
(Соңы 3-бетте)

ЖЕТЕКТЕГЕН БАЛА 
ЖЕРГЕ ҚАРАТАДЫ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Ойталқы ҚАРЖЫ АЛАЯҚТАРЫН ҚАЛАЙ ТАНИМЫЗ?

8-бет

3-бет

Бүгінде ақша табудың 
түрлі тәсілін ұсына-
тындар қалта теле-

фоныңызды ақтарсаңыз 
болғаны, менмұндалап 
тұрады және тіпті үйіңізге 
іздеп келуге де дайын. 
Алайда, олардың кәсібі 
қалтаңызды қалыңдату 
емес, қағу екенін түсін-
генде бәрі кеш. Ендеше, 
қаржы алаяқтарын қалай 
танимыз? Заңгерлердің 
пікірін білдік. 
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Досжан ӘМІРОВ, Ақмола облыстық сотының төрағасы:

«ТІЛ  ЗАҢЫ БҰЗЫЛҒАН ТЕРГЕУ АМАЛДАРЫН 
ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНУ КЕРЕК»

5-бетСӘ
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«АҚЖОЛ» АЛДАП КЕТТІ

(Соңы 6-бетте)

ШЕШІМДІ ДҰРЫС ТҮСІНДІРУ СОТҚА 
ДЕГЕН СЕНІМДІ АРТТЫРАДЫ

4-бет

ҚАРАШАДА 
ҚҰТЫРҒАН ҚАРАҚШЫ

Қазақ тілінің сөз байлығы жөнінен 
әлемде теңдесі жоқ. Қазақ тілінің сөздік 
қоры бір миллион. Орыс тілінде 215 мың 
сөз бар, яғни қазақтан 4,6 есе кем. Ал, 
ағылшындарда 240 мың, қытайларда 400 
мың сөз бар.

Сөз – кие, сөз – қару, сөз – құдірет. Қазақ 
халқы ежелден сөз қадірін білген, уәжге 
тоқтаған. Ұрпағына «Ойнап сөйлесең де, 
ойлап сөйле» деп үлкен міндет жүктеген. 

Сонау заманнан бері халқымыздың асыл 
қазынасы: тарихын, өнерін, жырларын, 
халық ауыз әдебиетінің барлық түрлерін 
ауыздан ауызға таратып, бізге мұра етіп 
жеткізіп отырған да осы сөз. Халық аталы 
сөзді алты жасар бала айтса да айтушысына 
қарап емес, айтқанына қарап бағалаған, 
тыңдаған.

«Тауды, тасты жел бұзады, адамзатты 
сөз бұзады». «Сөз бұза да, түзей де алады. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ЖАЙЛЫ МӘСЕЛЕ КӨТЕРІЛГЕНДЕ ЕЛБА-
СЫ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ «ҰЛТТЫҚ САНА ҰЛТТЫҚ ТІЛМЕН ҒАНА 
ҚАЛЫПТАСАДЫ» ДЕГЕН ҚАҒИДАСЫ ОЙҒА ОРАЛАДЫ. ЕГЕР ДЕ 
БЕЛГІЛІ БІР ОЙДЫ АНА ТІЛІМІЗДЕ ЖЕТКІЗЕ АЛМАСАҚ, ОНЫ 
ТІЛІМІЗДІҢ ОРАМСЫЗДЫҒЫНАН ЕМЕС, ӨЗІМІЗДІҢ ДӘРМЕН-
СІЗДІГІМІЗДЕН КӨРУІМІЗ КЕРЕК. 

