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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Қоғамдық қатынасты реттейтін заңдар ескіріп, 
орнына жаңадан заңдар қабылданып, кейбір заңдарға, 
нормативтік құқықтық актілерге, кодекстерге өзгеріс
тер мен толықтырулар енгізіліп жатады. Соның бір 
дәлелі, қазіргі уақытта еліміздің құқықтық кеңістігінде 
талқыланып, оны жүзеге асыру бойынша қарқынды 
жұмыстар жүргізіліп жатқан, сот қызметіне тың серпін 
беретін тағы бір заң – Әкімшілік рәсімдікпроцестік 
кодексі. 

Елбасының 
идеясымен 

Сарыарқа кіндігін-
де бой көтерген Қа-
зақстанның аста-
насы – Нұр-Сұлтан 
қаласы бүгінде 
сәні мен салтана-
ты келіскен ғажап 
шаһарға айналды. 
Өйткені, Елорда 
заманауи сәулет 
өнерінің мүмкін-
дігі көрініс тапқан 
мекен.  
Жалпы, Астананы 
салудағы негізгі 
идея Батыстың 
ұтымдылығы, 
Шығыстың сыпай-
ылығы, Еуропаның 
асқақтығы мен 
Азияның бірегейлі-
гін үйлестіру бола-
тын. Осы мақсатты 
жүзеге асыру үшін 
21 ғасырдың қала 
салу өнерінің ең 
озық технологиясы 
мен жаңашылдық 
әдістері қолда-
нылды. Бұл жерде 
әлемнің белгілі 
сәулетшілері өз-
дерінің үздік деген 
жобаларын  жүзеге 
асырды. 

(Соңы 3-бетте)

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ: 
ЖАҢА КОДЕКСТЕН НЕ КҮТЕМІЗ? 
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Андрей ХАЗБУЛАТОВ, Қазақ ғылыми-зерттеу 
мәдениет институтының бас директоры:

– ҚР Президенті Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығын мерекелеуге дайындық жөніндегі мемле-
кеттік комиссия отырысында сөйлеген сөзінде 
шығармашылық әлеуеттің, креативті индус
триялардың терең маңыздылығын және осы 
бағытта жұмыс істеу қажеттігін атап өтті. 
Қазақстандық шығармашылық одақтардың 
қазір қоғамдық ұйымдар болып табылатын-
дығы және мемлекеттен көмек алуға құқығы 
жоқ екендігі де жағдайды ушықтыруда. Да-

Өмірбек ЖҰБАНИЯЗОВ, ҚР Суретшілер одағының 
төрағасы:

– Ұмытпасам қаңтардың 20сында біз осы мәсе-
леге байланысты Мәдениет және спорт министрлі-
гімен меморандумға қол қойғанбыз. Бұл өте қажет. 
Себебі, біздегі шығармашылық одақтар кеңестік 
дәуірден қалған. Ол кезде мемлекет социалистік 
бағытта болды. Қазір нарықтық қарымқаты-
насқа көшкендіктен бәрі өзгеше. Шығармашылық 
одақтардың жалпы саны жаңылмасам – 22 мың. 
Оның ішінде көлік жанашырлары да бар, ит ұста-
тайтындар да бар. Сондықтан олардың арасынан 
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(Соңы 5-бетте)

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОДАҚТАРҒА МЕМЛЕКЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕРІКТЕСІ СТАТУСЫН БЕРУ КЕРЕК ПЕ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

БАСТАМАМІНБЕР

Осыған орай, Әкімшілік рәсімдікпроцестік 
кодексі қабылданды. Бұл заң биылғы жылдың 1 
шілдесінен өз күшіне енді. Кодекс мемлекеттік 
органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, олардың 
қатынастарын реттейді. Қазіргі уақытта түсіндіру 
жұмысы жүргізілуде. Таразының бір жағында мем
лекеттік орган болса, енді бір жағында жеке және 
заңды тұлғалар. Заңның басты ерекшелігі – жауапты 
тек мемлекеттік орган болады.

Жоғарғы Соттың ресми мәліметінше, Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодекстің күшіне енуіне бай
ланысты елімізде 21 жаңа әкімшілік сот құрылды. 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс шең
берінде істерді қарайтын әкімшілік соттың атауы 
«Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша маманданды
рылған аудандық сот» болып өзгерды. 

шығармашылық одақтарды жеке шығарып, ерекше бір статус бергені 
дұрыс болар еді. Ол «Мәдениет туралы» заңға да, «Қоғамдық бірлестіктер 
туралы» заңға өзгерістерді талап етіп тұр.

мыған елдерде шығармашылық одақтар қауымдастық түрінде қоғам-
дық өмірге белсенді қатысуға және мемлекеттің саясатына ықпал етуге 
толық құқығы бар.

МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ, МЕМЛЕКЕТТІК ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ДАМУЫМЕН ҚАТАР, 
МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАҢДЫҚ БАЗАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ДЕ МАҢЫЗДЫ 
АСПЕКТІЛЕРДІҢ БІРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЯҒНИ, ҚОҒАМЫМЫЗ АЛҒА БАСЫП, 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒЫНАН ДАМЫҒАН САЙЫН ЗАҢДАР ДА ЗАМАН ТАЛАБЫМЕН ҮН-
ДЕСІП, ЖЕТІЛЕ ТҮСЕТІНДІГІ ТАБИҒИ ЗАҢДЫЛЫҚ.

ҚОС ПАЛАТАЛЫ 
ПАРЛАМЕНТТІҢ 
ҚҰРЫЛҒАНЫНА 

25 ЖЫЛ
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақстан халқына 

арнаған «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстан
ның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
алғашқы жолдауында: «Азаматтарымыз жария 
құқықтық дау арда билік органдарының шешімдері 
мен әрекеттеріне қатысты шағым түсіру кезінде көп 
жағдайда теңсіздік ахуалында қалып жатады», – дей 
келе, әкімшілік әділет құрылымын енгізу мәселесін 
көтерген болатын.

Биыл еліміздегі қос палаталы 
кәсіби Парламенттің құрылғаны
на 25 жыл. Осы тарихи кезеңде 
70 пайызға жаңарған жоғарғы 
заң шығарушы биліктің биылғы 
атқарған жұмысы қомақты. Пан
демия қанша жерден кедергі 
тудырса да депутаттық корпус 
бір күн де жұмысын тоқтатпа
ды. Еліміздің технологиялық 
жетістіктерін пайдаланып, бел
сенді еңбек етті. Барлық жиын, 
жұмыс топтары, комитеттердің 
кеңейтілген отырысы, жергілік
ті әрі халықаралық кездесулер 
көп жағдайда онлайн формат
та іркіліссіз өтті. Бұл жөнінде 
Парламенттің қос палатасының  
бірлескен отырысында Мәжіліс 
спикері Нұрлан Нығматулин 
мәлімдеді.  Мәжіліс жұмысын
дағы тағы бір жаңалық – бірнеше 
комитеттің төрағасы және хат
шысы алғаш рет парламенттік 
оппозициядан сайланыпты.

АЛАШТЫҢ АЙТУЛЫ ҰЛЫ

8-бет

БІРЛЕСТІКТЕР ЖАҒДАЙЫ 
СЫН КӨТЕРМЕЙДІ

3-бет

АРМАНДАР ОРЫНДАЛАТЫН 

Қолданыстағы заңна-
ма бойынша қоғамдық 
бірлестіктердің құқы 

бірдей. Мемлекеттік идеологияға 
қызмет ететін шығармашылық 
одақтарға онда ешқандай артық
шылық берілмеген. Бұл туралы 
сарапшылар пікірі қандай?

ҚАЛА 
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СОТТАҒЫ СОНЫ РЕФОРМА
МІНДЕТ

Жаңадан қолданысқа енгізілген ҚР 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 
(ӘРПК) елімізде әкімшілік әділет инс-
титутын жандандыру, жария-құқықтық 
дауларды тиімді шешу мақсатын көз-
дейді. Мемлекеттік органдардың ішкі 
әкімшілік рәсімдері, әкімшілік рәсім-
дерді жүзеге асыруға байланысты 
қатынастар, сондай-ақ, әкімшілік сот 
ісін жүргізу тәртібі осы Кодекспен 
реттеліп, әкімшілік сот төрелігіне 
азаматтардың құқықтары мен бостан-
дықтарын әкімшілік органдардың 
заңсыз әрекеттерінен қорғау міндеті 
жүктелген. 

Аталған кодекс нормаларының ере-
желері бойынша талап арызды қа-
раудың ерекшеліктері қандай десек, 
біріншіден, әкімшілік іс жүргізуді 
оларға теңестірілген ауданаралық және 
әкімшілік соттар жүргізеді. Еліміз-
де Президент Жарлығымен маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік 
соттар құрылды. Ал, әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істерді қарайтын 

Жаңа кодекс Әділет министрлігімен 
бірлесе отырып әзірленген. Қазіргі 
таңда заңнамалық құжаттың нормала-
рын түсіндіру бойынша судьялар оқы-
тылып жатыр.

Жаңа кодекс енгізілген сәттен бас-
тап қолданыстағы екі заң күшін жоя-
ды. Оның бірі – «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» заң болса, екіншісі – «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» заң. Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексте билік пен 
халық арасындағы дауды қараудың не-
гізгі қағидаттары белгіленген. 

Мемлекеттік органдар мен қарапай-
ым азаматтар арасында даулы жағдай-
лар жиі туындайды. Іс сотқа жеткен 
кезде шешім көбіне мемлекеттік орган 
немесе лауазымды тұлғаның пайдасына 
шешіліп жатады. Себебі, мемлекеттік 
органдардың қолында барлық ресурс 
бар. Ал қарапайым адамда ондай әлеу-
ет жоқ. Осы себептен мұндай дауларда 
қолында билігі бар мемлекеттік меке-
ме жеңіске жетеді. Ал биылғы шілде 
айынан бастап күшіне еніп отырған 
кодекс осы теңсіздікті жою мақсатын 
көздейді.

Кодекс мемлекеттік органдардың 
ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты 
қатынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот 
ісін жүргізу тәртібін реттейді. Кодекс 
құрылымы бойынша екі бөлікке бөлі-

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ: 
ЖАҢА КОДЕКСТЕН НЕ КҮТЕМІЗ? 

Қазақстан Республикасының Әділет министрі Марат Бекетаев Ақмола 
облысында жаңадан ашылған мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотына келді. 

МИНИСТР АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДА 

БІЛГЕН ЖӨН

ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДЫ ҚАРАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

неді: бірі – рәсімдік бөлігі, екіншісі – 
сот ісін жүргізу бөлігі. Рәсімдік бөлік 
мемлекеттік органдардың рәсімдерін, 
соның ішінде мемлекеттік органның 
өкілеттіктері мен әкімшілік актінің 

қабылдануы мен шағымдалу тәртібін 
айқындаса, сот ісін жүргізу бөлігінде 
талап қою түрлері, істерді қарау тәртібі, 
сот шешімі, сот бақылауы секілді іс 
жүргізу тәртібі бекітілген.

Әкімшілік сот ісін жүргізудің мін-
деті жария-құқықтық қатынастарда 
жеке тұлғалардың бұзылған немесе 
дау айтылатын құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерін, заңды 
тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін тиімді түрде қорғау және 
қалпына келтіру мақсатында әкімшілік 
істерді әділ, бейтарап және уақытылы 
шешу болып табылады. Әкімшілік 
әділет институтының негізгі нысанасы 
жария- құқықтық қарым-қатынастар 
бойынша жасалатын даулар. Елімізде 
осы кезге дейін «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» кодекс қолданылып келеді. Со-
нымен қатар осынша уақыт әкімшілік 
сот өндірісінің жеке тәртібі болмады. 
Жария-құқықтық даулар тараптардың 
теңқұқылығы жағдайында азаматтық 
процессуалдық ережелер бойынша 
қаралады.

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
дексінің азаматтық процестен айыр-
машылығы ретінде соттың белсенді 
рөлін айтуға болады. Осы кодекстің 
16-бабына сәйкес, әкімшілік сот ісін 

жүргізу соттың белсенді рөлі негізінде 
жүзеге асырылады. Сот алдағы уақытта 
әкімшілік процеске қатысушылардың 
түсініктемелерімен, арыздарымен, 
өтінішхаттарымен, олар ұсынған 
дәлелдермен, дәлелдемелермен және 
әкімшілік істің өзге де материалда-
рымен шектеліп қалмайды. Әкімшілік 
істі дұрыс шешу үшін маңызы бар 
барлық нақты мән-жайды жан-жақты, 
толық және объективті түрде зерттеуге 
құқылы. Бұл заң аясында судьяға жаңа 
өкілеттіктер мен құқықтар беріліп отыр. 
Яғни, судья әкімшілік істің нақты және 
заңды тұстарына жататын құқықтық 
негіздемелер бойынша өзінің алдын ала 
құқықтық пікірін айтуға құқылы. Тағы 
бір жаңашылдық – сот өз бастамасы не-
месе әкімшілік процеске қатысушылар-
дың уәжді өтінішхаты бо йынша қосым-
ша материалдар мен дәлелдемелерді 
жинай алады. Сондай-ақ, әкімшілік 
сот ісін жүргізу міндеттерін шешуге 
бағытталған өзге де әрекеттерді жүзеге 
асырады.

Кодекстегі маңызды жаңалықтар-
дың бірі талап түрлерінің нақты айқын-
далуы деуге болады. Сотта әкімшілік 
іс талап қою негізінде қозғалады. Ұсы-
нылып отырған өлшемдерге сәйкес 
олар дау айту, мәжбүрлеу, әрекетті 

жасау, тану туралы талап қою болып 
төрт түрге бөлініп отыр. Бұл ретте аза-
маттық процеске қарағанда, талаптың 
ұйғарымдылығы, тексеру көлемі, оның 
іс бойынша өтуі талаптың нақты түрін 
таңдауға байланысты екенін ескеру 
керек.

Жаңа заңнама мемлекеттік орган-
дарға дәлелдеу міндетін жүктей оты-
рып, соттың процестік құқықтарды 
теріс пайдаланатын немесе процестік 
міндеттерді орындамайтын тұлғаға, 
оның ішінде сот белгілеген мерзімді 
дәлелсіз себептермен бұза отырып 
дәлелдер ұсынылған, тапсырмалар 
орындалған жағдайларда, егер бұл 
әкімшілік істі қараудың созылуына 
алып келсе, әрбір әрекет (әрекетсіздік) 
үшін ақшалай өндіріп алуды қолдану 
құқығын белгілеген. Кодексте тарап-
тарды ымыраға келтіру шараларын 
белсенді түрде қолдану да ұсынылған. 
Тараптар өзара жол беру негізінде 
әкімшілік процестің барлық сатысында 
сот шешім шығаруға кеткенге дейін 
татуласу, медиация немесе дауды парти-
сипативтік рәсім тәртібімен реттеу ту-
ралы келісім жасасу арқылы әкімшілік 
істі толығымен немесе ішінара аяқтай 
алады. Заң сот саласы үшін жаңа қадам, 
жаңа серпін болары сөзсіз.

Әсет ЕЛШІБАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, заң 

және құжаттармен қамтамасыз ету
департаментінің директоры 

Атырау облысының маман-
дандырылған ауданаралық әкім-
шілік сотының ашылуына ар-
налған салтанатты іс-шараға 
судьялар, мемлекеттік және 
құқық қорғау органдарының 
басшылары, медиаторлар, ад-
вокаттар қатысты. Соттың сал-
танатты түрде ашылу рәсімін 
Атырау облысының әкімі Ма-
хамбет Досмұхамбетов пен Аты-
рау облыстық сотының төрағасы 
Бауыржан Жұмағұлов өткізді.

мамандандырылған әкімшілік соттар 
әкімшілік құқық бұзушылықтар бой-
ынша мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік соттар болып өзгертілді. 
Жаңа соттарға білім-біліктері кәсіби 
тұрғыда жетілдірілген тәжірибелі су-
дьялар жұмылдырылды. Екіншіден, 
аталған сотта даулар арнайы процес-
суалдық ережелер бойынша қаралады. 
Әкімшілік іс жүргізу барысында ҚР 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің ере-
желері, бірақ, ӘРПК-да қарастырылған 
ерекшеліктерімен бірге қолданылатын 
болады. 

Жалпы, конституциялық қағида-
лармен қатар әкімшілік сот төрелігінің 
мүлдем жаңа қағидаттары енгізілді, мы-
салы, әкімшілік шешімді қолдану шек-
тері, сенім құқығын қорғау, формальды 
талаптарды қолдануға тыйым салу, 
пропорционалдылық, т.б. Бұл қағидалар 
азамат пен заңды тұлғаның құқықтары 
мен мүдделеріне, олардың мемлекет-
тік органдарға сенуі мен  әділеттілік 
құқығына басымдық береді. Мәселен, 

әкімшілік іс жүргізу шеңберінде та-
раптардың бірі мемлекеттік орган, 
өкілеттік берілген лауазымды адам, 
ал, екіншісі жеке немесе заңды тұлға. 
Қай жағынан алсақ та, екі тараптың 
тең жағдайда еместігі байқалады. Осы 
теңсіздікті жою үшін заңға соттың бел-
сенді рөлінің принципі енгізілді. Бас ты 
ерекшелігі де осында, яғни, соттың 
әкімшілік процестерге белсенді қаты-
суы тараптар арасындағы тепе-теңдікті 
сақтап, олар үшін тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз етеді. 

Әкімшілік процестің тағы бір ерек-
шелігі, дәлелдеу ауыртпалығының 
жауапкерге жүктелуінде. Әкімшілік 
орган өз іс-әрекетін дәлелдеуге міндет-
ті. Талапкер сотқа берілген шағымға 
қарамастан, оның өз құқығының бұ-
зылуы және оған келтірілген залал ту-
ралы білген уақытын ғана дәлелдейді. 
Талапкер сотқа талап арызбен жүгінер 
алдында әкімшілік қолайсыз актіні 
қабылдаған әкімшілік органның әре-
кеттеріне шешім қабылдаған органға 

шағым беру арқылы жоғары тұрған 
органға шағымдануы керек екенін 
ескеру қажет. Үшіншіден, әкімшілік іс 
талап арыз негізінде қозғалады, яғни, 
талап қою арқылы іс сот өндірісіне қа-
былданады. Кодекс те заңды салдардың 
пайда болуына байланысты талаптар 
төрт түрге бөлінеді, атап айтқанда, 
шағымдану, мәжбүрлеу, талап ету және 
тану туралы талаптар. Бұл ретте қарсы 
талап қоюдың мүмкін еместігі қарас-
тырылған. Сот талқылауы басталар 
алдында судья істі мәні бойынша шешу 
және алдын ала тыңдауды тағайындау 
үшін қажетті шаралар қабылдап, бұй-
рықтар шығарады. Іс сотта ауыз ша да, 
жазбаша да қаралуы мүмкін, бірақ, бұл 
тараптардың келісімімен ғана жүзеге 
асады. Әкімшілік рәсімге қатысушы-
лар әкімшілік істі қарау аяқталғанға 
дейін істің барлық құжаттарымен және 
материалдарымен таныс болуы тиіс. 
Сонымен қатар, кез келген әкімшілік 
акт тиісті түрде дәлелденуі, сондай-ақ, 
лауазымды адамның қорытындылары 

нақты және заңды негіздерге негізделуі 
керек. Әкімшілік өндіріс барысында 
сот шешімдерінің орындалуына ті-
келей сот бақылауы белгіленеді. Сот 
шешімдерін орындамағаны үшін талап 
қоюшының талабы бойынша кез кел-
ген лауазымды адамға ақшалай айып-
пұл қолданылады. 

