
боксшы болдым. Егер күші өзімнен сәл 
төмен боксшы болса үсті-үстіне төпелеп, 
сұлатып салуға тырысамын. Ал, деңгейі 
бірдей немесе жоғары болса, мен әбден 
зерттеймін, аңысын аңдимын, орайы кел-
генде ғана ұрамын. Тез жеңген жеңіс терім 
болды, алайда есте қалмапты.

– Ал, есіңізде қалған ең ауыр жекпе- 
жекті айта аласыз ба?

– Әрине, ол олимпиада алтыны үшін 
румындық Марион Семионмен болған 
жекпе-жек. Ол да алтыннан айырылғысы 
жоқ, мен де чемпион болып, елдің алды-
на абыроймен оралғым келеді. Не керек, 
«не бел кетер, не белбеу кетер» деп ба-
рымызды салдық. Құдай менің бағымды 
жандырды. Міне, осы жекпе-жек есімнен 
кетпейді. Бірінші жеңіл салмақта марқұм 
Бекзат Саттарханов шығып алтын медаль 
алды. Маған кезек келгенде, төрешілер әлі 
танымал емес қазақ боксшылары алтын 
ала бере ме дегендей көңіл-күйде болды. 
Егер айқын басымдықпен ұтпасам, маған 
алтын жоқ еді. Сондықтан, барымды сал-
дым, есімнен кетпейді.

– Сіздердің кездермен салыстырған-
да қазіргі таңда спорт мектептері де 
көп, жаттықтырушылар да баршылық. 
Бірақ, әлемдік додаларда кейінгі кезде 
бокстан алтын азайып кеткендей ме?

– Рас, соңғы Азия ойындарында 
жеңісіміз аз болып қалды. Бірақ, өсіп 

келе жатқан жастарымыз көп, кемшілік-
теріміздің орны болашақта толады деп 
есептеймін. Қазақтың намысты ұлдары 
барда алтын да, күміс те болады.

– Алдыңыздағы аға буын жаттық-
тыру шыларыңызбен араласып тұра-
сыз ба?

– Әрине, ауылға барғанда, мереке-
лерде арнайы барып сәлем беріп тұра-
мын. Тұрсынғали Еділов жақында 60-қа 
толды, Әбдімәдиев Серікбай ағам 80-ге 
толды, Бақыт Байтықбаев, осылардың 
бәрімен араласып тұрамын. Керек жерде 
кеңестерін тыңдаймын. Спортшылар-
дың арасына кездесулерге апарамыз. Ол 
кісілердің кеңестері, өсиеттері жастарға 
әрқашанда керек.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Соңғы уақыттары қазақ қоғамында екі-үш отбасын асырап, екі 
тізгін, бір шылбырды еркін ұстап отырған жігіттердің қатары 
көбейіп келеді. «Бес саусақ бірдей емес» демекші, екінші әйелін 

жасырып жүргендері де бар. Ал, белгілі боксшы, Сидней Олимпиада-
сының чемпионы Ермахан Салихұлы Ыбырайымов алғашқы азамат-
тардың қатарынан болып шықты. Екі отбасын да елге жария етіп, екі 
әйелінен 10 бала сүйіп отырған ардақты әке екен. Мереке тұсында 
Ермахан САХИҰЛЫНА жолығып, бала тәрбиесі, отбасы құндылықтары 
туралы сұхбат құрдық. 

ЕРМАХАННЫҢ ЕРЕКШЕ ҰСЫНЫСЫ

МЕН ҚАЗАҚТЫҢ ЖІГІТТЕРІ ҚАРАКӨЗДЕРІ МІЗГЕ ӘРҚАШАН 
ОСЫЛАЙ ҚАМҚОР БОЛЫП ЖҮРУІ КЕРЕК ДЕП ОЙЛАЙМЫН. ЕГЕР, 
ҚАЗАҚТЫҢ БІР ҚЫЗЫН ҚЫТАЙ МА, НЕГР МЕ ҚОЛТЫҚТАП БАРА 
ЖАТСА, СОҒАН БАРЛЫҚ ҚАЗАҚ ЖІГІТІ КІНӘЛІ ДЕП ЕСЕПТЕЙМІН. 
ӘЙТПЕСЕ, ҚАЗІР 2-3 ӘЙЕЛДІ АСЫРАЙ АЛАТЫН ЖІГІТТЕР БАР, 
БІРАҚ КӨБІ БІР ӘЙЕЛДЕН АСА АЛМАЙДЫ. АРЫ КЕТСЕ ЖАСЫРЫП 
ҰСТАЙДЫ. СОДАН КЕЙІН БӘРІ ЖАС ҚЫЗДАРҒА ҚАРАЙ ЖҮГІРЕДІ. 
БҰЛ ДҰРЫС ЕМЕС. ҚАЙТА, ЖАСЫ КЕЛІП ҚАЛҒАН НЕМЕСЕ АЖЫ-

ЖАЗЫЛҒАН. МҰНЫ ЕКІ ЕСЕ САУАП ДЕЙДІ.

РАСҚАН, ТІПТІ БІР БАЛАСЫ БАР ҚЫЗДАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ 
ЖАСАУ ҚАЖЕТ. БҰЛ ЖӨНІНДЕ ҚАСИЕТТІ ҚҰРАНДА ДА 