Ернар ҚАСЫМБЕКОВ, Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының 
судьясы:

– Негізінен, мұндай алаяқтыққа баратындар өз құрбандарын айна-
ласындағы адамдардан іздейді. Мысалы, қазір біздің сотта мынадай 
бір іс қаралып жатыр. Бір азамат өз атына акционерлік қоғам ашады. 
Сосын әлгі адам АҚ-ға акционер болуға танысын үгіттеп, белгілі па-
йызын сатып жібереді. Бұдан кейін ол жаңа әріптесін АҚ-ға инвести-
ция құюға көндіреді. Ештеңеге күдіктенбеген жәбірленуші АҚ-ның заң-
ды акционері ретінде ірі көлемде қаржы салады. Алайда, жәбірленуші 
акционерлік қоғамның есеп-шотына қомақты қаржы аударғаннан кейін, 
өзінің кассаға қолжетімділігін пайдаланып бар ақшаны қолды етеді. 

Жалпы, заң бойынша, алаяқтық жолмен жымқырылған ақша көлемі 
4000 АЕК-тен асса, ол ҚР Қылмыстық кодексі 190-бабының 2-тармағы 
1-бөлігіне сай сараланады. Қаржылық пирамида ұғымы қазақстан-
дықтарға сонау 1991 жылдардан бері жақсы таныс. 

Шыңқуат БАЙЖАНОВ, адвокат: 
– Қолданыстағы заңдарда «қаржылық пирамида» деген ұғым жоқ және 

олардың қылмыстық әрекеті бөле-жара қаралып, бағаланбайды. Яғни, олар 
таза алаяқтықпен айналысқан деген айыппен жазаланады. Ал, оны қылмыс-
тық құрамына қарай бағалар болсақ, екінші деңгейлі банктердің қызметін 
заңсыз жүзеге асырған болып саналады. Сондықтан, мұндай қаржылық ұйым-
дардың жұмысын ең әуелі Ұлттық банк тарапынан қатаң бақылау керек. 

Алайда, қазір мұны реттейтін заң тетігі жоқ. Сондықтан, банктен 
басқа қаржылық ұйымдарға ақша салу заңсыз ғана емес, сенімсіз. Егер 
банктер өз салымшыларына 30, 40 пайызға дейін үстемеақы берсе, баяғы-
да-ақ банкрот болар еді. Ешқандай қаржылық ұйым салымшыларына осынша 
пайда келтіруге тәуекел ете алмайды. 

Тағы бір таңқаларлығы, мұндай ұйымдарды ашу да оп-оңай шаруа. Олар 
еш кедергісіз қаржылық компанияларын ашып, жарнамаларын ашық жасай-
ды. 

Несіп ЖҮНІСБАЙҰЛЫ, спорт журналисі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:

«ЛЕГИОНЕРЛЕРГЕ 
АЗАМАТТЫҚ 

БЕРІЛУІНЕ 
ҚАРСЫМЫН!»

САЙЛАУДЫҢ 
БОЛҒАНЫНАН БОЛАДЫСЫ 

ҚЫЗЫҚ

Сот шешімін түсіндіру тақырыбы да 
қорытынды ойды сөзбен жеткізуге тікелей 
байланысты. Тіл қаруы – сөз, сөз қаруы – ой. 
Миллион сөз ойлап, соның тек бірін ғана 
таңдау қиынның қиыны. Бірақ, сөздік қоры 
жеткілікті қазақ тілі үшін ол кемшілік емес, 
қайта артықшылық. Сөз таңдау еркіндігі – 
судьяда.

Кезектен тыс Президент сайлауына қатысатын үміткерлер интернет жүйесі мен әлеуметтік желілердің мүмкіндігін әлі де тиісті дең-
гейде пайдалана алмай отыр. Бұл жайлы «Аманат» азаматтық платформасының Алматы қаласы бойынша сайлауға бақылау жүргізген 
жұмысының кезеңаралық қорытындысын таныстыру кезінде айтылды.

– Қазіргі қазақ спортының 
жай-күйі қалай? 