Жалпы айтқанда, әкімшілік іс жүр-
гізуде ең маңыздысы сотқа дейінгі іс 
жүргізу болып табылады. ҚР Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі жария- 
ұқықтық дауларды шешудің соттан тыс 
нысандарын дамытып, оларды мүмкінді-
гінше сотқа дейінгі сатыларда реттеуге, 
шағымданушылар құқықтарын тек сот 
арқылы ғана емес, бірінші кезекте құзы-
ретті әкімшілік-құқықтық органдардың 
қорғауына бағытталған. Оның ерекшелігі 
де осында. 

Светлана СУХАНОВА,
Жетісу аудандық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ШАРА

Жаңа сот Қазақстан Республикасында Әкімшілік әділет енгізу шеңберінде Прези-
дент Жарлығымен құрылды. Сот қызметі жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік 
органдармен дауларын шешуге бағытталған және онда әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы істер қаралмайды. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді 1 шілдеден 
бастап әкімшілік құқықбұзушылықтар бойынша мамандандырылған ауданаралық 
соттарда қаралады.

Шілде айынан азаматтар мен бизнестің әкімшілік органдармен дауларын шешу 
тәртібін реттейтін жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс қолданысқа енді. Кодекс 
азаматтардың құқықтарын қорғауды сапалы жаңа деңгейге шығаруға бағытталған. 
Облыстық соттың төрағасы барлық қатысушыларды жаңа соттың ашылуымен құт-
тықтап, оның қыз меті, жаңа кодекстің ерекшеліктері мен міндеттері туралы қысқаша 
айтып өтті.

«Басты мақсат – мемлекеттік органдармен дауласу барысында жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау. Бұл біздің еліміздің тәуел-
сіздік тарихында бұрын кездеспеген өте маңызды сот реформасы», – деп атап өтті 
Б.Жұмағұлов.

Облыс әкімі М.Досмұхамбетов азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған 
бұл реформаның маңыздылығына тоқталып, қатысушыларды жаңа соттың ашылуымен 
құттықтап, соттың жұмысына сәттілік тіледі.

Жаңа сот цифрландырудың барлық талаптарына сәйкес келеді, заманауи техника-
лық құрылғылармен жабдықталған, сот қызметкерлері мен келушілердің жайлылығы 
үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Сот құрамы төрағадан және төрт судьядан 
тұрады. 

Атырау облыстық сотының баспасөз қызметі

Ақмола  облыстық сотының 
төрағасы Досжан Әмір және Сот-
тар әкімшісінің басшысы Данияр 
Сапарбек жаңа сотты министрге та-
ныстырып, оның жабдықталуы мен 
жұмысқа дайындығын көрсетті.

2021 жылдың 1 шілдесінен Ақмо-
ла облысының мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік соты (Ақ-
мола облысының МАӘС) жұмы-
сын бастады. Жаңа сот азамат пен 
әкімшілік (мемлекеттік) орган ара-

сындағы жария- құқықтық даулар-
ды қарайды. Ал Көкшетау қаласы-
ның мамандандырылған әкімшілік 
соты Көкшетау қаласының әкімшілік 
құқықбұзушылықтар жөніндегі ма-
мандандырылған соты деп аталады.

Кеше жаңа соттың ашылуына 
орай онлайн тәртібінде кеңейтілген 
отырыс өткізіліп, оған құқық қорғау 
және мемлекеттік орган басшылары 
қатысты. Шара барысында облыстық 
соттың төрағасы Досжан Әмір ҚР 

Президентінің Жарлығымен тағай-
ындалған Ақмола облыстық сотының 
әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы-
ның төрағасы, мамандандырылған ау-
данаралық әкімшілік соттың төрағасы 
мен судьяларын таныстырды.

Президент Жарлығымен Ақмола 
облыстық сотының әкімшілік істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы 
қызметіне Найля Нұралиева тағай-
ындалды. Бұған дейін ол Шығыс Қа-
зақстан облыстық сотының судьясы 
қызметін атқарған. Сондай-ақ, Ақмо-
ла облысының мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотының 
төрағасы қызметіне Бауыржан Әлжа-
нов, соттың судьялары болып Салта-
нат Бақытжанова, Ләззат Вазиро ва, 
Бақытжан Жарылғасов, Нұрлан Нұра-
лиев, Гаухар Нұрманова, Бақытжан 
Рахманбердиев, Динара Үрімбаева 
тағайындалды. 

Досжан Әмір тағайындалған 
төраға лар мен судьяларды қызмет-
теріне кірісуімен құттықтап, жұмыс-
тарына табыс тілеп, заң үстемдігін 
қамтамасыз етуге және азаматтар-
дың сотқа деген сенімін нығайтуға 
тапсыр ма берді.

Бұдан кейін Ақмола облыстық 
сотының төрағасы сотты ашу салта-
натын өткізіп, жаңа соттың жабдықта-
луы, сот отырысы залдары, судьялар 
мен сот кеңсесі қызметкерлерінің 
кабинеттерін көрсетіп шықты.

Ақмола облыстық сотының 
баспасөз қызметі 
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– Бұл тұрғыда ЮНЕСКО-ның 1980 жылғы шығармашылық  
қызметкерлердің жағдайы туралы бастамасы қисынды және 
негізді. Онда осы ұйымға мүше мемлекеттер шығармашылық 
қызметті қазіргі қоғам өмірінің жаңа форматының негізі ретін-
де қарастыра отырып, адамдардың осы санатының мәртебесін 
арттырып, қорғауы керектігі атап өтілді. Менің ойымша, 
бүгінде шығармашылық одақтардың бағыты барлық жағынан, 

– Себебі, олар мемлекеттің шығармашылық одақтарға тікелей көмектесуіне кедергі боп тұр. Қол-
даныстағы бұл заңдарға өзгерістер енгізіп, үкімет тарапынан шығармашылық одақтарға субсидия ма, 
дотация ма беріп тұра алатын жағдай жасалса дұрыс болары еді деп ойлаймын. Мәселен, қазіргі таңда 
кәсіби ұйым ретінде қарасақ көрме өткізу болсын және басқа болсын бас қосып, өз проблемаларымызды 
талқылау үшін Алматыда да, Нұр-Сұлтанда да арнайы көрме залы керек. Министрлік музейлер бұл жұ-
мысты атқарып жатыр деп соларға сілтей салады. Ал музейдің бағыты, атқаратын шаруасы бөлек. 
Сосын оларда көрме өткізу үшін залға қаржы сұрайды. Қоғамдық ұйым оны қайдан көтерсін. Одақтың 
шамасы жетпегендіктен елімізде тәуелсіздік жылдары бірде бір жоғары деңгейдегі халықаралық фе-

Сауалнаманы дайындаған Ерлік КЕБЕКБАЙ, «Заң газеті»

Андрей ХАЗБУЛАТОВ, Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет 
институтының бас директоры:

Өмірбек ЖҰБАНИЯЗОВ, ҚР Суретшілер одағының төрағасы: 

ең алдымен басқарушылық жағынан өзгеруі керек. Біріншіден, шығармашылық одақ – Қа-
зақстанның креативті индустриясының нақты секторы мен негізі екенін нақты түсіну 
керек. Екіншіден, қарапайым тілмен айтқанда, шығармашылық идеялардан, жаңа өнімдер 
жасаудан және т.б. пайда табуға мүмкіндік беретін инновациялық орта құру қажет, яғни 
мәдениет пен менеджментті, өнер мен менеджментті біріктіру қажет. Үшіншіден, қан-
дайда бір өңірде, қалада креативті клас тер құру үшін одақтардың қызметіне инвестор-
ларды, бизнесті кеңінен тарту және мемлекеттік мәдени саясаттың басымдықтары 
шеңберінде әрбір одақ үшін жеке-жеке нысаналы мемлекеттік тапсырыстар/жобалар 
ұсыну қажет. Сонымен қатар, одақтарға мемлекеттік деңгейде жаңа мәртебе берілу 
керек. Бұл одақтарға елдің мәдени саясатына белсенді әрекет етуге мүмкіндік туғызады. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОДАҚТАРҒА МЕМЛЕКЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕРІКТЕСІ СТАТУСЫН БЕРУ КЕРЕК ПЕ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

стиваль, бионали дегендер  өткен жоқ, әлі күнге дейін олар бізге арман боп қалуда. Сосын республикалық мәртебесі бар қалалар-
да мемлекет қолдауымен заманауи суретшілердің музейі салынса, ол да артық болмас еді. ТМД елдерінің ішінде тек бізде ғана 
сурет академиясы жоқ. Алматыдағы Т.Жүргенов атындағы өнер академиясы болсын, Нұр-Сұлтандағы өнер университеті бол-
сын және басқа да педагогикалық жоғары оқу орындары болсын ондағы көркемсурет өнері мамандарын дайындайтын кафедра, 
факультеттердің жағдайы жетім баланың халіндей. Оқу орындарының басшылары ешқашан суретші болмағасын суретшіге 
жағдайды ең соңынан жасайды. Сондықтан  3 маусымда Парламент Мәжілісі депутатының алдында жасаған баяндамамда 
жасаған ұсыныстың бірі орта мектепке сурет пәнін қайтару туралы болды. Бала әріп танымай тұрып, сөйлей алмай тұрып 
дүниетанымын суретпен білдіреді. Дамыған елдерде халықтың жағдайы суретшінің жағдайымен өлшенеді. Себебі, халық жақ-
сы тұрса бейнелеу өнері туындыларын сатып алады, оған тапсырыс береді. 

МӘСЕЛЕ

БІРЛЕСТІКТЕР ЖАҒДАЙЫ 
СЫН КӨТЕРМЕЙДІ

«Қоғамдық бірлестіктер туралы» 
1996 жылғы 31 мамырда қабылданған 
№3 ҚР заңы бойынша бірлесу бостан-
дығына құқық адам мен азаматтың 
аса маңызды және конституциялық 
құқықтарының бірі, оның іске асы-
рылуы қоғам мүдделеріне сай келеді 
және мемлекеттің қорғауында болады. 
Қазақстанда саяси партиялар, кәсіптік 
одақтар және азаматтардың ортақ 
мақсаттарға жету үшін ерікті негізде 
құрылған, заңдарға қайшы келмей-
тін басқа да бірлестіктері қоғамдық 
бірлестіктер деп танылады (2-бап). 
Қоғамдық бірлестіктер азаматтардың 
саяси, экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтары мен бостандықта-
рын іске асыру мен қорғау, белсенділігі 
мен ынталылығын дамыту; кәсіби және 
әуесқойлық мүдделерін қанағаттанды-
ру, ғылым мен техниканы және көркем 
шығармашылығын дамыту, адамдар-
дың өмірі мен денсаулығын сақтау, 
қоршаған табиғи ортаны қорғау; қай-
ырымдылыққа қатысу; мәдени-ағарту, 
спорт-сауықтыру жұмыстарын жүргізу; 
тарихи және мәдени ескерткіштерді 
қорғау; патриоттық, құқықтық және 
адамгершілік тәрбие беру; халықара-
лық ынтымақтастықты кеңейту және 
нығайту; Қазақстан заңдарында тыйым 
салынбаған өзге де қызметті жүзеге 
асыру мақсаттарында құрылып, жұмыс 
істейді (5-бап). Қоғамдық бірлестік 
Қазақстан азаматтарының кемінде он 
адамнан тұратын тобының бастамасы 
бойынша құрылады (10-бап). Заң-
ның бұл талаптары бойынша елдегі 
бүкіл ақын-жазушы, композитор, су-
ретші, ғалым сияқты шығармашылық 
өкілдерінің құқы күзетші, аңшы, ит 
бағушы, етік тігуші, сағат жөндеуші, 
көше сыпырушы секілді өзге де кәсіп 
иелерінің қоғамдық бірлестіктерінің  
құқымен бірдей.  Бұл жерде  ұлттық, 
мемлекеттік деңгейдегі материалдық 
және рухани байлықты жасаушылардың 
ерекшеліктері назардан тыс қалғанын 
шығармашылық иелері БАҚ арқылы 
айтудай-ақ айтып, жазудай-ақ жазып, 
көрсетіп жатыр. Түрлі деңгейдегі заң 
шығарушы органдардың сайлауы кезін-
де де бұл мәселе үміткерлер тарапынан 
жиі көтерілгенімен, оның аяғы сиыр 
құймышақтанып кететініне халық та 
әбден үйренді. Сондықтан 23 маусымда 
Мәжілістің бір топ депутаты ҚР Пре-
мьер-Министрінің орынбасары Ералы 
Тоғжановқа депутаттық сауал жолдаған 
кезде оған елең еткендер аса көп болған 
жоқ. «Ақ жол» фракциясынан: Қ.Иса, 

Бұл үшін астана болғанға дейін бос 
жатқан  Есілдің сол жағалауы өте қолай-
лы болды. Ешкім тұрмаған,  шөп басқан  
аймақта жаңа астананың  аспанмен 
астас қан ғимараттары тотыдайын түр-
леніп, бірінен соң бірі бой көтеріп жат-
ты. Осылай ғарыштық жылдамдықпен 
салынған бас қала тек ірі құрылыс алаңы 
ғана емес, еліміздің  түкпір-түкпіріндегі 
отандастарымыздың арман қаласына да 
айналды. Бұл қаланы жүздеген заман-
дастар болашақтарын айқындайтын, 
мақсаттары орындалатын қала ретінде  
таныды. Расында да бүгін астана ар-
мандар орындалатын мекен. Қаншама 
отандастарымыз осы қаладан мәңгілік 
серігін кездестіріп, кәсібінің берекесін 
келтіріп, өмірінің мағынасын тапты. 
Бүгінде астананың тұрғындары мен 
аумағы 3 есеге өсіпті.

Елорда елдің әлеуметтік-экономика-
лық дамуының да  драйверіне айналып 
отыр. Экономикалық сарапшылардың 
айтуынша, Нұр-Сұлтанда креативті 
экономиканы дамыту бойынша 3 мыңға 
жуық компания жұмыс істейді екен.  

А.Перуашев, А.Әбілдаев, Е.Барлыбаев, 
Б.Дүйсенбинов, С.Ерубаев, Д.Еспаева, 
А.Жұмабаева, А.Линник, Е.Өмірғали, 
М.Раманқұлов, А.Сембинов  және  «Nur 
Otan» фракциясынан: Ә.Әбсеметова 
қол қойған бұл сауалда 3 маусымда 
ҚР Парламенті Мәжілісінің Әлеумет-
тік-мәдени даму комитеті «Ұлттың 
жаңа болмысын қалыптастырудағы 
шығармашылық одақтар мен қоғамдық 
ұйымдардың рөлі» атты Парламент та-
рихында тұңғыш рет тек қана мемлекет-
тік тілде жиын өткізгені айтылды. Онда 
ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру 
үшін ең алдымен өз болмысымызды 
жат болмыстан қорғай білуіміз керектігі 
талқыланғаны сөз болып, жаһандану 
дәуірінде жат болмыстан қорғануда 
ақпараттық-рухани қауіпсіздіктің рөлі 
еске алынды. 

– Рухани жаңғырудың негізі – ұлт-
тық мүддемізді қорғайтын ұлттық бол-
мысты қалыптастыратын ең алдымен 
ұлттың руханияты мен мәдениеті. 
Әдебиеті мен өнері! Білім мен ғылы-
мы! Яғни, ұлттың зиялы қауымы бірік-
кен шығармашылық одақтар. Көзіміз 
жеткендей, іс жүзінде мемлекеттің 
стратегиялық серіктесі және қоғамдағы 
ұлттық идеялардың қозғаушы күші 
болуға тиіс шығармашылық одақтар 
қазір қаржылық қиындықтардан шыға 
алмай, өз күндерін зорға көріп келе жа-
тыр. Қандай елдің дамуында да, ең ал-
дымен мәдениеттің маңызы зор! Екінші 
дүние жүзілік соғыс кезінде Англияның 
әйгілі премьері Черчилльге қаржы ми-
нистрі ел бюджетін көрсетеді. Сонда 
ол «Мәдениеттің шығындары қайда?» 
деп сұрайды. «Қайдағы мәдениет соғыс 
кезінде?» депті министр. Сонда Чер-
чилль: «Ал біз онда не үшін соғысып 
жатырмыз, егер мәдениетті қорғап қала 
алмасақ?» деген екен. Қазақстан Пре-
зиденті Қ.Тоқаевтың тапсырмасымен 
былтыр Шығармашылық одақтарды 
қолдау қоры құрылған еді. Қазір бұл 
қордың жұмысы әлі жүрмей жатыр. 
Шығармашылық одақтар шырылдауда, 
қаржы жоқ деп, ал Мәдениет министр-
лігіндегі шығармашылық одақтарды 
қолдау үшін бюджеттен бөлінген 257 

миллион теңге де игерілмей қалды. 
Себебі, шығармашылық одақтар құ-
жаттары конкурстық талаптарға сәйкес 
келмеді дейді министрлік. Өздері күн 
көре алмай отырған шығармашылық 
одақтар осылай құдайдың өзі жіберіп 
тұрған өздеріне тиесілі сыбағасынан 
айырылып отыр. Мұны қазақ «Кедей-
дің аузы сүтке тигенде, мұрны қанай-
ды» дейді. Мұндай, қаржылық қиын 
жағдайда, шығармашылық одақтар өз 
мүшелеріне қалай қолдау жасай алады? 
Негізінен, шығармашылық одақтардың 
қиын жағдайы оларды қаржыландыру 

қорғауға рухани нәр беретін, ұлтшыл 
рухты ұрпақтар тәрбиелейтін жазушы-
лар, композиторлар, суретшілер, театр, 
кино одақтары, яғни ұлттық тәрбиеге 
үйрететін одақтар мен ...ит үйрететін 
одақтардың рөлі бірдей. Мұндай, 22 
мың ұйымның бәріне бір көзбен қа-
рап отырғанда, бұл мәселе ешқашан 
шешілмейді. Сондықтан, ұлттық бол-
мысымызды қалыптастыруда маңызы 
зор шығармашылық одақтардың рөлін 
арттыру үшін мемлекеттің страте-
гиялық серіктестігі ұғымын енгізу 
кезек күттірмес мәселе деп білеміз. 

– Қазақстанда қазір 22 мың бей үкіметтік 
ұйым болса, оның оншақтысы ғана шығар-
машылық одақтар. Жазушылар, композиторлар, 
суретшілер, театр және кино одақтары секілді. 
Олардың жағдайы қиын. Тұрақты қаржыландыру 
тетігі жоқ болғандықтан, бұл заңда да қарасты-
рылмаған. Ұлттық тәрбие беретін одақтар мен 
ит үйрететін одақтардың мәртебесі бірдей. Мы-
салы, 2019 жылы ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев шығармашылықты қолдау қорын құруды 
тапсыр ды. Шығармашылық одақтарды қолдау 
қоры құрылғанымен әлі толық жұмыс істей ал-
май тұр.  Қорға көмек ретінде 27 жобаны атқару 
үшін 2020 жылы 257 млн теңге бөлінген. Бірақ 

сол теңге игерілмей қалды. Себебі конкурс талаптарына шығармашылық 
одақтардың жіберген құжаттары сай емес дейді министрлік. Шығар-
машылық одақтар біз дұрыс жібердік дейді. Бұл айналып келгенде белгілі 
бір заңнамалық тетіктің жоқтығынан болды. Сондықтан шығармашылық 
одақтарға бейіндік емес ұйым дар ретінде үкіметтің стратегиялық серік-
тесі деген статус беру керек. Сонда олар өздерінің сыбағасын ала алады. 

Егер үкімет оны әлі соза беретін болса «Ақ жол» партиясы Мәжілістегі 
заңнамалық бастамашы құқығымызды пайдаланып, өзіміз қолға аламыз.  
Заңға өзгеріс енгізу мәселесі бұрыннан да айтылып келе жатыр. Мен жазушы, 
журналиспін,  мамандығым – суретші. Мақалалар жазам, барлық одақтар-
дың жұмысы маған таныс. Бұған дейінгі депутаттар оны мен сияқты ішінен 
білмегендіктен және оған қажеттілігі болмағандықтан көтермеген шығар. 
Тіпті кейбіреуі шығармашылық одақтың не екенін де білмеуі мүмкін. 

Сарапшы пікірі

Қазыбек ИСА, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

тетіктерінің заңнамалық тұрғыда тиімді 
жолға қойылмағандығынан болып 
отыр. Шығармашылық одақтардың 
мұңын да, министрліктердің жырын 
да түсінуге болады. Өйткені, біздің 
заңымыз бо йынша ұлттық мүддемізді 

Биыл Тәуелсіздігіне 30 жыл толып 
жатқан елімізде, соғыс кезі емес, құдай-
ға шүкір бейбіт кезеңде мәдениетіміз 
бен тілімізді сақтап қала алмасақ, біз не 
үшін отырмыз бұл жерде? Егер үкімет 
бұл мәселені жақын арада шешпей, сүй-

рете беретін болса, біз заңға өзгерістер 
енгізуді өз қолымызға аламыз. Біздің 
ұсыныстарымыз: 1. Шығармашылық 
одақтарды қаржыландыруды заңнама-
лық тұрғыдан шешу үшін оларға мемле-
кеттің стратегиялық серіктесі статусын 
беру керек; 2. Шығармашылық одақтар-
дың мемлекетпен әріптестік қызметін 
жандандыру үшін мәдениет пен өнерді 
дамыту гранттарын тағайындау қажет; 
3. Ұлттық болмысымызды жат болмыс-
тан қорғау үшін ұлттық идеологиялық, 
ақпараттық-рухани қауіпсіздік тетік-
терін жасауды шұғыл қолға алу керек» 
деді халық қалаулылары. Заң бойынша 
Ералы Лұқпанұлы олардың бұл сауалы-
на 1 айдың ішінде жауап беруі керек. Ал 
өткен айдың соңында сессияны жауып, 
қыркүйекке дейін демалысқа кеткен 
заң шығарушы орган өкілдері енді бұл 
мәселені ұмытып кетуі де әбден мүм-
кін. Бұрын шығармашылық одақтар өз 
саласындағы мамандардың басын бір 
орталыққа біріктіріп, барлық мәселені  
кәсіби тұрғыдан көркемдік кеңестер 
арқылы шешіп келген еді. Тәуелсіздік 
жылдары заң бойынша «Мемлекеттің 
қоғамдық бірлестіктер істеріне және 
қоғамдық бірлестіктердің мемлекет 
істеріне заңсыз араласуына, қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік органдар-
дың міндеттерін жүктеуге жол беріл-
мейді» дегенмен, мұндай кәсіби кеңес-
терді құзырлы министрліктер не өзі 
құрмады, не мұндай өкілдікті шығар-
машылық одақтарға  да сеніп тапсырған 
жоқ. Нәтижесінде радио желілері мен 
телеарна эфирлерінің мәтіні, мән-мағы-
насыз ән мен бейнебаян дар, өзге ұлт 
пен ұлыстың мәдениеті мен идеология-
сын насихаттайтын түрлі бағдарлама-
лар мен сериалдар жаулап алуда. Ал өз 
халқының сұранысын қанағаттандыру 
үшін кәсіби мамандарды және олардың 
шығармашылық одақтарын қолдау-
дың орнына, нарықты сылтауратып 
өз күніңді өзің көр деп отырған заң 
шығарушы және атқарушы биліктің 
жауапкершілігін есіне салатын ешкім 
табылмай тұр. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

АРМАНДАР ОРЫНДАЛАТЫН ҚАЛА
ықпал етуде. Атап айтқанда, Алматы, 
Шымкент қалалары мен облыс орта-
лықтары – Атырау, Ақтау, Ақтөбе, 
Қызыл орда қалалаларының даму дең-
гейінен елордадағы тың идеялар мен 
бастамалардың лебі айқын сезіледі. 
Мұнай және газ кен орындарының 
ашылуы, экономиканың әр саласын-
да жұмыс орындарының құрылуы, 
құрылыстың қарқынды әлеуеті ішкі 
мигранттарды көптеп тартып, эко-
номиканың қарқын алып, халықтың 
жағдайын жақсартуға септігін тигізуде.   

1994 жылы астананы ауыстырар 
кезде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Жоғарғы Кеңес депутаттарының ал-
дында Қазақстан жаңа астана арқылы  
тек жаңа қоғамдық-саяси ғана емес, 
ірі мәдени, және іскерлік орталығына 
ие болатынын айтқан еді. Расында да, 
Тұңғыш Президенттің осы сөзі шын-
дыққа айналды. Қазақстанның астанасы  
сонымен қатар инновацияның, сауда 

мен руханияттың, құқықтық бастама-
лардың орталығы ретінде қызмет ету-
де. Мәселен, Астанада  халықаралық 
қаржы орталығы ретінде ағылшын 
құқына негізделген әлемдік сот төрелігі 
жүзеге асуда.    

Астана бейбітшілік сүйгіш, 
қонағын құдайындай сыйлайтын, 
әрдайым қашқанға пана, қи-
налғанға тіреу болатын қазақтың 
өзінің болмысы. Бас шаһарды 
әлемнің өзге қалаларынан ерек-
шелеп тұрған да халқымыздың 
табиғатына біткен осы мейман-
достық  қасиеті. Олай болса, мың 
өліп, мың тірілген қазақтың өзі 
секілді Астана заманның ешбір 
желінде сынын бұзбай, керісінше 
жарқырап, жайнап, әлемге бей-
бітшілік нұрын шашып, жасай 
беретіні анық. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ
«Заң газеті»

Жыл сайын бұл қалаға 50 мыңнан 100 
мыңға дейін адам келіп кетеді. Оның 

серпінді дамуы жекелеген аймақтар 
экономикасының өсіміне де тиімді 
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лар соңғы жылдары көбейіп ба-
рады. 

Некені бұзудың жалпы жиі 
кездесетін себептері – ішімдікке, 
құмар ойындарға салыну, ер-
лі-зайыптылардың әлеуметтік 
сұрақтарға (жұмыс, ақша, тұрғын 
үй) байланысты кикілжіңдері, 
некеге адал болмауы, тұрмыстық 
міндеттерді бөлісе алмау, мінез- 
құлықтың жараспауы. Статисти-
каға сүйенсек, біздің Қазығұрт 
аудандық сотында да некесі бұ-
зылғандар саны артып келеді. 
Сотқа 2020 жылдың 12 айында 
193 неке бұзу туралы талап арыз 
түскен болса, үстіміздегі жыл-
дың 6 айында 112 талап арыз 
сотқа түскен. Оның ішінде 2011 
жылы 126 отбасының некесін бұзу 
туралы шешім шыққан болса, 
2012 жылдың 6 айында 66 шешім 
шыққан болатын. 

Әрине өкінішті, дегенмен сот 
тарапынан тараптарды татулас-
тыру, жарастыру амалдарын жүр-
гізудің арқасында көптеген от-
басыны сақтап қалуға мүмкіндік 
туған. Айталық, 2020 жылы 50 
азаматтық іс тараптардың татула-
суына байланысты тоқтатылған 
болса, 14 азаматтық іс қаралудан 
бас тартылған, 34 істе тараптар 
медиация тәртібімен татуласқан, 
1 іс партисипативтік тәртіппен, 2 
іс тараптардың жарасып кетуіне 
байланысты қараусыз қалды-
рылған, 2021 жылы 6 айда 85 арыз 
қаралып аяқталған болса, соның 
ішінде 66-сында сот шешімімен 
неке бұзылған, 17 азаматтық іс 

Қазақ хандығының астанасы болған, 
шешіреге толы шаһар енді Қазақстан-
ның туризмін жаңа деңгейге көтермек. 
Түркістан қаласына облыс орталығы 
атауы берілуі, бұл шараның белсенді 
қолға алынуына ықпал етті. Қазіргі 
таңда ежелгі қала күн санап көркейіп 
келеді. Тарихы терең қаланы көруге 
меймандар да әуес. Туризмді дамытып, 
саяхатшыларға сапалы қызмет көрсету 
мақсатында үкімет бірнеше жобаны 
қолға алған болатын. Соның нәтижесін-
де Премьер-министр Асқар Маминнің 
2019 жылғы 4 наурыз дағы тапсырма-
сына және еліміздегі туристік саланы 
дамытудың 2019–2025 жылдарға ар-
налған мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыруға сәйкес туристер көп баратын 
облыстарда туристік полиция құрылды. 
Ішкі істер органын реформалау және 
Жол картасын іске асыру мақсатында 
Түркістан облыстық Полиция департа-
менті Көші-қон полициясы басқарма-
сынан туристік полиция жасақталды.

Түркістан облыстық туристік по-
лициясы облыс орталығындағы Қожа 
Ахмет Яссауи кесенесі мен Отырар 
ауданындағы Арыстан баб мавзолейін-
де туристерге қызмет көрсетіп келеді. 
Сондай-ақ, полицейлер шағын көлікпен 
және керекті құрал-жабдықтармен 
қамтылған. Сонымен қатар, әр обьек-
тіде модульдік түрдегі стационарлық 
бекеттер орналастырылып, жұмыс 
режимі бейнетіркегіш, планшетпен, ра-
циялармен жабдықталған. Бұл саланың 
қызметкерлері қазақ, ағылшын, түрік 
және орыс тілдерін жетік меңгерген. 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің және 
Түркістан қаласының тарихы туралы 
жақсы біледі.

Сот жүйесі ел Тәуелсіздігінің отыз жыл-
дығында талай жаңа бастамалардың жаршысы 
болды. Қоғамның дамуына сай құрылымның 
да алға ұмтылуы, халықтың талабына сай 
болуға тырысуы құптарлық. Уақыт өзгерген 
сайын қоғамның сұранысы да, азаматтардың 
мәселелері де, соттарға түсетін даулар санаты 
да әралуан бола түсуде. Сондықтан соттың да 
жұмысқа серпін беретін жаңғыртуларға басым-
дық беруі орынды. Осы ретте 2018 жылдан бері 
Жоғарғы Соттың бастамасымен тәжірибеге ен-
гізілген «Отбасылық сот» жобасының аз уақыт 
ішінде өзіне артылған сенім үдесінен шыға 
білгенін атап өткеніміз жөн. 

Бұл жобаны жүзеге асыруға Жоғарғы Сот 
тарапынан аз күш жұмсалған жоқ. Ең ал-
дымен отбасылық соттардың тиімділігі, ар-
тықшылығы, іске асыру механизмдері, жұмыс 
қорытындылары зерделенді. Әлемдегі үздік 
тәжірибелер сараланды. Біздің еліміз, өкініш-
ке орай, әлем бойынша ажырасудан алдыңғы 
орындарда тұр. Бізде әрбір үшінші отбасы ажы-
расуды ойлайды. Сондықтан да мемлекет та-

Сонымен қатар, тәртіп сақшылары 
киелі шаһарда шетел азаматтарының қа-
уіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз 
етіп, оларды толғандырған кез келген 
сұрақ бойынша ақыл-кеңес береді. Ке-
леңсіз жағдайлар орын алса дер кезінде 
көмек көрсетеді.

– Түркістандық туристік полиция 
қызметкерлері туристермен қарым-қа-
тынас жасау үшін бірнеше тілді мең-
герген. Тарихты біліп, туристердің 
туындаған мәселелерін шешу үшін 
өзге құрылымдармен өзара іс-қимылды 
қамтамасыз ете отырып, қызмет жа-
сайды. Бұл саланың мақсаты – Қазақ-
стан Республикасының халықаралық 
имиджін және туристік тартымдылығын 
арттыру, елімізге шетел азаматтарының 
қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтама-
сыз ету. Елімізде Түркістан облысы мен 
Түркістан қаласы туристер көп келетін 
аймақтың бірі. Сондай-ақ, бұл көне 
шаһар туризммен қатар зиярат ету орта-
лығының бірден бір мекені екендігі бел-
гілі. Мұнда алыс-жақын шетелдерден 
қонақтар жиі келеді, – деді Түркістан 
қалалық полиция басқармасының ба-
стығы, полиция полковнигі Бауыржан 
Селтанов.

Түркістан қалалық туристік поли-
циясының аға инспекторы Шыңғыс 
Ибраев бұл салада 2019 жылдан бері 
қызмет атқарып жүр. Ағылшын тілін де 
жақсы меңгерген. 

– Біздің туристік аумақ 125 гектар 
жерді алып жатыр. Осы жерде орна-
ласқан қаланың көрікті жерлерін көру-
ге аптасына 25 мыңдай қонақ келеді. 
Сондай-ақ, біздің негізгі міндетіміз – 
өңірге келген қонақтарды қызық тырған 
сұрақтарға жауап беріп, түрлі ақпарат-
тармен бөлісу және саяхатшылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сонымен 
қатар, еліміздегі туризмді дамытып, ха-
лықаралық дәрежедегі беделін арттыру 
болып табылады. Электромобиль көлі-
гімізге қызығушылық танытатындар да 

көп. Бізбен бірге суретке де түседі. Біз 
де өз тарапымыздан оларға қолымыздан 
келгенше көмек беруге тырысамыз,

Тағы бір айта кететін жайт, туристер-
ге қарсы жасалатын қылмыс пен құқық- 
бұзушылықтың алдын алып, заттары 
жоғалған жағдайда осы туристік по-
лиция қызметкерлері тез арада көмек 
береді. Ал, отырарлық Асхат Шыңда-
лиевтің ішкі істер органдарында қызмет 
атқарып жүргеніне 9 жылдай уақыт 
болды. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
жетік меңгерген Асхат шет елдерден 

және еліміздің өзге өңірлерінен келген 
қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге әрдайым дайын. 

Осы салада қызмет атқарып жүр-
ген инспектор Рахман Ниязбеков 
Арыстан баб кесенесінің маңында ауа 
жетпей жатқан азаматшаны байқап 
қалған. Тәртіп сақшысы еш ойлан-
бастан көмекке ұмтылып, әжейге 
жасанды тыныс жасап өлімнен алып 
қалыпты. 

– Арыстан баб кесенесіне шетелден 
және республикамыздың түкпір-түкпірі-
нен зиярат етіп келетіндер көп. Баба ке-
сенесіне туристік сапармен келген Из-
раиль мемлекетінің азаматы Шымкент 
қаласына қайтар жолды білмей адасып 
қалған еді. Полиция майоры Мұхит 
Серікбаев, полиция капитаны Мұрат 
Төлегенов үшеуміз шетел азаматынан 
мән-жайды анықтап, Шәуілдір ауылын-
дағы автобекетке алып келіп, Шымкент 
қаласына жүретін көлікке отырғызып 
жібердік, – дейді полиция аға лейтенан-
ты Асхат Шыңдалиев.

Түркістан шаһары мен өңір тарихын 
жетік меңгерген мамандарға ел аза-
маттарымен қоса шетелдіктер де риза-
шылығын білдіріп отырады. Осылайша 
туристерге көрсеткен қызметіміз бүгін-
де шетелдік қонақтар мен ел тұрғында-
рының көңілінен шығып келеді. 

Раушан НАРБЕК

«Отбасылық соттардың» міндеті – ажырасу-
шылар санын азайту, некені сақтап қалуға ба-
сымдық беру, ерлі-зайыптылардың ажырасқан 
күннің өзінде екеуара сыйластығын үздірмеу. 
Мақсат – ата-анаға бала алдындағы міндеттері-
не жауаптылықпен қарауды үйрету. 

Жоба аясында сотқа некені бұзу туралы 
шағым түскеннен кейін екі тарап міндетті 
түрде медиатор, психологтан кеңес алуы шарт. 
Ажырасуға тәуекел еткендерге арнайы ма-
мандар міндетті түрде түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуі тиіс. Олар отбасының маңызын, туыс-
тық қарым-қатынасты бұзбаудың қажеттілігін, 
сондай-ақ бала алдындағы жауаптылықты 
ерлі-зайыптыларға барынша түсіндіреді. Не-
кені сақтаудың мүмкіндіктерін толық қарайды. 
Мәселені анықтайды. Мысалы, ажырасу себебі 
күйеуінің ішімдік, есірткіге құмарлығы болса, 
наркологиялық орталық мамандарынан кеңес 
беріледі. Отбасындағы тыныштықтың бұ-
зылуына тұрмыстың төмендігі, жұмыссыздық 
себеп болса, Жұмыспен қамту орталықтарына 
сұраныс жіберіліп, жұмыс табуына көмек көр-
сетіледі. Өзара құқықтық келіспеушіліктер орын 
алса, оған да заң тұрғысынан кеңес беріледі.

Сонымен бірге қазіргі әлеуметтік көмектер-
ге ие болу, баспана алу секілді материалдық қа-
жеттіліктер үшін де отбасының құнын түсіріп, 
құжат жүзінде ажырасатындар жиіледі. Сотқа 
түскен арыз-шағымдар арасында бұл жағдай-
ларды да анықтап, азаматтарға шаңырақтың 
киесін, адамгершілік, ар алдындағы жауапкер-
шілігін алдыңғы орынға қою туралы түсіндірме 
жүргізген дұрыс. Егер олардың ортақ балалары 
қылмыс жасау не басқа да жағдайға тап болса, 
ол толық емес отбасыдан шыққан бала болып 
тіркеледі.

Өкінішке орай, біздің қоғамда отбасылық 
психологтың рөлі өз деңгейіне бағаланбай 
келеді. Азаматтар олардың кеңесіне жүгін-
бейді. Егер қолды бір сілтемей, ашуды ақылға 
жеңдіріп, ажырасудан бұрын арнайы маман 
қызметіне жүгінсе, екеуінің арасындағы мәселе 
анықталар еді. Ал, «Отбасылық соттар» жо-
басында судьядан бастап, медиатор, психолог, 
педагогтардың ортақ міндеті – отбасын сақтау-
ға негізделеді. Жоба бойынша отбасы-неке 
қатынастарынан туындайтын дау-дамайлар бір 
соттың айналасына шоғырландырылады. Бү-
гінде пилоттық жобадағы жаңа соттың маңы-
зын, мәнін түсіндіру мақсатында толыққанды 
насихат жұмыстары жүргізілуде. 