– Қазақ спорты деген үлкен 
ұғым. Өз тәуелсіздігімізді алғалы 
біршама жетіст іктерге  қол 
жеткіздік. Табысымыз да жоқ  
емес. Оған әлемдік додаларда 
жеңіп алған медальдарымыз 
дәлел. Соның ішінде ерекше 
екі олимпиаданы атап өтуге 
болады. Оның бірі 2012 жылғы 
Лондон олимпиадасы. Сол жолы 
Қазақстан жалпы командалық есеп 
бойынша 12-ші орынға тұрақтап, 

бұрын соңды болмаған нәтижеге 
қол жеткізді. Екіншісі – Рио-де-
Жанейро қаласындағы ХХХІ 
жазғы олимпиада ойындары. Бұл 
олимпиада Қазақстан құрамасы 
үшін сәтті болды деуге толық негіз 
бар. Қазақстандықтар барлығы 
17 медаль (3 алтын, 5 күміс, 9 
қола) алып, ел спорты тарихында 
күміс және жалпы жүлделер саны 
жөнінен рекордтық көрсеткішке 
қол жеткізді. 

Ұйыта да, іріте де алады. Сөз адамды өлтіре 
де, тірілте де алады». Сөз де ара секілді, 
оның балы да, зәрі де бар. Бұл шіркін, 
тілден бал да тамады, қан да тамады. Қазақ 
екі ауыз сөзбен ердің құнын шешкен. Сөз 
қадірін білген, сөзге тоқтаған халық. Ең 
көне, ең құдіретті өнер – сөз.
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1 ШІЛДЕДЕН БАСТАП ЖӘРДЕМАҚЫ 
КӨЛЕМІ ӨСЕДІ

2019 жылғы 1 шілдеден бастап мүгедек баланы тәрбие-
леп отырған ата-анаға тағайындалатын жәрдемақы мен бала 
кезінен I топтағы мүгедекке күтім көрсететіндерге берілетін 
жәрдем ақы көлемі өседі. 

«Нұр-Отан» партиясының XVIII съезінде Тұңғыш Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаевтың берген тапсырмасына сәйкес, 
мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға 
берілетін жәрдемақы көлемі 30 пайыз өсуі тиіс. Бүгінде мүм-
кіндігі шектеулі балалары бар отбасылар  күнкөріс көлемінің 
1,05 мөлшерінде 31 183 теңге жәрдемақы алып отыр. 1 шіл-
деден бастап оның көлемі 10 395 теңгеге өсіп,  41 578 теңгені 
құрайтын болады. Айта кетейік, елімізде аталған екі жәрдемақы 

Cот және құқық қорғау жүйелерін 
жаңғырту – маңызды да ықтияттылықты қа-
жет ететін салалардың бірі. Бүгінде қоғамда 
дауды азайту, халықты әуре-сарсаңға салмау 
және соттардың жұмысын жеңілдету мақса-
тында дауларды соттардан тыс реттеу инс-
титуттары дамытылуда. Бұл тиімді тәсіл, 
ұтымды заңнама өз өміршеңдігін көрсетіп, 
уақыт өте келе қоғамда үлкен сұранысқа ие 
болары сөзсіз. Қазақтың би-шешендері ерте 
кезден-ақ кез келген дау-жанжалға төрелік 
айтып, таразы басын тең ұстап, «арбаны да 
сындырмай, өгізді де өлтірмей», дауды екі 
жақтың да пайдасына теңдей шешкен. 

Бүгінде заңмен бекітілген медиация 
негізі сол дала заңдарынан алынса, медиа-
торымыз – би-шешен, соңғы кезде құрылып 
жатқан билер кеңесі деуге болады. Бітімгер-
лік институтын халық арасында насихаттау 
және тиімділігін түсіндіру жұмыстарын не-
гізінен республика соттары атқарып отыр. 