Отбасы мен отбасылық дәстүрлер барлық 
уақытта халқымыз үшін басты құндылық 
болып келді. Адамгершілік, мораль, әділдік, 
табандылық пен жауапкершілік сияқты адами 
қасиеттерге тәрбиелеу отбасынан бастау алады. 
Отбасы неғұрлым ынтымақты болса, мемлекет 
те соғұрлым нығая түседі.

Қазила САҒЫНДЫҚОВА,
Маңғыстау облыстық сотының судьясы

тоқтатылған, 12-сі медиациялық 
тәртіппен жарасқан болса, 2 іс 
қараусыз қалдырылған. 

Сотқа талап арыз бергенімен, 
артынан ойланған талапкер-
лердің 2020 жылы 10-ы өз ары-
зын сотқа жеткізбей қайтарып 
алса, биыл тек 3 жұпты райынан 
қайтаруға мүмкіндік болды. 
Негізінен отбасын бұзуға талап 
арыз беретіндер жастар. Көбі-
несе ерлі-зайыптылардан 5 жыл 
ішінде ажырасуға әйелдер талап 
арыз беріп жатады. 

Ажырасу санының көбеюі 
ата-анасыз немесе олардың бірін-
сіз қалған балалар санының өсуі-
не әкеледі. Сондықтан салауатты 
өмір салтын қалыптастыруға және 
ең алдымен адамдардың ойлау 
жүйесін өзгертуге көп көңіл бөл-
ген жөн. Әйел барлық уақыт-
та отбасының қорғаушысы, ба-
ла-шағасы мен үй тыныштығын 
сақтаушы болған. Отбасы дәстүрі 
мен нормаларының стилін қалып-
тастыратын да – әйел. Балалар 
үшін ең басты қорғаныш отбасы 
болуы тиіс, мұнда балалар өздері-
не қажетті жылу, мейірім, ықыла-
сты алады. Ұл баланы тәрбиелей 
отырып, біз жеке тұлғаны, ал қыз 
баланы тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейтініміз белгілі. Олар – 
болашақ жар, болашақ ана, шаңы-
рақтың шырақшылары.

Сонымен қатар, жастарға от-
басы құндылығын ұғындырып, 
ажырасудың қасірет екендігін 
түсіндіру керек. Өйткені, оның 
салдарынан, ең алдымен, балалар 

зардап шегеді. Бала тәрбиесі – тек 
ананың емес, әкенің де міндеті 
екенін ерекше атап айтқым келеді. 
Біз қыздардың сапалы білім алып, 
жақсы жұмысқа тұруы және тәу-
елсіз болуын жақтауымыз қажет. 
Біздің халқымыздың өз мәдениеті, 
өз дәстүрі мен салты бар. Қыздың 
жолы – қылдай, оны үзуге болмай-
ды. Бойжеткен, әйел заты әрдай-
ым біздің қоғамның тең құқылы 
мүшесі, ал ана – оның ең ардақты 
тұлғасы болды. Біз әйел затына – 
анаға, жарға, қызға деген қапысыз 
құрметті қайта оралтуға тиіспіз.

Елімізде толық емес отба-
сылар көп. Соған орай әйелдер 
үшін икемді еңбек түрін қалып-
тастырып, үйде жұмыс жасауына 
жағдай туғызуымыз керек. Заң, 
мемлекет ханымдар жағында. Біз 
бұдан әрі де елімізде әйелдердің 
рөлі артуы үшін барлық жағдай-
ды жасауымыз қажет. Қазіргі 
замандағы қазақстандық әйел 
қызмет істеуге ұмтылуы керек, 
әйелдердің мемлекеттік және 
қоғамдық басқару ісіне белсене 
араласқаны жөн, әсіресе, жер-
гілікті өңірлерде. Олардың бизнес 
ашып, оны жүргізуіне де қолайлы 
жағдай жасаған абзал. Бейбіт 
өмірдің өзінде бізде мыңдаған 
жетімдер бар – балалар үйлері 
толы болатын, қазіргі таңда ол 
көрсеткіш кішкене төмендеді. 

Ильяс ТОҒЫЗБАЕВ,
Қазығұрт аудандық 
сотының төрағасы 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 

рапынан әр отбасын сақтап қалу, дәстүрімізді, 
ұлтымызды ұлықтау, толық отбасының құн-
дылығын арттыру мақсатында «Отбасылық 
сот» жобасы қолға алынды. 

Өткен жылы республика бойынша неке 
бұзу туралы 78500 іс қаралып, аяқталған. Оның 
ішінде 56000 іс неке бұзу, 2200 іс отбасылық 
мүлікті бөлу бойынша, қаралған 56000 істің 
12000-ы бітімгершілік рәсімімен аяқталған. 
7000 іс тараптардың татуласып, арызын қай-
тарып алуына байланысты қараусыз қалды-
рылған. Алайда, 31370 іс бойынша кәмелетке 
толмаған балалары бар отбасылардың некесі 
бұзылған. Ал, Маңғыстау облысы бойынша 
өткен жылы неке бұзу туралы 2981 іс қаралып 
аяқталған. Оның ішінде 2089 іс неке бұзу, 91 іс 
мүлікті бөлу туралы. Өңірде бір жылда некесі 
бұзылған 1895 отбасының кәмелетке толмаған 
балалары бар.

«Еркек – үйдің егесі, әйел 
– үйдің шегесі» деп ата-баба-
мыз айтып кеткендей, отбасын 
сақтап отан болып кету негізінен 
әйел кісіге көп байланысты. Ер 
адамдарға қарағанда әйелдің үй 
жұмысын көп атқаратыны сөзсіз. 
Тамақ істеу, бала тәрбиелеу, кір 
жуу, үй тазалау жұмыстарының 
барлығы да негізінен әйелдердің 
еншісінде екені бәрімізге бел-
гілі. Осыны көріп, біле тұра көп 
жағдайларда ер азаматтар әйелі-
не сыйластықпен, түсіністікпен 
қарамастан, ұрыс-жанжал, ұрып-
соғу, күш көрсету арқылы отба-
сының берекесін кетіріп, некенің 
бұзылуына алып келетін жағдай-
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дейді. Оның бәрі ең алдымен, халықтың 
сотқа деген сенімін нығайту үшін жүзе-
ге асырылуда.

Сонымен қатар, депутаттар бас
та масымен «Әлеуметтік кәсіпкерлік 
және міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы», «Қашықтан жұ-
мыс істеуді құқықтық реттеуді жетілдіру 
туралы» және «Инклюзивті білім беру 
мәселелері туралы» және тағы басқа да 
бірқатар маңызды заң жобалары әзір-
ленді. 

Өткен сессияда Парламент қабыр
ғасында санитарлықэпидемиология
лық шектеулерге қарамастан 3 үкімет 
сағаты, бір парламенттік тыңдау, 35 
«дөңгелек үстел» және комитеттердің 
8 көшпелі отырысы өтті. Мәжіліс депу-
таттары – 233, Сенат депутаттары – 45 
депутаттық сауал жолдады. Парламент 
депутаттарына азаматтардан 6158 хат 
келіп түсіп, олар қолданыстағы заңна-
маға сәйкес қаралды. Мәжіліс Төрағасы 
Нұрлан Нығматулин бірінші сессия 
кезеңінде Парламент Палаталары де-
путаттарының қатысуымен барлығы 
170ке жуық халықаралық ісшара өт-
кізілгенін атап өтті. Мәжіліс пен Сенат 
төрағаларының басқа елдердің өкілімен 
кездесуі халықаралық ынтымақтастық 
үшін зор маңызға ие болды. 
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халықаралық парламенттік ұйым шең-
берінде белсенді жұмыс істеп, жоспар-
лы түрде әлемнің 80нен астам елінің 
Парламент өкілдерімен ынтымақтас
тықты дамытуды жалғастырды.

– Осы сессияда уақыт талабына сай 
жасалған жедел және нақты қадамдар-
дың арқасында біз Елбасы мен Прези-
денттің алға қойған міндеттерін сапалы 
заңмен қамтамасыз еттік. Заңдар ең 
алдымен, әрбір азаматты әлеуметтік 
жағынан қорғауға, елдің өзекті пробле-
масын шешуге, өмір сапасын артты-
руға ықпал етті. Сонымен бірге, тиімді 
заңдардың арқасында елімізде саяси, 
экономикалық реформаларды одан 
әрі жалғастыруға заң жағынан нақты 
қадам жасалды. Сондықтан, жетінші 
шақырылған Парламенттің алғашқы 
сессиясында қол жеткен табыстар және 
нәтижелер Тәуелсіздіктің 30 жылдығы-
на қосылған зор үлес деп білеміз, – деді 
Мәжіліс төрағасы.

Палата спикері келесі сессияда Па-
лата депутаттарының алдында көптеген 
маңызды міндеттер тұрғанына тоқтал-
ды. Нұрлан Зайроллаұлының айтуын-
ша, қазіргі таңда палата қарауында 35 
заң жобасы бар. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Енді ауыл әкімдерін бұқара сайлайды. Біршама уақыт бұрын Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстандағы сайлау туралы» конс-

титуциялық заңға енгізілген өзгерістерге қол қойған болатын. Осы заңның ая-
сында күзде ауыл әкімдігіне үміткерлерді үлкен дода күтіп тұр. Бұрынғыдай 
«тағайындалмай», халықтың өз таңдауы арқылы билікке келетін әкімдер ауыл 
халқының тұрмыс-тіршілігін жақсартады деген сенім мол. Сондықтан жаңа өз-
герістен ауыл халқы үлкен үмітті.

САЙЛАУ 

ӘКІМ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ...
Кеңес одағы кезінде «миллиардер ауыл» 

аталып, ауыл шаруашылығы өнімдерімен 
тұтас одақты асыраған елді мекендер қазір 
жоқ. Шалғайдағы халық екі қолға бір күрек 
іздеп қалаға ағылды. Нәтижесінде иесіз қалған 
талай ауыл жойылып, картадан сызылды. Ал 
мына өзгеріс ауылдың тамырына қан жүгіртіп, 
әкімдердің іскерлігі мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттырса құба құп.

Заңға сәйкес, кандидаттың өзінөзі ұсы-
нуына мүмкіндігі бар. Сондайақ, әкімдікке 
саяси партиялар өз қатарынан кандидатты 
ұсына алады. Сайлауға түскен үміткерлер 2 
адамнан аспаған жағдайда аудан әкіміне де 
бір үміткерді ұсынуға мүмкіндік беріліп отыр. 
Үміткерлер жасы 25тен кем болмауы керек. 
Аталған лауазымға біліктілігімен қатар жоғары 
білімді, мемлекеттік қызметшілерге сай жалпы 
талап қойылады. Үміткердің өзі мен зайыбы 
активтері мен міндеттемелері туралы сайлау 
комиссиясына декларация өткізуге міндетті. Ол 
декларацияны мемлекеттік кірістер комитеті 
бес күннің ішінде тексереді. Ауыл әкімдігіне 
үміткерлер тізімін аудандық сайлау комиссиясы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жолдайды. Өз 
тарапынан ҰҚК 30 күннің ішінде арнайы тексе-
рудің нәтижесін сайлау комиссиясына жолдауға 
тиіс. Кандидаттар әкім болуы үшін бір реттік 

минималды айлық төлем мөлшерінде жарна 
өткізеді. Алайда, жарна өткізу талабынан 
саяси партиялардан ұсынылған үміткерлер бо-
сатылған. Олар үшін жарнаны партия төлейді. 
Бюллетенге «Бәріне қарсымын» деген баған қо-
сылды. Егер кандидаттар бірдей дауыс жинаса, 
аумақтық комиссия сайлауды қайтадан өткізу 
туралы шешім қабылдайды.

Рас, осы уақытқа дейін елімізде өтетін сай-
лаудың әділдігіне қатысты талай сын айтылды. 
Сондықтан ауыл әкімдерін сайлау жүйесіне 
де күмәнмен қараушылардың қарасы басым. 
Бір топ «бұл сайлау ауылдағы рушылдық пен 
жершілдікті өршітіп жібереді» десе, енді біре-
улер «Сайлау мәдениеті осылай қалыптасады, 
халық әділ сайлау ғана қоғамды дамытатынын 
түсіне бастайды, ауыл әкімдерін сайлау жүйесі 
дер кезінде жасалған оң қадам болды» деген 
ұстанымда.  

ҚР Стратегиялық жоспарлау және рефор-
малар агенттігі Ұлттық статистика бюросының 
мәліметінше, елімізде 6454 ауыл ғана қалған. 
Жеті жыл ішінде 500ге жуық ауыл жойылып 
кеткен. Сондықтан елді мекендер өмірін 
жандандыратын өзгеріс жасамасақ, қазақтың 
ауылсыз қалатын күні алыс емес секілді. Ал 
мына сайлау осы мәселені шешуге ықпал етеді 
деп күтілуде. 

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ? Ардақ ҚАЙЫРЖАНҰЛЫ, 
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

ғылыми істер жөніндегі проректоры, тарих ғылымының кандидаты:
– Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған бұл өзгеріске үлкен үміт 

артып отырмыз. Бастама еліміздің саяси жүйесін одан әрі дамытуға және саяси бәсе-
келестікті күшейтуге айтарлықтай үлес қосары сөзсіз. Ең алдымен жергілікті жердегі 
басқарушы органдар бір-бірімен бәсекелестікті күшейтеді. Халықтың қолдауымен 
әкім болғандар ел көңілінен шығатын жұмыс атқаруға тырысары анық. Әрі тұрғындар 
да ауылдың жағдайын жақсы білетін, жаны ашитын тұлғаларды әкім етіп сайлауға 
тырысады. Рас, сайлауға күдікпен қарайтындар да бар. Бірақ қазір ауыл әкімдерін сай-
лау жүйесін барынша жетілдіріп, дауыс ұрлаудың болмауына аса қатты мән берілуде. 
Сондықтан бұл сайлау барынша әділ, таза өтеді деп сенемін, және қоғамымызға оң 
өзгеріс әкелетін бастама деп ойлаймын. 

Әли БЕКТАЕВ, 
Сенат депутаты, «Ауыл» халықтық-демократиялық, 
патриоттық партиясының төрағасы:

– Ауыл әкімдерін сайлау жүйесі ауылды дамытуға өзінің оң әсерін тигізеді деп 
сенемін. Ауданның әкімі емес, ауыл халқы қалап сол орынға отырғызғаннан кейін әкім-
дердің жауапкершілігі бұрынғыдан жоғары болады. Жауапкершілігі төмен адам ақшаны 
дұрыс игермей, сапалы жұмыс атқармай, айлық алуды ғана мақсат етеді. Ал жауапты 
жан мүмкіндікті пайдаланып, мәселелерді шешуге, халықтың үмітін ақтауға барын са-
лады. Сондықтан бұл іс жауапкершілікті күшейтуімен маңызды. Ауыл әкімдерін сайлау 
механизмін қалыптастырып алсақ, тап сондай әдіспен аудан, облыс басшыларын да 
сайлай беруге болады. Бұл саяси науқанды әділ әрі ашық өткізудің іргетасы іспеттес. 
Алдағы уақытта ауыл, аудан, облыс әкімдерінің 92 пайызы халықтың сайлауы арқылы 
ғана билік басына келе алады. Бұл үлкен жаңалық. Еліміздің осындай демократиялық 
жолды таңдауының өз көп нәрсені аңғартады. Әкімді таңдау – халықтың қалауы. Бұл 
жерде халық та өзі сайлаған азаматқа көмектесіп, ауыл мәселесін бірге шешуіне жол 
ашылады, азаматтар өз дауысының маңызын түсінеді. Біз де партия атынан канди-
даттар ұсынбақпыз. 

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

ЕКПЕ

малар, тегін тамақтану және қоғамдық көлікті пайда-
лану талондары қарастырылған, фитнес залдарына, 
бассейнге, театрға, кинотеатрға және концерттерге 
тегін бара алады. Сондайақ, вакцина алған студент-
тер үшін шет тілдері, компьютерлік сауаттылық және 
кәсіпкерлік дағдыларды дамытатын тегін курстарды 
ұйымдастыру да жоспарланып отыр. 

Аталған жоғары оқу орындарының вакцина-
ланған оқытушылары да назардан тыс қалмай, қо-
сымша ақы немесе ақылы демалыс алады.

ASHYQ ЖОБАСЫН 
2332 НЫСАН ҚОЛДАНАДЫ

Ashyq жобасы аясында жұмыс істеуге ниет біл-
дірушілер саны күнненкүнге артып келеді. Алматы 
қаласы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы директоры-
ның құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары 
Салтанат Лесбаеваның айтуынша, 4 маусым күні 
жобаға қосылған нысандардың саны 1700 болса, 
бүгінгі таңда оның саны 2332ге жетті. Оның ішінде 
186 СПА орталығы, 24 бильярд, 134 компьютерлік 
клубы, 23 кинотеатр мен филармония, 22 балалар 
орталығы, 3 темір жол вокзалы және 15 қонақ үй бар 
екен. Сондайақ, қазіргі таңда Ashyq жобасына қо-
сылу әдісі айтарлықтай жеңілдетілген, электрондық 
сандық қолтаңба болса болғаны, өтініш бір күнде 
қаралады екен.

Мегаполисте сканерлеу кезінде «қызыл» мәрте-
бесі 670 тұрғында, ал «сары» мәртебесі 178 адамда 
бар екені расталған. Алматының 8 тұрғыны шектеу 
режимін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 
тартылған. 

Бұдан басқа, коронавирус індетін жұқтыру 
мәртебесін Ashyq қосымшасымен қатар Aitu, Egov 
mobile қосымшалары және Kaspi мен Халық банк 
арқылы тексеруге болады. Бұл азаматтарға ыңғайлы 
болу үшін жасалған. Мәртебесін білу үшін ЖСН 
енгізу жеткілікті.

ЕРЕКШЕ БЕТПЕРДЕ
Мамандар тұрғындарды бетперде тағып, әлеу

меттік арақашықтықты сақтауға, адамдар көп 
шоғыр ланған жерлерге бармауға шақырады. 