Қазіргі таңда әкімдіктердің ішінен 
ашыл ған медиация кабинеттері азаматтарға 
тұрғы лықты жерінен шықпай-ақ, жанжалды 
шешу, бейбіт келісімге келу және татула-
суға қол жеткізуде көрсетілген делдалдарға 
баруға мүмкіндік беруде. Бұл мәселелер 
біздің өңірде де өз шешімін тауып, Қазақ-
стан халқы Ассамблеясы ғимаратында, 
Жаңа өзен қаласы, Мұнайлы, Түпқараған, 
Бейнеу аудандары әкімдігі ғимараттарын-
да арнайы медиатор кабинеттері ашылды. 
Сонымен қатар, Маңғыстау облыстық со-
тының ғимаратында арнайы медиатор каби-
неті, «Атамекен» кәсіпкерлер палатасында 
кәсіпкерлердің баж салығын төлемей, еңбек 
дауын шешуді талқылайтын Кәсіподақтар 
үйі мен Ш.Есенов атындағы Мемлекеттік 
университетте оқытушылар мен студент-
терге талқылау алаңы болатын татуластыру 
орталығы жұмыс істеп тұр. 

«БЕРЕКЕ КӨЗІ 
БІРЛІКТЕ»

ЖАҚЫНДА «БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БИЛЕР ОДАҒЫ» 
ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІН ҚҰРУ ЖӨНІНДЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫ ЖИЫНЫ 
ӨТТІ. ІС-ШАРАНЫ АШҚАН БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНЫҢ 
ТӨРАҒАСЫ БЕК ӘМЕТОВ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДӘСТҮР-
ЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ ТАТУЛАСТЫРУДЫ КӨЗДЕЙТІНІН АТАП ӨТТІ. 

– Көшпелі қазақ қоғамында ең маңызды мәселелерді шешетін органдардың 
бірі болған Билер кеңестері облысымыздың барлық аудандарында және қала 
маңындағы ауылдық округтерінде құрылған. Олардың араласуымен көптеген 
дау шешімін тауып отыр. Осының өзі облысымызда құрылған барлық Билер 
кеңесінің жұмысын тиісті деңгейде үйлестіру қажеттігін алға шығарып отыр. 
Сол себепті, арнайы жиын өткізіп, Билер кеңесінің жұмысын үйлестірудің жол-
дарын бірігіп іздеуді мақсат етіп отырмыз, – деді төраға өз сөзінде.

Шараға қалалық, аудандық Билер кеңесінің, Әділет департаментінің өкіл-
дері, облыстық сот судьялары, доғарыстағы судьялар, облыстық ардагерлер 
кеңесінің мүшелері және бұқаралық ақпараттық құралдарының өкілдері қатыс-
ты. Жиын барысында қатысушылар Билер одағын  құру мәселесін талқылады.

Құрылтайшы жиында бастамашыл топ өкілдерінің бірауыздан мақұлда-
уымен Билер одағы басқарушы органының төрағалығына Асқар Атаев, хат-
шылығына Қалиолла Мұқанов сайланды. Сондай-ақ, қоғамдық бірлестіктің 
Жарғысы бекітілді.

«Батыс Қазақстан облысының Билер одағы» қоғамдық бірлестігін құрудағы 
мақсат – облысымызда құрылған барлық Билер кеңестерінің жұмысын тиісті 
деңгейде үйлестіру, медиация институтын біріктіру, қазақ билер соты инсти-
тутын жаңғырту, сот жүйесіне деген азаматтардың сенімін арттыруда көздеген 
мақсаты мен міндеттеріне жету болып табылады.

Шара соңында бастамашыл топ өкілдері облыстық сот пен оның басшылығы-
на осындай игі істі ұйымдастырып, қолдау көрсеткендері үшін алғыстарын біл-
діріп, Билер одағының өз жұмысын белсенді жүргізетініне сенім білдірді.

«Бұрынғы заманда бидің бірауыз сөзімен дау-жанжалдар тоқтаған, ел тату-
ласқан. Сол деңгейге жетпегенмен, халықтың арасында қызмет жасауға ынта-
лымыз», – деді Қалиолла Мұқанов.

«Береке көзі – бірлікте», «Бірлігі мықты ел ұтады» деп бабаларымыз айтқан-
дай, бастаған істің нәтижелі болуы, халыққа пайдасын тигізуі елдің ынтымағы-
на, татулығына байланысты екенін ұмытпайық!

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА,
Батыс Қазақстан облысы бойынша Соттар әкімшісі ақпараттық 

қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы-баспасөз қызметінің маманы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГКЕ ЕНГЕН 
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ІШІНДЕ СҰРАНЫСҚА ИЕ 135 ОҚЫ-
ТУШЫНЫҢ ЖАРТЫСЫНАН АСТАМЫ ҚАЗҰУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ. ОНЫҢ 
ІШІНДЕ, ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІНЕН – 34 ОҚЫТУШЫ, 
ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯДАН – 19, БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ 
БИОТЕХНОЛОГИЯ – 8, МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА – 6, ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ – 1, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ЖОҒАРЫ МЕК-
ТЕБІНЕН 1 ОҚЫТУШЫ БАР.

Сарапшылар ағымдағы жылы рейтингті өткізу кезінде Webometrics жеке 
элементтері енгізілген ЖОО-ларды саралаудың сандық бағдарламасының 
әдіснамасы жақсартылғанын атап өтті. Бұл объективті және анық баға беруге 
мүмкіндік берді.

2019 жылғы Ұлттық рейтингке еліміздің 59 жоғары оқу орны қатысты. Жыл 
сайын Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі (НААР/IAAR) өткізетін 
зерттеулер түлектердің дайындық сапасын және бәсекеге қабілеттілігін артты-
руға бағытталған ЖОО-ның білім беру кеңістігінің халықаралық деңгейіне одан 
әрі шығуына ықпал етеді. 

Айнұр АҚЫНБАЕВА,
ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі

Білім саласына қатысты соңғы жаңа-
лықтардың екіұдай сезімге жетелегені 
рас. Әуелі жағымдысынан бастасақ, ал-
дағы уақытта мұғалімдер мен дәрігерлерге 
бастап қы жарнасыз 3 мың пәтер жалға 
берілмек. Соған орай Қазақстан ипотекалық 
компаниясы мен құзырлы екі министрлік 
арасындағы келісімге қол да қойылған. 

Әлеуметтік сала өкілдері үшін бұл үлкен 
жетістік. Айлығы аз ұстаздар қанша үнем-
десе де тұрғын үйге ақша жинаудың мүмкін 
еместігін айтудай-ақ айтып жүр. Әйтеуір 
еститін құлақ табылып, мәселені тыңдап 
қана қоймай, оны шешуге нақты қадамның 
жасалып жатқаны көңілге демеу. Осының 
өзін тегін үй алатындай қуана қабылдаған 
ұстаздар қазір «баспананы жалдау құны қа-
лай болар екен? Қанша жылға беріледі? Ай 
сайынғы төлемі қалтамызға сай келе ме?» 
деген сұрақтармен бас қатыруда. Әрине, 
жаңа бастаманың да басы таудай, аяғы қыл-
дай болып қалмаса, ұсынып отырған жеңіл-
діктері көңілге қонымды. Қазақстан ипоте-
калық компаниясы өкілдерінің айтуынша, 
тұрғын үйді жалдау мерзімі 20 жыл болмақ. 
Бастапқы жарнасыз берілетін баспананы ұс-
таздардың кез келген уақытта және айыппұл 
санкцияларын қолданбай мерзімінен бұрын 
сатып алуға мүмкіндігі бар екен. Және ең 
маңыздысы, кіріс жеткіліксіз болған жағдай-
да, кепіл герлерді тарту жағы да реттелген. 
Әрі жал герлік төлемнің орташа айлық құны 
республика бойынша орташа бағадан төмен 
болмақ. Білім және ғылым министрлігінің 
жауапты хатшысы Арын Орсариев тіпті 
жеңілдікпен берілетін үйге қанша қаржы 
кететінін де болжамдап есептеп берді. Оның 
жобалауынша, шаршы метрі 260 мың теңге 
болатын 50 шаршы метрлік үйге шамамен 13 