Бетперде демекші, АҚШтың Массачусетс техно-
логиялық институтының ғалымдары ерекше бетпер-
де ойлап тауыпты. Ол маска таққан адамның коро-
навирустың жаңа түрін жұқтырғанжұқтырмағанын 
анықтай алады. Институт мамандары Гарвард уни-
верситетінің әріптестерімен бірлесіп жасаған бет-
перденің алынбалы сезбегі (датчик) бар. Ол сезбекті 
зертхана қызметкерінің халатына немесе басқа да 
киімге тігуге болады. Сезбек бетпердені таққаннан 
кейін шамамен бір жарым сағат өткен соң нәтиже 
береді. Оның көрсеткіштерін айналадағы адамдарға 
көрінбейтіндей етіп қосуға болады.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Аяқталып отырған сессияда қос Па-
лата депутаттарының қоржынында 104 
заң жобасы болса, бүгінде 
олардың 63і қабылданып, 
58 заң жобасына Президент 
қол қойды. Тұтастай алғанда, 
депутаттық корпус Мемлекет 
басшысы айқындаған сая-
си реформаны заң жағынан 
қамтамасыз етті. Мәселен, 
еліміздің «Сайлау туралы» 
конституциялық заң жобасы-
на түзетулер енгізіліп, онда 
Президенттің ұсынысы бой-
ынша саяси партиялардың 
Мәжіліске өту шегі 7ден 
5 пайызға дейін төмендеді. Сайлауда 
берілетін барлық деңгейдегі бюлле-
теньдерге «бәріне қарсымын» деген 
жаңадан жол енгізілді. Сонымен қатар 
ауылдың және ауылдық округтердің 
әкімдерін тікелей сайлауды қамтамасыз 
ететін тетік қосылды.

Осы сессияда жер мәселесіне қатыс
ты маңызды заң жобасы қабылданды. 
Соның негізінде ауылшаруашылық мақ-
сатындағы жерді жалға беру институты 
сақталып, жерді жеке меншікке беруді 5 
жылға тоқтату мәселесі шешімін тапты.

Түзетулер сонымен қатар «2021–2023 
жылдарға арналған республикалық бюд-
жет туралы» заңға да енгізіліп, соның 
негізінде әлеуметтік қолдау, денсаулық, 
білім, шағын және орта бизнес, еңбекпен 

ВАКЦИНА САЛДЫРУ 
ҚАРҚЫНЫ АРТЫП КЕЛЕДІ

қамту салаларына, инфрақұрылым, 
басқа да маңызды бағыттарды дамы-
туға қосымша қаражат бөлінді. Атап 
айтқанда, әлеуметтік саланы нығайтуға 
374 млрд теңге бөлініп, 140 млрд теңге 
республикалық және жергілікті жолды 
жөндеуге, қайта қалпына келтіруге 
бағытталды. «Еңбекпен қамтудың жол 
картасы» аясында 100 млрд теңгеге 
жуық, ал «Ауыл – ел бесігі» бағдарла-
масын жүзеге асыруға 70 млрд теңге 
бөлінді. Ал коронавирус індетіне қарсы 
күреске байланысты бюджеттен 265 
млрд теңге қарастырылған. Осы ретте 
Мәжіліс төрағасы бұл қаржының аз ақша 
еместігін, сондықтан Парламент барлық 
қаражатты мақсатқа сай тиімді пайдала-
нуын қатаң бақылау жасағанын, алда да 

солай бола беретінін ерекше 
атап өтті. Өйткені, бюджеттің 
әрбір тиыны сапалы, нәтижелі, 
тиімді жұмсалуы керек. Оны 
әрбір қазақстандық азамат 
білуі және сезуі қажет.

Бұл сессияда депутаттық 
корпус тарапынан заң шыға-
руға ынта да жоғары болғанға 
ұқсайды. Мәжіліс пен Сенат 
депутаттары қоғам өмірінің 
өзекті мәселелерін шешуге 
бағытталған 24 заң жобасы-
на бастамашылық жасапты. 

Оның 15і қаралып, қабылданды. Олар-
дың қатарында «Сот жүйесі мен судья-
лардың мәртебесі» туралы конституци-
ялық және Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекске өзгерістер енгізуге 
қатысты заң жобасы бар. Нұрлан Зай-
роллаұлының айтуынша, қолданыстағы 
заңдарға өзгеріс енгізу биылғы жылдың 
1 шілдесінен бастап қолданысқа енген 
сот жүйесіне өзгерістер қажет ететін 
жаңа Әкімшілік рәсімдікпроцестік 
кодекстің күшіне енуіне орай туындап 
отыр. Соның аясында Жоғарғы Сот 
судьяларына үміткер жандарға қойы-
латын талаптарға түзету енгізілмек. 
Жалпы, бұл реформалар сот жүйесіне 
жаңа білікті мамандарды жұмылдырып, 
әділ сот төрелігін қамтамасыз етуді көз-

Соңғы күндері еліміздегі эпидахуал-
дың нашарлап, жаңа «дельта» шта-

мының таралуына байланысты қосымша 
дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Эпидемиологиялық ахуалдың нашарла уы на 
орай Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Батыс  
Қазақстан, Атырау және Қарағанды облыста-
ры қызыл аймаққа енді. Осыған орай Үкімет 
отырысында Премьер-Министр Асқар Мамин 
әкімдерге вакциналау қарқынын арттыруды 
тапсырды. 
«Санитарлықэпидемиологиялық ахуал өзгеріп 

барады. Өңірлерде вирусты жұқтырған адамдардың 
саны өсуде. Ауруханалардағы орындардың жүкте-
мелігі 27 пайыз, ал жансақтау бөлімінде 24 пайызды 
құрап отыр. Елордадан басқа «қызыл» аймаққа тағы 
төрт өңір кірді. «Сары» мен «жасыл» аймақта алты 
өңір. «Қызыл» аймақтардағы барлық өңірде шектеу 
шаралары қолданылып, мониторинг топтарының 
жұмысы күшейтілуі тиіс», – деді Үкімет басшысы. 
Асқар Мамин құзырлы органдарға резервтегі ин-
фекциялық орындардың дайындығын пысықтап, 
дәрідәрмек пен медициналық бұйымдардың жет-
кілікті болуын қамтамасыз етуді тапсырды. 

Сондайақ вакцина салу мәселесін де назардан 
тыс қалдырмаған ПремьерМинистр, әсіресе, қызмет 
көрсету, білім беру саласында міндетті вакциналау 
қажеттігін баса айтты. Сонымен қатар өңір басшы-
ларына, әсіресе, вакциналау көрсеткіші төмен болып 
отырған Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан 
облыстарының әкімдеріне екпе салу қарқынын кү-
шейтуге тапсырма берді. 

ҚР Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 
«дельта» штамының пайда болуын және оған қарсы 
вакциналардың тиімділігін зерттеуді ескере отырып, 
вакциналаудың елдегі эпидемиологиялық жағдайға 
оң әсерін тигізетінін атап өтті.

Оның айтуынша, соңғы аптада коронавирустық 
инфекциямен сырқаттанушылар 39%ға өскен. Рес
публика бойынша 29 маусымдағы жұқпалы аурулар 
төсегі – 27% (7 125 төсек), реанимация төсегі – 24% 
(589 төсек). Бүгінгі таңда вакцинаның І компонентін 
3,3 миллионға жуық адам салдырған. Шамамен 2 
миллион адам ІІ компонентті ектірген. 

«Халықты вакциналау жалғасуда, шамамен 5,2 
млн доза вакцина пайдаланылды, оның ішінде, 2021 
жылғы 30 маусымдағы мәлімет бойынша, Қазақстан-
да I компонентпен 3 335 172 адам вакцина салдырды, 
II компонентпен 2 000 596 адам екпе алған», – деді 
Алексей Цой. Оның айтуынша, бүгінгі күні егу 
пункт терінде вакцина дозаларының саны жеткілікті: 
бірінші компоненттің шамамен 800 мың дозасы және 
екінші компоненттің 1,4 млн дозасы бар. Вакцина-
ларды аймақтарға жеткізу жалғасуда.

ЕКПЕ АЛҒАН СТУДЕНТТЕРДІ НЕ КҮТІП 
ТҰР?

Халықты екпе алуға ынталандыру шаралары 
жалғасуда. Бұл жолы акцияны әлФараби атындағы 
ҚазҰУ, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Абай атындағы 
ҚазҰПУ, Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, М.Әуезов 
атындағы ОҚУ, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Х.Дос
мұхамедов атындағы Атырау университеті іліп әкетті. 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің баспасөз қыз-
меті таратқан мәліметке сәйкес, COVID–19 індетіне 
қарсы екпе алған студенттер жоғары оқу орындары-
ның мүмкіндіктеріне байланысты оқуға, жатақхана-
ларда тұруға жеңілдіктер алып, түрлі сыйлықтарға 
ие болады, сауықтыру шипажайларына тегін жолда-
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«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан 
әрі – «Салалық компания») «Әскерилендірілген темір жол күзеті» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігінің Салалық компанияға (бұдан әрі – «Актив») 
тиесілі 100% қатысу үлесін өткізу бойынша Ашық екі кезеңді конкурс (бұ-
дан әрі – «Конкурс») тәсілімен сауда-саттық өткізу туралы хабарлайды, ол 
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі 6 мекенжайында 2021 жылы 2 шілдеде 
сағат 10:00 басталады.

Активті өткізу «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай 
отырысының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 181 шешімімен және 
2021 жылғы 8 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулармен бекітілген, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және 
дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы 
меншік құқығы негізінде тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» 
АҚ тиесілі ұйымдардың Активтерін бәсекелес ортаға беру қағидаларына 
(бұдан әрі – «Қағидалар») сәйкес жүзеге асырылады.

Конкурстың тәртібі, кезеңдері мен шарттары Қағидалармен және осы Сау-
да-саттық туралы хабархатпен (бұдан әрі – «Хабархат») және Хабархаттың 
№ 1 Қосымшасымен айқындалады.

1-кезең келесілерді қамтиды:
1) Осы Хабархат жарияланған сәттен бастап конкурстық өтінімдерді 

қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін Құпиялылық туралы келісімге қол қою 
және активпен танысу. Активке қатысты құпия ақпараты бар ақпараттық 
бөлмеге (Data room) қол жеткізу құқығы Салалық компаниямен Құпи-
ялылық туралы келісімге қол қойылғаннан кейін конкурсқа қатысушыларға 
беріледі.

2) Хабархаттағы талаптарға сәйкес жасалған конкурстық өтінімдерді, 
Хабархат жарияланған күннен бастап 31 (отыз) күнтізбелік күн ішінде және 
2021 жылғы 2 тамызға дейін сағат 10:00-ге Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев 
көшесі 6 мекенжайы бойынша қабылдау.

3) Салалық компания комиссиясының конкурстық өтінімдер салынған па-
кеттерді ашуы және Салалық компания комиссиясының олардың Хабархат 
талаптарына (алдын ала ұсыныстарды бағалау критерийлеріне сәйкестікті 
тексермей) сәйкестігін тексеру тексеруі конкурсқа қатысуға конкурстық 
өтінімдер беру үшін мерзім аяқталған күні жүзеге асырылады .

4) Конкурстық өтінімдерді тексеру аяқталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде салалық Компанияның құрылымдық бөлімшесінің (бұдан әрі – 
«Жауапты департамент») конкурстық өтінімдердегі кемшіліктерді жою үшін 
өтініш берушілердің мекенжайына жазбаша хабарлама жіберуі.

5) Өтініш берушілердің анықталған сәйкессіздіктерді жоюы және Сала-
лық компанияның Жауапты департаментіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде тү-
зетілген материалдарды ұсынуы. Бұл ретте алдын ала ұсыныстың мазмұнын 
және/немесе шарттарын өзгертетін мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға 
рұқсат етілмейді.

6) Салалық компания комиссиясының анықталған сәйкессіздіктерді 
жоюға арналған мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
кемшіліктері жойылған конкурстық өтінімдерді және оларға қоса берілген 
алдын ала ұсыныстарды қарауы.

7) Конкурстың бірінші кезеңі бойынша қорытындылар жасау және екінші 
кезең туралы хабарламалар жіберу.

2-кезең келесілерді қамтиды:
1) Салалық компанияның Конкурстың бірінші кезеңінің аяқталғаны тура-

лы хабарламасында айқындалған критерийлерге сәйкес, бірінші кезеңнің қо-
рытындылары жасалған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде, Активті 
сатып алу шарттарының сипаттамасын қамтитын конкурстық ұсыныстарды 
қабылдау.

Конкурстық ұсынысты Конкурс қатысушысы желімделген конвертте 
ұсынады. Конкурстық ұсыныс тігілуі, беттері не парақтары нөмірленуі 
тиіс, соңғы беті не парағы Конкурс қатысушысының қолымен және мөрімен 
куәландырылады.

Конкурстық ұсыныс салынған желімделген конверттің беткі жағында 
Қатысушы:

1) Конкурс қатысушысының толық атауын және пошта мекенжайын;
2) Салалық компанияның толық атауын және пошта мекенжайын;
3) Конкурс қатысушысының конкурстық ұсынысы берілетін, Конкурсқа 

қатысуға арналған Активтің атауын;
4) Осы Хабархатқа сәйкес конкурстық ұсыныстарды қабылдаудың аяқта-

лу күні мен уақытын көрсете отырып, «АЛДЫН-АЛА АШПАҢЫЗ» деген 
жазуды көрсетуі керек.

Белгіленген мерзім өткеннен кейін берілген, конкурстық ұсыныс са-
лынған Конверт ашылмайды және Қатысушыға кері қайтарылады. Тиісті 
түрде рәсімделген конкурстық ұсынысты Қатысушы конкурстық ұсы-
ныстарды беруге арналған мерзім ішінде Конкурстың екінші кезеңі туралы 
хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша жібереді немесе ұсынады.

2) Салалық компанияның комиссиясы конкурстық ұсыныстар салынған 
конверттерді ашқан күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Конкурстық 
ұсыныстарды қарау және конкурстық ұсыныстар салынған конверттерді 
ашу хаттамасын толтыру.

3) 2021 жылғы 22 қыркүйекке дейін Конкурс қорытындыларын жасау 
және жеңімпазды таңдау.

Конкурстық өтінімде келесілер болу керек:
1) Конкурс нысанасы бойынша алдын ала ұсыныс. Алдын ала ұсыныс 

әлеуетті инвестордың (бұдан әрі – «Қатысушы») ұсыныстарды бағалау кри-
терийлерін және ең төменгі талаптарды орындау туралы міндеттемелерін 
қамтуы керек;

2) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған 
өтініш;

3) Хабархаттың № 1 қосымшасының 1.2-тармағындағы тізбе бойынша, 
өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары 
бар қосымша.

Активтің бастапқы (әуелгі) бағасы: 5 310 000 000 (бес миллиард үш 
жүз он миллион) теңге.

Алдын ала ұсыныстарды бағалау критерийлері баға, өткізілетін Ак-
тив қызметінің бейінін сақтау, осы Хабархаттың шарттарына сәйкес Актив 
бақылауын ауыстыру бойынша шектеу жөніндегі міндеттемені қабылдау, 
біліктілік талаптарына сәйкестік болып табылады. 

Ең төменгі талаптар – Активті өткізу шарттары Сауда-саттық туралы 
хабархаттың №1 қосымшасында көрсетілген. 

Конкурстық ұсыныстарды бағалау критерийлері айқындалып, Кон-
курстың екінші кезеңі барысында жіберіледі.

Активке меншік құқығының өту шарттары: Қағидалардың 40-тар-
мағында көзделген тәртіппен.

Қамсыздандыру. Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді қабылдау 
аяқталған күннен кешіктірмей 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге мөл-
шерінде Конкурсқа қатысуға өтінішті және Активке қатысу үлесінің 100% 
Сатып алу-сату шарты (бұдан әрі – «Шарт») бойынша міндеттемелерді 
орындауды қамсыздандыруды (бұдан әрі - «Қамсыздандыру») ұсыну қа-
жет. 

Қамсыздандыру болуы мүмкін: 
1) Салалық компанияның мына банктік шотына салынған ақшалай 

кепілдік жарна: БСН 020 540 003 431, Кбе 16, БСК HSBKKZKX, ЖСК 
KZ376010111000018002, «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ. Кепілдік 
жарнаның мөлшеріне банк қызметтерінің төлемі кірмейді.

2) Қолданылу мерзімі Шарт (оны жасасқан жағдайда) бойынша міндет-
темелер толық орындалғанға дейінгі қайтарып алынбайтын және шартсыз 
банктік кепілдік: 

– шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі Standard&Poor’s 
бойынша «В» немесе Fitch бойынша «В-» немесе Moody›sInvestorsService 
бойынша «В3» деңгейінен төмен емес не бас ұйымның рейтингі (ҚР резидент 
банкінің акцияларының 50% астамы тиесілі бас ұйым) Standard&Poor’s бой-
ынша «ВВВ» немесе Fitch бойынша «ВВВ» немесе Moody›sInvestorsService 
бойынша «Ваа2» деңгейінен төмен емес ҚР резидент банктерінен. Бұл 
норма акциялар пакетінің 50%-дан астамы «Самұрық-Қазына» АҚ тиесілі 
банктерге қолданылмайды; 

– шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі Standard&Poor›s 
бойынша «ВВВ», Fitch бойынша «ВВВ», Moody’sInvestorsService бойынша 
«Ваа2» деңгейінен төмен емес ҚР резидент емес банктерінен. 

Бірден көп рейтинг болған жағдайда, есепке олардың ең азы алынады. 
Банк кепілдігі тиісті Банктің Салалық компанияға жолданған хатымен 

расталуы керек.
Сауда-саттықта жеңген және Шарт жасасқан Қатысушының:
- кепілдік жарнаны салу арқылы ұсынылған қамсыздандыруы қайта-

рылмайды және Шарт бойынша тиесілі төлемдер шотына есепке алуға 
жатқызылады;

- қайтарып алынбайтын және шартсыз кепілдік беру арқылы ұсынылған 
қамсыздандыруы Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғаннан кей-
ін кері қайтарылуға жатады.  

Қамсыздандыру кері қайтарылмайды:
- Қатысушыға – сауда-саттықты өткізуге дейін кемінде үш күн бұрын оған 

қатысудан бас тартқан жағдайда немесе Қатысушы оған Қағидаларда және 
Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасында қойылатын 
талаптарға сәйкес келмеген жағдайда;

- Жеңімпазға – ол сауда-саттық нәтижесі туралы хаттамаға қол қоюдан не 
шарт жасасудан бас тартқан жағдайда;

- Сатып алушыға – ол Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не 
тиісті емес орындаған жағдайда. 

Қалған барлық жағдайларда Қамсыздандыру сауда-саттық аяқталған 
күннен бастап банктік 20 (жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде кері 
қайтарылады.

Сауда-саттыққа Қатысушы ретінде тіркелу үшін төмендегілерді 
ұсыну қажет:

1) осы Хабархаттағы талаптарға сәйкес жасалған конкурстық өтінімді;
2) Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғаның жарғысының нотариалды 

куәландырған көшірмесін, барлық өзгертулерімен және толықтыруларымен;
3) Қатысушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің неме-

се анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесін;
4) Қатысушының түпкілікті бенефициар-жеке тұлғаларға меншігінің ег-

жей-тегжейлі құрылымы, акционерлердің / қатысушылардың әр деңгейінде 
және мекеменің юрисдикцияларында және заңды тұлғалардың құрылуын 
растайтын нотариалды куәландырылған құжаттарды; акционерлері/қаты-
сушылары мен юрисдикцияларының әрбір деңгейінде көрсетіле отырып, 
Қатысушының түпкілікті бенефициар-жеке тұлғаларға дейінгі егжей-тег-
жейлі меншік құрылымы және көрсетілген заңды тұлғалардың құрылғанын 
растайтын нотариат куәландырған құжаттар;

5) банктік шоттың бар екенін растайтын, банктен алынған анықтаманың 
түпнұсқасын; 

6) байланыс деректерін (пошта мекенжайы, телефон, факс, e-mail);
7) сауда-саттыққа қатысуға өтінішке қол қоюшының жеке басын және 

өкілеттігін куәландыратын құжаттардың нотариалды куәландырған көшір-
мелерін;

8) акционерлік қоғамдар үшін – Сауда-саттық туралы хабархат жария-
ланған күннен ерте емес күнгі жағдай бойынша, сауда-саттыққа қатысуға 
үміткер тұлғаға қатысты акционерлер тізілімінен алынған үзіндінің түп-
нұсқасын;

9) Сауда-саттық туралы хабархаттың және Қағидалардың № 1 қосымша-
сында көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестікті растайтын құжаттарды;

10) Активті өткізу шарттарының келісім-хатын;
11) сауда-саттыққа қатысуға үміткер тұлғаның қолданыстағы заңнамада 

және оның құрылтай құжаттарында көзделген, осындай тұлғаның Қамсы-
здандыруды енгізуі үшін қажетті барлық қажетті корпоративтік шешімдері, 
оның ішінде ірі мәмілені немесе жасалуына мүдделілік бар мәмілені мақұл-
дау туралы және/немесе жасау туралы шешім (қолданылатын болса);

12) жоғарыда сипатталған шарттармен Қамсыздандыруды ұсынуды 
растайтын құжаттарды.

13) монополияға қарсы органға экономикалық шоғырлануға келісім беру 
туралы Қатысушының өтінішхатының жіберілгенін растайтын құжаттың 
көшірмесі (қабылдау туралы монополияға қарсы органның белгісі бар 
өтінішхаттың көшірмесі, пошта түбіртегінің көшірмесі)

Активтің қысқаша сипаттамасы:
2001 жылы 26 желтоқсанда ұйымдастыру-құқықтық нысанда Ашық ак-

ционерлік қоғам құрылды. 2020 жылы 13 тамызда акционерлік қоғамнан 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып қайта құрылды. Нұр-Сұлтан 
қаласында орналасқан.

Негізгі қызмет түрі: темір жолда жүктерді сүйемелдеу және күзету, темір 
жол саласының объектілерін күзету.

Қатысушылар: Салалық компания – 100%.
Активтің қаржылық көрсеткіштері

Көрсеткіштер (млн тг) 2018 2019 2020
Жарғылық капитал 177 177 2 632
Түсім 19 187 17 818 16 656
EBITDA 1 406 2 1 988
Пайда/залал 817 (156) 1 429
Баланстық құн, о.і.

Активтер 7 480 5 919 7 339
Міндеттемелер 3 592 2 988 2 777
Меншікті капитал* 3 888 2 932 4 562

Қызметкерлер саны, адам 11 433 10 900 7 586

*2020 жылғы меншікті капитал 1 428,8 млн теңгені құрайтын 2020 
жылғы дивидендтерді есепке алмай көрсетілген. Компания сондай-ақ 2021 
жылдың 1 тоқсанына 953 млн теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді 
жоспарлап отыр.

Сауда-саттыққа қатысуға шектеулер. Сауда-саттыққа қатысуға үміткер 
тұлғалар Сауда-саттық туралы хабархаттың № 1 қосымшасында көрсетілген 
біліктілік талаптарына сәйкес келу керек.

Конкурсты өткізу тәртібі туралы қағидалармен «Самұрық-Қазына» АҚ 
мен Салалық компанияның сайттарындағы көпшілікке қолжетімді Қағида-
лардан танысуға болады.

Салалық компания екінші кезең бойынша қорытынды шығарғанға дейін 
Конкурстың күшін жоя алады. Конкурстың күші жойылған жағдайда Са-
лалық компания бұқаралық ақпарат құралдарында және Веб-сайтта тиісті 
хабарландыру орналастырады.

Осы Хабархатта көрсетілген конкурстық өтінімдер мен конкурстық ұсы-
ныстарды беру жөніндегі тиісінше мерзімдер конкурстық өтінімдер мен 
конкурстық ұсыныстарды қабылдау мерзімдері аяқталғанға дейін Салалық 
компанияның шешімі бойынша ұлғаю жағына қарай түзетілуі мүмкін. 
Мерзімдерді түзету туралы шешім қабылданған жағдайда Салалық компа-
ния бұқаралық ақпарат құралдарында және Салалық компанияның корпора-
тивтік Веб-сайтында тиісті хабарландыру орналастырады.

Конкурс өткізу туралы қосымша ақпаратты мына телефон арқылы 
алуға болады: 8 (7172) 60-35-11.

Ақпараттық бөлмеге (Data room) қол жеткізу құқығын алуға ар-
налған нұсқаулық:

Активке қатысты құпия ақпараты бар ақпараттық бөлмеге (Data room) 
қол жеткізу құқығы Қатысушы Салалық компаниямен Құпиялылық туралы 
келісімге қол қойылғаннан кейін Конкурсқа Қатысушыға беріледі.

Конкурсқа Қатысушы қол қойған Құпиялылық туралы келісімнің 
электрондық нұсқасын Салалық компанияның өкілі Еркен Әбелдиновке 
(Abeldinov_E@Railways.kz), сондай-ақ Салалық компанияның тәуелсіз 
кеңесшісі – «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС-ның өкілдеріне: Азамат 
Батырбеков (abatyrbekov@kpmg.kz) және Алена Богун (abogun@kpmg.kz) 
электрондық пошта арқылы жіберу тиіс.

Құпиялылық туралы келісімнің қол қойылған электрондық нұсқасына 
қосымша қатысушы электрондық хатта Активке қатысты құпия ақпаратты 
алушылардың жеке тұлғаларының мынадай деректерін көрсетуі қажет:

1) аты-жөні;
2) лауазымы;
3) Конкурсқа Қатысушының (заңды тұлғаның) толық атауы;
4) электрондық пошта адресі;
5) телефон нөмірі;
Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді орындағаннан кейін электрондық хатта 

көрсетілген әрбір адам ақпарат бөлмесінің провайдерінен оған қол жеткізу 
үшін нұсқаулықтар мен қажетті егжей-тегжейлері бар электрондық хат 
алады. Қол жеткізу жоғарыда аталған деректерді алғаннан кейін 1 жұмыс 
күні ішінде беріледі.

Бірінші кезеңнің қорытындылары шығарылғаннан кейін, Конкурстың 
екінші кезеңіне өтпеген Қатысушылар үшін ақпараттық бөлмеге кіру жабық 
болады.

Ақпараттық бөлменің материалдарына қатысты барлық сұрақтар мен 
түсіндірме сауалдар Салалық компанияның тәуелсіз кеңесшісі – «КПМГ 
Такс энд Эдвайзори» ЖШС-ның өкілдеріне Азамат Батырбековке 
(abatyrbekov@kpmg.kz) және Алена Богун (abogun@kpmg.kz) электрондық 
пошта арқылы жіберіледі.

Хабархаттың № 1 қосымшасы
Активті өткізу шарттары
Қатысушылар алдын ала ұсыныстар мен Конкурстық ұсыныстарды, 

төменде көрсетілген Активті өткізу шарттарын ескере және олармен келісе 
отырып ұсынады:

1. Біліктілік талаптары
Конкурсқа қатысу үшін Қатысушылар төменде көрсетілген біліктілік 

талаптарына сәйкестігін растау керек:
1.1.1. ҚР құрылған заңды тұлға болу және оның өз құрылтайшылары/

түпкі бенефициарлары құрамында шетел азаматтары немесе ҚР тыс жерде 
тіркелген заңды тұлғалар болмауы керек;

1.1.2. Қоғамдық бірлестік болмау керек;
1.1.3. Конкурсқа қатысу үшін өтінім берген сәттен бастап және бүкіл 

Конкурс барысында күзет ұйымының құрылтайшысы / (қатысушысы) бол-
мау керек;

1.1.4. Қатысушының акциялары/қатысу үлестері шетелдік азаматтың не-
месе ҚР тыс жерлерде тіркелген заңды тұлғаның сенімгерлік басқаруында 
болмау керек;

1.1.5. Қатысушының негізгі қызмет түрі күзет қызметі болуы керек;
1.1.6. Қатысушыда күзет қызметімен айналысуға және иондаушы сәуле-

ленуді өндіретін аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге лицен-
зиялары болуы керек;

1.1.7. Қатысушыда оның балансында бар қаруға қатысты ҚР заңнамасын-
да көзделген рұқсат құжаттары болу керек;

1.1.8. Құрылтайшыларға, түпкі бенефициарларға және Қатысушының 
басшы лауазымдарын атқаратын қызметкерлеріне қатысты күшіне енген ҚР 
немесе өзге мемлекеттің сот үкімі болмау керек;

1.1.9. Сенімсіз салық төлеушілер тізімінде және ҚР салық органдары 
жариялаған банкроттар тізімінде тұрмау керек;

1.1.10. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста-
туға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңды бұзу 
тарихы болмау керек;

1.1.11. Ірі объектілерде кемінде 10 жыл күзет қызметі тәжірибесі болу 
керек;

1.1.12. Қатысушының және оның үлестес тұлғаларының күзет персоналы-
ның штаттық саны кемінде 2 500 бірлікті құрауы керек;

1.1.13. Активті сатып алуды қаржыландыру және Қатысушының өткен 
және таяу болашақтағы тұрақты қаржылық жағдайын көрсету қабілеті;

1.1.14. Қатысушыда кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті, сапа 
менеджменті саласында ISO / OHSAS сертификаттары болу керек;

1.1.15. Қатысушыда мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге 
қолжетімділік немесе мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді пай-
далануға байланысты қызметті жүзеге асыруға рұқсат болу керек.

1.2. Жоғарыда көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестікті растау үшін 
Қатысушылар келесі құжаттарды ұсынады: 

1.2.1. Қатысушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің 
немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

1.2.2. Қатысушы меншігінің түпкілікті бенефициар-жеке тұлғаларға де-
йінгі нақтыланған құрылымы, әр деңгейде акционерлер/қатысушылар және 
мекеме юрисдикцияларын және заңды тұлғалардың құрылғанын растайтын 
құжаттарды көрсетумен;

1.2.3. Әрбір еншілес ұйымның қызмет түрлерін көрсете отырып, Қаты-
сушының барлық еншілес ұйымдары туралы мәліметтер

1.2.4. Төмендегі туралы куәландыру хаты:
1.2.4.1. Қатысушының акциялары/қатысу үлестері шетелдік азаматтың 

немесе ҚР тыс жерлерде тіркелген заңды тұлғаның сенімгерлік басқа-
руында емес;

1.2.4.2. Құрылтайшыларға, түпкі бенефициарларға және Қатысушының 
басшы лауазымдарын атқаратын қызметкерлеріне қатысты күшіне енген 
ҚР және/немесе өзге мемлекеттің сот үкімі жоқ;

1.2.4.3. Қатысушы ҚР салық органдары жариялаған сенімсіз салық 
төлеушілер мен банкроттар тізімінде жоқ;

1.2.4.4. Қатысушы, оның құрылтайшылары, түпкі бенефициарлары 
және Қатысушының басшы лауазымындағы қызметкерлерінің қыл-
мыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңды бұзған жоқ.
1.2.5. Күзет қызметімен айналысуға және иондаушы сәулеленуді 

өндіретін аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге арналған 
лицензиялардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген, Қатысушының балансында бар қаруға қатысты рұқсат құжат-
тарының көшірмелері

1.2.6. Әрбір акт бойынша көрсетілетін қызметтердің сипаттамасын қоса 
бере отырып, Қатысушының ірі объектілерде күзет қызметіндегі 10 (он) 
жыл ішіндегі тәжірибесін растайтын, орындалған жұмыстар актілерінің 
нотариалды куәландырылған көшірмелері;

1.2.7. Қатысушының және оның үлестес тұлғаларының штаттағы 2500 
және одан да көп тұлға болатын күзет персоналының санын растайтын 
штаттық кесте (Қатысушы куәландырған көшірме);

1.2.8. 2019ж., 2020ж. және 2021ж. соңғы қолжетімді кезеңі үшін 
қаржылық есептілік;

1.2.9. ВЖДО-ны сатып алуды есепке алмағанда, Қатысушының 5 жылға 
арналған бизнес-жоспары;

1.2.10. Активті сатып алуды қаржыландыру үшін жеткілікті сомадағы 
банк шоттарында ақша қаражатының болуы туралы анықтама;

1.2.11. Қаржы ұйымынан алынған, мәмілені қаржыландыруға дайын-
дықты білдіретін хат (түпнұсқа) немесе қаржы ұйымымен жасалған, Активті 
сатып алуға жеткілікті сомаға кредит желісін ашу туралы қол қойылған 
келісім (егер Қатысушы Активті сатып алу үшін қарызды қаржыландыруды 
пайдалануды жоспарласа);

1.2.12. Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті, сапа менеджменті 
саласындағы ISO / OHSAS сертификаттарының нотариалды куәланды-
рылған көшірмелері;

1.2.13. Қатысушыдағы мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге 
қолжетімділік немесе мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыруға рұқсатты растайтын 
құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері.

2. Инвестициялық міндеттемелер
2.1. Конкурсқа қатыса отырып, Қатысушы жеңімпаз болып таңдалған 

жағдайда, келесі инвестициялық міндеттемелерді қабылдауға келіседі: 
2.1.1. Қатысушы Актив қатысушысы ретінде мемлекеттік тіркеуден өт-

кеннен кейін 5 (бес) жыл ішінде Актив қызметінің бейінін сақтау (бұдан 
әрі – «Бақылаудың өтуі»);

2.1.2. Активтің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін өзге тұлғалар-
дың иелігіне немесе басқаруына бермеу, сондай-ақ Бақылау өткен күннен 
бастап 5 (бес) жыл ішінде Салалық компанияның келісімінсіз Активті қайта 
ұйымдастыруды және/немесе таратуды жүзеге асырмау;

2.1.3. Бақылау өткеннен кейін 2 (екі) жыл ішінде Актив күзетшілерінің 
штаттық санын 4 500 бірліктен төмендетпеу;

2.1.4. Бақылау өткен сәттен бастап салалық компанияға немесе оның 
үлестес тұлғасына күзет қызметтерін көрсетуге әсер етуі мүмкін Активпен 
байланысты кез келген оқиғалар туралы, Салалық компанияға осындай 
оқиға басталғанға дейін 9 (тоғыз) айдан кешіктірмей жазбаша ескерту;

2.1.5. Бақылау өткен күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде Салалық компания 
немесе оның үлестес тұлғалары үшін Активтің қызметтер көрсетуге ар-
налған тарифтерінің қызметтер көрсетілетін жылдың алдындағы жылдағы 
инфляция деңгейінен жоғары өсуіне жол бермеу. Осы тармақтың мақсатта-
ры үшін инфляция деңгейі ҚР Ұлттық статистика бюросының деректеріне 
сәйкес анықталады;

2.1.6. Активтің Қатысушысы ретінде тіркелгеннен кейін Активтің Қа-
тысушының, оның үлестес тұлғаларының және лауазымды тұлғаларының 
пайдасына күзет қызметтерін көрсетуге заңнаманың тыйымының сақталуын 
қамтамасыз ету;

2.1.7. Салалық компанияның талабы бойынша Активті сатып алу-сату 
шартында келісілген мерзімде және нысанда инвестициялық міндеттеме-
лердің орындалуы туралы жазбаша есеп беру.

3. Жауапкершілік
Конкурсқа қатыса отырып, Қатысушы жеңімпаз болып таңдалған жағдай-

да, жауапкершілік туралы келесі қағидаларды қабылдауға келіседі: 
3.1. Қатысушы жоғарыда көрсетілген қызмет бейінін сақтау жөніндегі 

міндеттемені бұзған жағдайда, Қатысушы Салалық компанияның талабы 
бойынша Шартта айқындалған Актив құнының 20% (жиырма пайызы) 
мөлшеріндегі айыппұлды төлеуге міндетті болады.

3.2. Бақылау өткен күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде Қатысушыны 
бақылау Салалық компанияның тиісті алдын ала келісімін алусыз өткен 
жағдайда, Сатып алу-сату шарты Салалық компанияның талабы бойынша 
бұзылады және Қатысушы Шартта айқындалған Актив құнының 10% (он 
пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеу арқылы, Активті Салалық 
компанияның меншігіне қайтаруға міндетті болады. 

Осы тармақты түсіндіру мақсаттары үшін Қатысушыны бақылаудың өтуі 
деп нәтижесінде Қатысушының жарғылық капиталындағы қатысу үле-
стерінің 49%-дан (қырық тоғыз пайыздан) (акциялар пакетін) астамын иеле-
ну және/немесе басқару құқығы берілетін немесе Қатысушының жарғылық 
капиталындағы қатысу үлестерінің 25%-дан (жиырма бес пайыздан) аста-
мын тікелей немесе жанама иеленетін, Қатысушының түпкі бенефициарла-
рының кез келгені өзгеретін, Қатысушының қатысу үлестерімен/акцияла-
рымен жасалған кез келген мәміле немесе мәмілелер жиынтығы танылады. 

3.3. Қатысушы Актив күзетшілерінің штаттық санын кемінде 4 500 бірлік 
деңгейінде сақтау жөніндегі жоғарыда көрсетілген міндеттемені бұзған 
жағдайда, Қатысушы Салалық компанияның талабы бойынша Актив шта-
тының саны төмендейтін әрбір жеке жағдай үшін Шартта айқындалған 
Актив құнының 20% (жиырма пайызы) мөлшеріндегі айыппұлды төлеуге 
міндетті болады;

3.4. Осы Қосымшаның жоғарыдағы 2.1.4-тармағында көрсетілген міндет-
теме бұзылған жағдайда, Салалық компания Қатысушыдан бұзушылықтың 
әрбір жеке жағдайы үшін Шартта айқындалған актив құнының 10% (он 
пайызы) мөлшеріндегі айыппұлды төлеуді талап етуге құқылы болады.

3.5. Осы Қосымшаның жоғарыдағы 2.1.5-тармағында көрсетілген міндет-
теме бұзылған жағдайда, Салалық компания Қатысушыдан бұзушылықтың 
әрбір жеке жағдайы үшін Шартта айқындалған актив құнының 10% (он 
пайызы) мөлшеріндегі айыппұлды төлеуді талап етуге құқылы болады. 

3.6. Конкурс жеңімпазы деп танылған Қатысушы осы Қосымшаның жоға-
рыдағы 2.1.6-тармағында көрсетілген міндеттемені бұзған жағдайда, ҚТЖ 
осындай Қатысушыдан бұзушылықтың әрбір жеке жағдайы үшін Шартта 
айқындалған актив құнының 10% (он пайызы) мөлшеріндегі айыппұлды 
төлеуді талап етуге құқылы болады.