ТҮЙТКІЛ

ТІЗІМНІҢ «ТАЗАЛЫҒЫНА» 
МИНИСТРЛІК ЖАУАПТЫ

РЕЙТИНГ

ҚАЗҰУ 
КӨШ 

БАСТАДЫ

МЕДИАЦИЯ

«АЙТЫСЫП СӨЗГЕ КЕЛГЕНШЕ, 
АҚЫЛМЕН ЖӨНГЕ КЕЛ»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Со-
тының бастамасымен Маңғыстау өңірінде 
өткен жылы қоғам белсенділерінің, ақ-
сақалдардың, ғалымдар мен саяси қыз-
меткерлердің қатысуымен алқалы жиын 
өтті. Осыдан соң «Дау мұраты – біту» атты 
облыстық форум өткізіліп, кең аудиторияда 
«Татуласу: Сотқа дейін, сотта» бағдарлама-
сы түсіндіріліп, медиация мен оның бала-
малы тәсілдері жөнінде кеңінен айтылды. 
Бұл жиында Маңғыстау облыстық соты мен 
облыстық әкімдік өзара ынтымақтастық ту-
ралы меморандумға отырып, Билер кеңесін 
құру туралы бастаманы қолға алды. 

Биыл Ақтауда Маңғыстау облыстық 
соты мен Ш.Есенов атындағы универси-
теттің ұйымдастыруымен «Түркітілдес 
халықтардың ортақ рухани құндылығы 
мен құқықтық дәстүрінің қазіргі қоғаммен 
сабақтастығы» атты халықаралық кон-
ференция өтті. Жиынға Жоғарғы Соттың 
судьясы Бағлан Мақұлбеков, Әзірбайжан 
Респуб ликасы Жоғарғы Сотының судья-
сы, Түркия, Татарстан, Қырғызстан және 
Әзірбайжан Республикаларынан ғалымдар 
қатысып, түркітілдес халықтардың ортақ 
құқықтық дәстүрін талқылады. Конферен-
цияда еліміздегі тарихи құндылықтардың 
игілігі, билер соты, татуластыру рәсім-
дері мен олардың түркі халықтарына ор-
тақ тұстары баяндалды. Қатысушыларға 
Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асановтың 
бастамасымен қолға алынған татуластыру 
жұмыстары, дала заңына негізделген билер 
сотының тәжірибелері, соттарда медиация-
ның қолданылу практикасы туралы кеңірек 
түсінік берілді. Осылайша татулас тыру 
рәсімдері насихатталып, көпшіліктің ерек-
ше қызығушылығын тудырды. 

Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 
ағымдағы жылы сәуір айында Маңғыс тау 

облысында Билер кеңесі қоғамдық бір-
лестігі құрылды. Оның төрағасы, хатшысы 
мен мүшелері бекітіліп, кеңестің жарғысы 
жасақталды. Кеңестің құрамына ұзақ жыл-
дар бойы әкімдікте, мәслихатта қызмет 
атқарып, ел ішіндегі әлеуметтік жағдайға 
қаныққан азаматтар мен ұзақ жылдар бойы 
судьялық қызмет атқарған отставкадағы 
ардагерлер енді. Ендігі жерде қоғамда 
қатары артып отырған түрлі әлеуметтік, 
азаматтық, экономикалық даулардың қата-
рын төмендетуге Билер кеңесі мұрындық 
болмақ. Жақында ғана кеңес мүшелері то-
лық құрамда Ақтау қаласының №2 сотына 
түскен бірнеше азаматтық талап арыздарды 
қарап, тараптарды татуластырды. Айта ке-
терлігі онда тараптарды татуластырушылар 
алдына өз қорғаушылары алып келген. 