3.7. Егер Қатысушы бір жыл ішінде Салалық компанияның талабына 
жауап ретінде Салалық компанияның атына Инвестициялық міндеттеме-
лерді орындау жөніндегі есепті екі реттен астам ұсынбаған және мұндай 
бұзушылық хабарланған күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде 
жойылмаған жағдайда, Қатысушы Салалық компанияның талабы бойынша 
бұзушылықтың әрбір күні үшін Шартта айқындалған актив құнының 0,01% 
(жүзден бір пайызы) мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті 
болады.

4. Офф-тейк келісімшарттары
Қатысушылар конкурсқа қатысуға арналған құжаттарды Салалық ком-

пания офф-тейк Активімен келісімшарт немесе Активке арналған тапсы-
рыстардың кепілдендірілген көлемін көздейтін өзге шарт жасасу бойынша 
міндеттемелер артпайтынын түсіне отырып ұсынады. 

5. Дивидендтер
Қатысушылар Конкурсқа қатысуға арналған құжаттарды 2020 жылғы  

1 428 823 000 (бір миллиард төрт жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз жиырма 
үш мың) теңге сомасындағы және 2021 жылдың 1 тоқсанындағы 953 000 000 
(тоғыз жүз елу үш миллион) теңге сомасындағы дивидендтер Активті конкурс 
жеңімпазы деп танылған Қатысушыға бергенге дейін Салалық компанияның 
пайдасына төленетінін түсіне отырып ұсынады.

6. Мылтықтық қару
Қатысушылар Конкурсқа қатысуға арналған құжаттарды Активтің балан-

сындағы малтықты қару ҚР ІІМ-не тапсырылатынын, сатылатынын немесе 
пайдаланылуы конкурс жеңімпазы деп танылған Қатысушыға Активті бер-
генге дейін өзге де тәсілмен шектелетінін түсіне отырып ұсынады. 
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 55, Пушкин 
көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 
8707 705-92-22. E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға және сайттарға 
хабарландыру қабылдау агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 
98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 

кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет ханов көшесі, 
23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай көшесі, 78, 
105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖК «TRade and service», Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше сі, 78, 105-кеңсе. 
Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов көшесі, 107-а, 
2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24, 8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков көшесі, 129. 
Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«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.Сүті-
шов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 
тел.: 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет 
Департаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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 көше сі 31. Тел.: 8 
(7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

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

«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.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы,  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, Қойкелді көшесі 158 а, ХҚО 
аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қазақстан Кон-
ституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: (87152) 46-74-77, 8-777-
228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би көшесі, 73 (ау-
ладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы тел: 87019457336 Татьяна.

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ
2. Заң консультанттары палатасы «A-lawyers», БИН 190740034432, 

өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарлама жария-
ланған күннен бастап, 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: 050060,  Алматы қаласы, Ходжанов көшесі, 79.

3. «K.A Бастау Инвест» ЖШС, БСН 180340037341, заңды мекен-
жайы: Атырау қ., Азаттық даңғылы, 72 үй, 26 корпус, 1 пәтер, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Атырау қ., Кокарна көш., 10 үй, 9 пәтер, тел: 8 702 
202 16 08.

8. «Еркенұр ЖКН» кредиттік серіктестігі жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі өз қызметін тоқтатқандығын хабарлайды. Шағымдар 
болған жағдайда жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзімде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Казталов 
ауданы, Қараөзен ауылдық округі, Қараөзен ауылы,  Бейбітшілік кө-
шесі, №1/1 үй.

ӘРТҮРЛІ

КЕСЕЛ

АЛИМЕНТ ТӨЛЕУДЕН 
ҚАШУ – БАЛАҢНАН 

БАС ТАРТУ

5. 09.04.2021 жылы қайтыс болған Қуанышбек Серіқабылдың артынан 
мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, 
нотариус Кайнарбекова Н.Ж. келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ ауданы, 
Шелек селосы, Б. Момышұлы көшесі, № 81 «А», тел.: 8 (72-776) 2-40-64.

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

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

Алимент ешқашан әке
нің орнын алмас тыра 

алмайды. Бұл – баланың күн
делікті қажеттілігін өтеу үшін 
қажет қаржы. Соны біліп тұр
са да, ұлқызына алимент 
төлеуден жалтаратын, төле
се де, түрлі айлаамалдарды 
пайдаланып, азырақ қаржы 
аударуды мақсат ететін аза
маттар азаймай тұр. 
Алимент ісі бүгінде мемлекет-

тегі күрделі мәселелердің біріне ай-
налған. Өйткені, алимент – ажырасу 
деректерінің көптігін, отбасылық 
құндылықтың әлсірегенін айғақтай-
тын дерек. Қазақстанда тіркелген 
әрбір үшінші неке ажырасумен 
аяқталады екен. Соның кесірінен 
еліміз әлемде некелік одақтың әл-
сіздігі, ажырасудың көптігі бойын-
ша алдыңғы шепте келеді. 

Алимент сонымен қатар сот жүк-
темесін де арттырып отырғаны рас. 
Өйткені ажырасу ерлі-зайыптылар-
дың некесін бұзумен шектелмейді. 
Мұның соңы алимент өндіру, ба-
ланың кіммен тұратынын анықтау, 
баламен кездесу уақытын белгілеу 
секілді бірнеше сот отырысына ұла-
сады. Соның ішінде алимент өндіру 
бойынша шығарылған сот шешім-
дерінің орындала бермейтінін айта 
кеткеніміз жөн.

Әрине, сот шешімін алғаннан 
кейін алиментті өндіру бойын-
ша жеке сот орындаушылар өте 
өнімді жұмыс жүргізеді. Алайда, 
бала-шағасының ертеңін ойламай-
тын азаматтар тапқан-таянғанын 
туыстарының атына жазуды әдетке 
айналдырған. Басында үйі, астында 
көлігі бар азаматтардың қарызы 
жиналып қалса да, мәжбүрлеп бере-
шегін өндірте алмаудың қиындығы 
осында. 

9. МЖС жобасына бастамашылық ету 
туралы хабарлама

«Қарағанды облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» ММ денсаулық 
сақтау саласындағы төмендегі мемле-
кеттік-жеке меншік серіктестік жобасы 
туралы хабарлайды: 2015 жылғы 31 қа-
зандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестік туралы» Заңының 44-бабына 
сәйкес, мемлекеттік-жеке меншік серік-
тестік жобасына әлеуетті жеке серіктестің 
бастамашылық етуі туралы хабарлайды. 

1. «Қарағанды қаласындағы Құрылыс-
шылар даңғылында емхананың ашылуы» 
жобасы. Жобаны іске асыру кезеңі: 2021-
2026 жж. МЖС жобасының алдын ала 
белгіленген мерзімі 5 жылды құрайды. 
Қызмет түрі: медициналық қызмет. Өңір-
дегі тауарларға, жұмыстарға және қызмет-
терге нақты қажеттілігі: Құрылысшылар 
даңғылындағы жұмыс жасап тұрған, 
санитарлық талаптарға сай келетін ғима-
ратта жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жеке 
серіктестіктің есебінен ұйымдастыру 
техникасы мен қолда бар медициналық 
құрал-жабдықтарды 1 жылға дейін қайта-
рымсыз пайдалануға берілетін, келушілер 
саны ауысымына 150 адамнан кем емес 
емхана ашу. Бюджеттен төленетін бол-
жалды төлемдер және (немесе) мемле-
кеттік қолдау шаралары: ҚР Денсаулық 
сақтау министрінің 2011 жылдың 5 қаңта-
рындағы №7 «Амбулаториялық-емхана-
лық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымының қызметі туралы ережені бекіту 
туралы» бұйрығына сәйкес, жалға алу 
мерзімі аяқталған соң МЖС келісімшар-
тының мерзімі аяқталғанға дейін 1 жылға 
дейінгі мерзімге мемлекеттік-жеке мен-
шік серіктестігінің нысанын – Емхананы 
пайдаланғаны үшін жалгерлік ақы төлеу 
(жалгерлік ақы көлемі тиісті жөндеу жұ-
мыстары жүргізілгеннен кейін анықтала-
ды), алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйы-
мының аумақтық қызмет көрсету аймағын 
бір әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде 
анықтау. Алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсететін ұйымның аумақтық 
қызмет көрсету аймағында халыққа меди-
циналық көмек көрсету.

Жобаның техникалық күрделі және 
(немесе) бірегей болуы: жатпайды. Жеке 
меншік серіктестер МЖС-ке мынадай 

нысандармен қатысады: 2015 жылғы 31 
қазандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестік туралы» Заңының 31-бабы-
на сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. 
Жобаны инвестордың қаржысы есебі-
нен жүзеге асыру жоспарлануда. МЖС 
жоспарланған жобасын іске асыруға 
мүдделі әлеуетті жеке серіктестер бала-
малы ұсыныстарын бере алады. МЖС 
жоспарланған жобасын іске асыруға мүд-
делі әлеуетті жеке серіктестер баламалы 
ұсыныстарын хабарламада көрсетілген 
талаптарға сәйкес бере алады, сондай-ақ 
жеке серіктесті анықтайтын тікелей 
келіссөздерге қатысу үшін ҚР ұлттық эко-
номика министрінің м.а 2015 жылдың 25 
қарашасындағы №725 «Мемлекеттік-жеке 
меншік серіктестік жобаларын жоспарлау 
мен жүзеге асырудың кейбір мәселелері 
туралы» бұйрығының 130-пунктінде көр-
сетілген ұсынымды бере алады.

Әлеуетті жеке серіктес төмендегі 
жалпы біліктілік талаптарына сай бо-
луы тиіс: 1) құқықтық қабілеті (заңды 
тұлғалар үшін) және азаматтық әрекет 
қабілеттілігі (жеке кәсіпкерлер үшін) 
болуы тиіс; 2) төлем қабілеттілігі бар, 
салық берешегі жоқ; 3) мемлекеттік-жеке 
меншік серіктестік келісімшарты бойын-
ша міндеттемелерді орындауға қажетті 
қаржылық және (немесе) материалдық, 
және (немесе) еңбек ресурстары бо-
луы тиіс; 4) банкроттық немесе тарату 
рәсімдері қолданылмауы, баланстық 
құны тиісті негізгі қаржы құнының он 
пайызынан аспайтын мүлкіне тыйым 
салынбаған, ҚР заңнамасына сәйкес 
қаржылық-шаруашылық қызметі тоқта-
тылмаған болуы тиіс; 5) жосықсыз әлеу-
етті жеке серіктес ретінде тану жөніндегі 
заңды күшіне енген сот шешімі негізінде 
соңғы үш жылда жасалған мемлекет-
тік-жеке меншік серіктестік келісімшарт-
тары бойынша міндеттерін орындамаға-
ны және (немесе) толық орындамағаны 
үшін жауапқа тартылмаған болуы тиіс. 
«Қарағанды облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» ММ баламалы ұсы-
ныстарды осы хабарлама жарияланған 
күннен бастап 30 күнтізбелік мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылдайды: 
«Қарағанды облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» ММ, Әлиханов кө-
шесі, 2. Тел.: +7(7212)559784.

4. «Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan» (Севало Инжиниринг 
Машинери Казахстан) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
120440013624, жарғылық капиталдың сомасы 1 000 000 (бір милли-
онға) дейінге азайтылғаны туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Бухтарминская көшесі, 
4/1 үй.

Қызылорда облыстық соты мен ҚР Судьялар Одағының облыстық 
филиалы және Қызылорда облысы бойынша Соттар әкімшісінің 
ұжымы отставкадағы судья Бесбаева Нұргүлсім Оразбекқызының 
бауыры

Қалдыгүл Оразбекқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облыстық соты мен ҚР Судьялар Одағының облыстық 
филиалы және Қызылорда облысы бойынша Соттар әкімшісінің 
ұжымы Қызылорда қалалық сотының бұрынғы судьясы 

Бәкішов Серік Жұмабайұлының
қайтыс болуына байланысты отбасына қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі шырқа-

лып жүрген патриоттық әннің, алдаспан жырдың, 
көркем шығарманың біразы сол байқауларда дүниеге 
келген. 

Байқау - ой қозғаушы, шабытты қамшылаушы. 
Сондықтан мұндай шығармашылық додаларды өт-
кізіп, сынақты түрлендіріп, жандандырып отырудың 
маңызы зор. Биылғы детектив шығармалар байқауы-
ның да шартына біраз өзгеріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұспа-тұс келген 
байқау жүлдегерлерін бұл жолы қасиетті Түркістанда 
анықтамақпыз. Соған орай түркістандық судьялар-
дың еңбегін шығармаларға өзек етсек, деректі детек-
тивті дамытуға қадам жасасақ дегенбіз. Байқаудың 
өн бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің шытырман 
шығарма шеберлерін ынталандырсақ деген де ойы-
мыз болды. 

Мұндай қадамға баруымыздың тағы бір себебі:
Біріншіден, кейбір үміткерлер бұрын жазған дүние-

лерін қайталап жібереді. Тіпті биыл жүлде алмаған 
шығармасын келесі жылы бәйгеге қосқандар да болды.

Екіншіден, қырық жыл бұрын жазған кітабынан үзін-
ді ұсынғандарды да көрдік.

Үшіншіден, біреудің шығармасын сәл өзгертіп жол-
дағандар да бар.

Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар жазды-
руға таптырмас мүмкіндік. Әрі ол үшін арнайы жүлде 
де қарастырылған. Сондықтан, қаламдарыңызды сай-
лап, шабыттарыңызды шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ТАҚЫРЫПТАҒЫ 
ШЫҒАРМАЛАР БАЙҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ДЕГЕН 
СӨЗ ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең шебер, 
ең көркем шығарма иесі – ЖҮЛДЕГЕР болады!

Шығармаларыңызды «Байқауға!» деген белгімен 
zangazet@mail.ru

7. Алматы облысының МАЭС 2021 жылғы 25 маусымдағы ұйғарымымен 
«Алатау» ЖШС, БСН 980440001778,  қатысты оңалту рәсімін қолдану ту-
ралы өндіріс қозғалды.

Тимур КАПАНОВ,
Алматы облысы атқару округінің 

жеке сот орындаушысы алымы жоқ, алғашқы тіркеу кезінде 50% 
жеңілдік қолданылады. Сондай-ақ, элек-
тромобильде мотор жоқ, сәйкесінше, жа-
нар-жағармаймен жүретін автомобиль-
дермен салыстырғанда май мен басқа 
да материалдарға шығындар аз кетеді», 
– дейді «Blue Sky Energy» электр-такси 
қызметін ұсынушы компанияның құрыл-
тайшысы Әуезов Төлегенов. 

«Алматы өндірістік жоба» ЖШС-
нің инвесторлармен жұмыс бойынша 
кеңсесінің PR маманы Анар Тастанбеко-
ваның сөзіне қарағанда, 3 жігіт бірлесіп 
ұйымдастырған «Blue Sky Energy» стар-
тапына 100 млн теңгеге жуық қаражат 
салынған. Олар компания Халықаралық 
әуежай аумағында қызмет көрсету үшін 9 
электромобиль сатып алып,  қала бойын-
ша 5 қуаттау станциясын орнатқан.  2020 
жылы Qoldaý кәсіпкерлік орталығы-
ның қолдауымен «Бизнестің жол кар-
тасы-2025» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында бұл кәсіпкерлерге электромо-
бильдерге арналған зарядтау станциясын 
орнату үшін 3,2 млн теңге көлемінде қай-
тарымсыз грант беріледі. Сәтті жүзеге 
асқан жоба 30-дан астам жұмыс орнын 
ашуға мүмкіндік беріп отыр.

 – Біз жоба арқылы адамдар электр 
таксиімен жүре алатын болса, онда 
олар өздері де электромобильді жүр-
гізе алатынын көрсеткіміз келеді. Со-
нымен қатар, электр таксиінде 1 км жүру 
көмірқышқыл газының шығарындыла-
рын 1 граммға азайтады, ал жылдық пай-
далану кезінде бұл енді грамм емес, тон-
на болады. Осылайша, электромобильге 
ауысып, алматылықтар қала экологиясын 
жақсартуға үлес қоса алады. Болашақ ұр-
пақ үшін таза ауа қалдыру аса маңызды. 
Болашақта біз экологиялық таза көлік 
түрлерін көшеміз деп ойлаймын. Бұл 
қазір дамыған елдерде байқалып отырған 
тренд, –  деп отыр Әуезов Төлегенов.

Компания 2026 жылға қарай эко-так-
сопаркті 500 электромобильге дейін 
көбейтіп, қуаттау электр станцияларын 
300-ге дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. 
Сондай-ақ, жобаны еліміздің ірі қалала-
рында дамыту ойда бар. Сонымен қатар, 
жас кәсіпкерлер Еуропа мен АҚШ-тағы 
электромобильдерге сұраныстың артуы-
на байланысты шетелден инвестиция 
тартуға үмітті.

Е.КЕБЕКБАЙ, 
 «Заң газеті»

Кейбір азаматтар ұрпағына аз 
алимент төлеу үшін жеке кәсіп-
кер ретінде тіркеліп, табысын өте 
төмен етіп көрсетеді. Кейбірі жар-
тылай жүктемемен жұмыс істеп, 
бала-шағасына өте аз алимент төлеу-
ді мақсат етеді. Ал бүгінгідей на-
рықтық заманда болмашы қаржы 
баланың тамағына жетпей жата-
ды. Осылайша нағыз денесі толы-
сып, сүйегі қатаятын жаста балалар 
қажетті дәруменсіз, өзі қалаған 
тағамдарды тұтынбай ержетеді. 
Демек, алименттен қашқан әке өз 
баласының денсаулығынан, бола-
шағынан ақша үнемдеген болып 
шықпай ма?

Біз осы мәселені алимент тө-
леуден жалтарып жүрген әкелерге 
түсіндіріп, жауаптылығын көте-
руге барынша тырысамыз. Өз бо-
рышын ұғынғандар бала-шағасына 
тиесілі қаржыны уақыты төлеуге 
көшеді. Ал санасы төмендерге қан-
дай мәжбүрлеу шарасын қолдансаң 
да нәтиже жоқ.

СТАРТАП ЖАСТАР БАСТАМАСЫ
СӘТТІ ЖҮЗЕГЕ АСУДА Алматыда «Blue Sky Energy» 

электртакси қызметі қала 
қонақтары мен тұрғындары ара
сында сұранысқа ие бола баста
ды. Бұл стартап жоба  2020 жыл
дың қазан айында іске қосылған 
болатын. Қыста МедеуШым
бұлақ бағыты бойынша жұмыс 
істеген электромобильдердегі 
такси жұмысы кейінірек бүкіл 
қаланы қамтып,  30 мыңнан астам 
жолаушыны тасымалдады. 
Қазір «Blue Sky Energy» электр-такси 

қызметін тұтынушылардың басым бөлі гі 
– Қазақстанның өзге өңірлері мен шетел-
дерден келген туристер.  

«Біздің жоба Алматы ауасындағы 
көмірқышқылдың көлемін 200 кг-нан 
астам төмендетуге мүмкіндік береді 
және жыл сайын эко-тасымалдарды 
қамтуды ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. 
Біздің негізгі мақсатымыз – электро-
мобильдердің артықшылығын көрсету. 
Біздің көліктер ауаға зиянды газдарды 
шығармайды, дыбыссыз және техника-
лық қызмет көрсетуі де қиындық туды-
рмайды әрі үнемді. Электромобильде 
100 км жүрістің бағасы үй жағдайында 
қуатталғанда бар болғаны 250 теңге 
тұрады. Сонымен қатар, бұл автомо-
бильдерге көлік салығы, лицензиялық 
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын ZANMEDIA.KZ сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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

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

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

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

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

АЙНА
БІРЕГЕЙ АЛАШТЫҢ 

АЙТУЛЫ ҰЛЫ
«Ал а ш »  п а р т и я с ы 

н ы ң  б е л с е н д і 
мүшелерінің бірі, 1905 
жылы Орал қаласын
да өткен «Бес облыс
тың делегаттары» 
съезіне Ә.Бөкейха
нов, Ж.Сейдалин, 
М.Дулатов, Б.Қара
таевтармен бірге 
қатысқан, «Алаш» 
көсемі Әлихан Бө
кейхановтың тап
сыруымен алғашқы 
қазақ Конституция
сының мәтінін жазған 
азамат – Барлыбек 
Сыртановтың қазақ 
мемлекеттігі мәселесі
не қосқан үлесі өлшеусіз 
екендігі даусыз. 

Барлыбектің білім алған жылда-
ры Ресейде түрлі толқулар етек алған, 
орыс зиялыларының Санкт-Петер-
бургте шоғырланған кезеңіне тап ке-
леді. Веселовский, Жуковский, Розен, 
Березин сияқты белгілі ғалымдардың 
дәрісін тыңдап, терең біліммен сусын-
даған, сонымен қатар, 1886 жылғы 
жұмысшылар дүмпуі, 1887 жылғы сту-
дент Ветрованың зорлық-зомбылыққа 
қарсы өзін-өзі өртеуі мен ІІІ Алек-
сандр патшаға қарсы А.Ульянов сынды 
революционерлердің бас көтеруіне 
байланысты бүкіл Ресейді қамтыған 
толқулар Барлыбектің де саяси сауат-
тануына үлкен ықпал етті. Сонымен 
бірге, ойы озық ортада жүрген «Алатау 
баласының» (Б.Сыртановтың псевдо-
нимдерінің бірі) Бақытжан Қаратаев, 
Жанша Сейдалин, Абдолла Теміров, 
Мәмбетәлі Сердалин сынды көзі ашық 
қазақ жастарымен қатар білім алып, 
Әлихан Бөкейханов, Мұхамеджан Ты-
нышбаев, Мұхамеджан Сералин, Серәлі 
Лапин, Райымжан Мәрсеков т.б. қазақ 
зиялыларымен қазақ елінің мемлекет-
тігі үшін қызмет ете бастаған кезеңі 
болатын. Бұл туралы сыртановтанушы 
Сәкен Өзбекұлы: «Сыртанов құрамына 
Б.Қаратаев, Ж.Сейдалин, М.Сердалин, 
А.Теміров кірген «Жерлестік» қоғамын 
ұйымдастырды. «Жерлестіктің» жи-
налыстарында қазақ халқының бүгіні 
мен болашағы жайлы, оның толғағы 
жеткен проблемалары туралы сөз бол-
ды. Петербург университетіндегі озық 
демократиялық және ғылыми дәстүр-
лер Б.Сыртановтың дүниетанымы мен 
өмірлік қағидаларын қалыптастырды» 
– деген.

Қысқарта айтқанда, Барлыбек Сы-
ртанов қысқа ғұмырында халқы үшін 
қыруар қарекет еткен қайраткер. Аса 
сауатты, білімді азаматтың қай майдан-
да да ерлікке пара-пар еңбегі өлшеусіз. 
Бұл жерде көп зерттеушілер тоқталмай 
өтпейтін Б.Сыртановтың замандасы, 
белгілі заңгер, қоғам қайраткері, ағар-
тушы-демократ Бақытжан Қаратаевтың 

Сонымен қатар, Хасен 
Оралтайдың: «Барлыбек 
Сыртанұлы... түрік тілінен 
мол мағлұматы бар жан-
дардан еді. Жоғары білімді 
екендігіне қарамастан ұлты 
орыс болмауы себепті оған 
мамандығына сәйкес жұ-
мыс берілмеді... Барлыбек 

Сыртанұлы «Алаш» партия-
сының белсенді мүшелерінің 

бірі болды. Сондықтан кейбір 
жұмыстарды үйлестіруі және 

орталық үкіметпен қарым-қаты-
наста болуы үшін ол 1911 жылы 

Петербургқа жіберіледі. Осыдан 
барып патшалық Ресей үкіметінің 

тарапынан қудаланады. Барлыбек Сыр-
танұлы 1913 жылдың ақпанынан шыға 
бастаған «Қазақ» газеті авторларының 
бірі болған. Оның осы газетте жарық 

үшін қам қылам деп Петроградта бір-
неше ай жатқандығын, «...1911 жылы 
жазғытұрым Петроградта тағы өстіп 
іс қылмақ болып, құшақтасып, сүйісіп 
айрылысқан едік, үш жылда бұндай 
болсақ ойда жоқ еді. Өлімнің ұйқысы 
емес іздегенім, ұйқы тыныш, ұмыту 
бер дегенім. Көкіректе ғұмырдың күші 
тұрып, іздеймін демалысты үзбегенін 
(Абай). Жылылықты, достықты тұр-
сын мақтап. Өнген-өскен жақсы деп 
емен ағаш, теңселіп, айтып тұрса ол 
шайқақтап (Лермонтов-Абай). Хош, 
қарағым, Бәке, қабырың осындай бол-
сын!» – деп аяқтаған мақаласы жа рық 
көреді (Ғалихан «Қазақ», 1914, № 90.  
16 декабрь). Ал келесі жылы осы га-
зетте Мұхамеджан Тынышбаевтың 
«Барлыбек Сыртанов» тақырыбымен 
көлемді мақаласы жарияланады. 

Барлыбек Сыртановтың қазақ мем-
лекеттігіне қосқан үлесі ұшан теңіз. 
Жоғарыда сөз болған, қиналған бауыр-
ларына қол ұшын берген көмегі, қа зақ 
жерін сақтап қалу, қазақ халқының 
дер бес мемлекеттігін сақтап қалу мұра-
тымен жариялаған публицистикалық 
мақалалары мен жоғары лауазымды ше-
неуніктерге жазған аса сауатты хаттары, 
мектеп ашып, денсаулығының нашар-
лауына қарамастан демі біткенше орыс 
тілі мен әдебиетінен қазақ балаларына 
сабақ беріп, Петербургтен алып келген 
екі мыңдай дүниежүзілік классикалық 
әдеби мұралар мен энциклопедияларын 
ел игілігіне айналдыруы — елім деген 
ердің қолынан ғана келетін ерлік іс. 

Барлыбек Сыртановтың қазақ қоға-
мын жетілдіру мақсатындағы оты-
рықшылық, егіншілік пен мал шаруа-
шылығын тиімді үйлестіре білген, 
ауылдық жерлердегі тұрғындардың 
тұрмысын реттеуге арналған, ұлттық 
салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпты сақтай 
отырып, зиялылықтың элементтерін 
ұтымды кіріктіріп, елді мекендерді 
өркендетуге арналған, яғни «баланы ұл 
болсын, қыз болсын оқытатын», «қарта, 
басқа құмар ойындарын ойнамайтын», 
«бозбалалар, қарасақал, ақсақалдары 
намаз оқып, ораза ұстайтын», «байы 
зекет бермесе айыпты болатын» 50 үй 
арасына арналған «Ынтымақ» ережесі 
– күні бүгін де қызыға оқып-тоқитын 
құжат екендігі айғақ. 

Ал, ең бастысы, Б.Сыртановтың 
1903–1907 жылдары Ресей мен Қытай 
шекарасын бөлудегі, халық игілігіне 
жарату мақсатымен «Арасан», «Бар-
лық-Арасан» емделу-демалыс орында-
рын ашудағы үлкен қажырлы еңбегінен 
бөлек, «Алаш» көсемі Әлихан Бөкей-
хановтың тапсыруымен 1911 жылы 
«Қазақ елінің уставын» жазған, қазақ 
мемлекетінің алғашқы Конституциясы-
ның авторы болып табылады. Әлбетте, 

шағын мақалада Барлыбек Сыртанов-
тың Конституцияның мән-маңызын 
толық ашуы мүмкін емес. Уставтың 
кіріспе сөзінен кейін, бірінші – қазақ 
елі республикасының жеке болуы тура-
сында, екінші – адам баласының хұқы 
турасында, үшінші – қазақ жері тура-
сында, төртінші – сот турасында деп 
аталатын төрт тараудан құралған. Құжат 
мәтінінің маңыздылығын кіріспеден де 
сезінесіз. «Қазақ елі көне ұлттардың 
бірі. Оның тарихының тамыры терең ге 
жайылған. Жеке ел болып өмір сүрді, 
елі, жерін қорғады. Ұрпақ жалғас-
тырды, 7 миллионға жетті. Санымен 
Россияда үшінші орында. «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама» жыл-
дарында қалмақтардың күшті һәм көп 
әскеріне ауызбірлік жоқтығынан қарсы 
тұра алмады. Бірақ Үш жүздің ақылды 
ұлдары бір байрақтың астына жиналуға 
уәде беріп, бас қосып, қалмақтарды 
күл-талқан жасады. Әбілхайыр хан 
асығыстық жасаумен Кіші жүздің қа-
зақтарын Россияға бағынышты етті. 
Орыс патшасы жасалған шартты бұзып, 
қазақ жеріне бекіністер орнатты, жаулап 
алуды күшейтті, қара шекпенділерді 
қаптатты, қазақтың жерін, жеген на-
нын, ішкен суын тартып алды. Байғұс 
қазақтар өз жеріне ие бола алмай отыр, 
һәм айдалаға құмға ығыстырылды. 
Жаңа заманда атыссыз, соғыссыз, қан 
төкпей бейбіт жолмен жерімізде Россия 
хүкметі өз қолындағы ел болу мақса-
тында, барлық елдермен достықта болу 
үшін жеке Қазақ елі республикасын 
құрамыз. Қазақ елі республикасында 
жоғарғы билік жүргізуді бүкіл қазақ 
және басқа нәсілдердің өкілдері дауыс 
беру арқылы іске асырады. Сайла-
натындар елдің ең сүйікті, білімді, 
елі үшін жанын беретін адамдар. Өз 
алдына ел болуды көздеумен дүниеде 
өзін-өзі билеген нәсілдер сияқты жеке 
ел болу мақсатында һәм елді бақытты, 
теңдік, бостандық өміріне жеткізу үшін 
осы уставты кіргізеді». 

Бұл сөздердің мәні де, маңызы да 
тәуелсіздік алып, көк байрағы көгінде 
желбіреген қазақ елі үшін күні бүгін 
де маңызын жойған жоқ. Еліміз халық-
аралық аренада нәтижелі жеңістерге 
жетіп, алдыңғы отыз мемлекеттің қата-
рына енуге күш салудамыз. Елбасымыз 
«патриотизм тақырыбына, оның ұрпақ 
тәрбиесіндегі мәні мен маңызына аса 
үлкен мән бере келіп, патриотизмнің 
кіндік қаның тамған жерге деген сүй-
іспеншіліктен, туған елдің тарихы мен 
мәдениетіне, салт-дәстүріне «айрықша 
іңкәрлікпен атсалысу – шынайы па-
триотизмнің маңызды көріністерінің 
бірі», – деп атап көрсетті. Бұл жолда 
Алаш мұрасының алтын діңгектерінің 
бірі – Барлыбек Сыртановтың елінің 
егемендігі, қазақ ұлтының дербес мем-
лекеттілігі, жерінің тұтастығы, ұрпағы-
ның бақытты болашағы үшін жасаған 
қыруар еңбегін оқып-білу, бағалау аса 
маңызды.

Назым АЛИЕВА,
заңгер

 Ләззат МАХАЙҚЫЗЫ,
әдебиеттанушы

сөздері. Ол – Санкт Петербург универ-
ситетінің заң факультетін тәмамдап, 
1890–1897 жылдары билік басындағы 
Сенат департаментінде қызмет етіп, 
1907 жылы екінші Мемлекеттік Ду-
маға депутат болып сайланған біл-
гір саясаткер Бақытжан Қаратаевтың 
Б.Сыртановқа жазған хаты: «...Один 
ты по-моему, заслужил расположение 
народа. Один ты имеешь право сказать, 
что работал за народ. Кто же больше. 
Все остальные – сытые подлецы на ка-
зенных жалованьях – лишь умеют зло 
завидовать и змеиным образом шипеть 
вокруг тех, кто работает, тогда как они 
сами пальцами не шевелят за народ».

Осыған байланысты, тоқтала кетер 
тағы бір жайт, Барлыбектің базалық 
білімінің филологиялық шығыс тілдері 
бола тұра, заң, құқық, саясат, мемлекет-
тік құрылым, жер мәселелеріне қатысты 
сұңғыла сауаттылығы, юриспруден-
циялық ілімінің кемелдігі. 

Реформатордың қазақ халқының 
өмірін жақсартуға арналған ресми 
баяндамалары, қызметтік хаттары мен 
«Алатау баласы», «С.Б.Алашинский» 
псевдонимдерімен сол кезеңдегі бедел-
ді деген баспасөздегі мақалалары өз 
зерттеушілерін күтіп тұрғандығы анық. 

ИГІ ІС

ЖАҢА ҒИМАРАТ БОЙ КӨТЕРДІ
Алматы қалалық 

№ 60 мектепгим
н а з и я с ы н а  « Ж ө н д е у 
Құрылыс» компаниясы 
қосымша үш қабатты 
ғимаратты белгіленген 
мерзімінен бір ай бұрын 
салып берді.

Гимназияның сыртқы қа-
бырғасы заманауи сапалы құ-
рылыс материалдарымен көм-
керіліпті. Шеберлікпен түзу 
тар тылған ақшыл жолақ біртұтас 
қо ңырқай түсті ашып, өзіндік 

рықты барынша пайдалану үшін 
көлемді электронды тақталар 
орнатылыпты. Парталары мен 
шкафтарының ені, биіктігі жал-
пы формасы стандартқа сәйкес 
жасалыпты. 

Негізі, қандай істе де жау-
апкершілік жоғары. Құрылысқа 
бұл екі есе міндет артады. Ел ге 
деген құрмет те сапалы қыз-
мет көрсетуден басталады. ҚР-
ның «Құрметті Құрылысшы-
сы», «ҚҰРМЕТ ОРДЕНІ» ие гері 
Жандулла Абдимуратов бас-
қа ратын «Жөндеу құрылыс» 
ЖШС құрылыс компаниясы 
бұл нарықта өздерінің бәсеке-
ге қабілетті екендігін көрсетті. 

жаңа технология жетістіктеріне 
иек артқаны көрінеді. Сынып-
тары кең, терезеден түсетін жа-

Ма мырдың соңғы күндерін де 
өзіміз куә болған кезекті жұ мыс 
тәртібі кездесуіндегі тапсы-
рыс берушінің ескертпелеріне 
құрылысшылар өзіндік пікір-
лерін қосып, ел игілігі үшін 
ортақ келісімге келіпті. Бұл 
да құрылыс компаниясының 
жұ мысты жылдам, әрі сапалы 
бітіретін іскерлігін білдіреді.

Құрылыс нысанын бастау 
үшін берілетін сараптама қо-
рытындысы кейде алты-тоғыз 
айға созылады. Оған жоба-
лық сметалық құжаты дайын 
нысанға республикалық бюд-
жеттен қаражат бөлінгенше 
кезегін күтіп бір жылға таяу 
уақыт жатып қалатынын тағы 
қосыңыз. Сол уақытта құрылыс 
материалының құны еселеп 

өседі. Бұл істе осындай кедер-
гілерге тоқтамаған компания 
құрылыс жұмысын талапқа 
сай, әрі белгіленген уақытынан 
кешіктірмей тапсырып отыр. 
Бұл құрылысшылардың адал 
жұмысының нәтижесі. Әри-
не, дерекке дәйектеме келтір-
сек, құрылысшылар уақытпен 
санас пай инженерлік жүйеде-
гі мол тәжірибесін жауапкер-
шілікпен, сауаттылықпен әрі 
ұтқырлықпен ұйымдастыра біл-
ді. Биыл Алматыда мемлекеттік 
тапсырыс бойынша жаңадан 
8 мектеп және 17 жапсарлас 
мектеп салынып, оқу орны тап-
шылығы 75% қысқарады. 

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,
«Заң газеті»

үйлесім тапқан. Аулаға ақ, қы-
зыл түсті қалың тас ретімен 
қаланыпты. Еңселі ғимараттың 

көрген мақалаларынан басқа да еңбек-
тері бар. Бірақ жарияланбаған, қолжаз-
ба күйінде көбейтілген...» – деген пікір 
айтты. 

Барлыбектің адами болмысының 
көп сырын оның қайтыс болуынан кей-
інгі жарияланған қазанамалық мақала-
лардан кездестіруге болады. 1914 жылы 
26 қарашада құрт ауруынан қаза болған 
қайраткерге байланысты сол жылдары 
баспасөз беттерінде бірнеше еске алған, 
көңіл айтқан мақалалар жарық көр ген. 
«Айқапта» С.Ғиясов есімді азамат: 
«Бұл кісі бір тәкәппар адамның баласы 
еді... Кішіпейіл, өршіл, сөйлескенде 
сөзін таза қазақ тілімен сөйлейтұғын, 
турашыл һәм діндәр бір адам еді. Бұл 
жақтағы елдің шаһбазы десе де болады. 
Салынған топырағың жеңіл, иманың 
саламат, ғакбетін қайырлы қылып, ар-
тында бала-шағаларына көркем сабыр 
берсін» (С.Ғиясов. «Айқап»,1914 №24) 
деп жазса, Әлихан Бөкейханов «Қазақ» 
газетінде Міржақып Дулатовтан Бар-
лыбектің қайтыс болғандығы туралы 
хатын алып, «Барлыбекті ұмытпасқа» 
жазып отырғандығын айта келіп, оны 
1890 жылдан білетінін, «жұртым» деп 
іске кіріскен, көп іс тындырған азамат-
тығын, 1910–1911 жылдары қазақ жері 

Барлыбек Сыртановтың қазақ мемлекеттігіне қосқан үлесі 
ұшан теңіз. Жоғарыда сөз болған, қиналған бауырларына қол ұшын 
берген көмегі, қа зақ жерін сақтап қалу, қазақ халқының дер бес мем-
лекеттігін сақтап қалу мұратымен жариялаған публицистикалық 
мақалалары мен жоғары лауазымды шенеуніктерге жазған аса сау-
атты хаттары, мектеп ашып, денсаулығының нашарлауына қара-
мастан демі біткенше орыс тілі мен әдебиетінен қазақ балаларына 
сабақ беріп, Петербургтен алып келген екі мыңдай дүниежүзілік 
классикалық әдеби мұралар мен энциклопедияларын ел игілігіне ай-
налдыруы — елім деген ердің қолынан ғана келетін ерлік іс. 