Ұзақ жылдар бойы сот-құқық саласында 
жүргізілген реформалар өз нәтижесін беріп, 
сотқа түсетін істер саны едәуір азайып келеді. 
Республика соттарына сәуір айында 551 мың 
іс пен материалдар түссе, мамыр айында неба-
ры 129 мың түскен. Төрт есеге жуық істердің 
төмендеуі әсіресе азаматтық даулар санының 
азаюынан байқалады. Бұл жағдайда соттар-
дың қаралатын істің санына емес, сапасы мен 
мазмұнына, шығарылатын сот актілерінің 
заңдылығына баса назар аударуына, артық 
жүктемеден арылуына зор мүмкіндік алады. 

«Айтысып сөзге келгенше, ақылмен 
жөнге кел» демекші, судья-татуластырушы-
лардың арқасында бүгінде сот залынан 
дауды мәдениетті түрде шешіп, қол алысып 
шығатындардың саны артып келеді. Бұл 
жағдайды жақсартуға Билер кеңесінің мү-
шелері зор үлес қосады деп сенеміз. 

Мұрат АУБАКИРОВ,
Маңғыстау облыстық сотының 

судьясы 

түрі 95 мыңнан астам адамға тағайындалған. Олардың 82 
мыңға жуығы мүгедек баланы тәрбиелеп отырғандар болса, 
13 мыңнан астамы бала кезінен I топтағы мүгедектерге күтім 
көрсететіндер. 

Жылдың ортасынан бастап көлемі өсірілетін жәрдемақының 
қайта есептелуін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының бөлімшелері мен Еңбек комитетінің ай-
мақтық департаменттері автоматты түрде жүзеге асырады, бұл 
үшін жәрдемақы алушылар қосымша құжат тапсырмайды. 

Жәрдемақы төлемдерін тағайындау шілденің және келесі 
әрбір айдың 1-нен 15-не дейін жұмыс күндері жүргізіледі. 

Әсел МҰСТАФИНА, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік  

корпорациясы  КЕАҚ Ақтөбе облысы бойынша 
филиалының баспасөз қызметі

миллион теңге кетеді. Ал үй 20 жылға жалға 
берілсе ай сайынғы төлем шамамен 60-70 
мың теңгені межелемек. Қазақстан ипотека-
лық компаниясының атқарушы директоры 
Мақсат Меңдібаев министрліктердің бір-екі 
аптаның ішінде тізім беретінін айтып, жақ-
сылықты мүлде жақындатып қойды. 

Ең бастысы, тұрғын үй алуға үміткерлер 
тізімін жасауды құзырлы орындар тікелей 
өз жауаптылығына алған екен. Яғни, тізімге 
тек үй-күйі жоқ, баспанаға шын мұқтаж 
жандардың ілігуіне министрлік жауапты. 
Өз қарауындағыларға басшылардың қан-
шалықты жаны ашитынын осы тізімнің 
«тазалығына» қарап бағамдай жатармыз. 
Қалай болғанда да, «Аузы күйген үрлеп 
ішеді» дегендей, қолында барды қобыратып 
қалғысы келетіндерді үнемі көріп жүрген 
соң, бәріне күдікпен қарайтын әдетіміз ғой. 
Оның үстіне, мұндай күнәдан білім саласы 
да таза дей алмаймыз.

Жақында ауыр айып тағылған «Ұлт-
тық тестілеу орталығы» басшысының ісі 
сөзімізге нақты дәлел. 9 миллионнан астам 

теңге тұратын «Тойота-Камри» көлігін 
пара ретінде алды делінген бұл азаматтың 
ісі тест тапсырғалы отырған қанша талап-
кердің көңілін су сепкендей басып, жалпы 
білім саласына көлеңке түсіргені анық. Ол 
аз десеңіз, Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің мәліметінше, соңғы 3 жылда 
білім саласында 620 сыбайлас жемқорлық 
фактісі анықталған. Залалдың көлемі 1,5 
млрд теңге. Қылмысы әшкереленген айып-
тылардың ішінде кім жоқ дейсіз?! 57 мектеп 
директоры, 10 колледж директоры және 22 
балабақша меңгерушісі бар. Осының өзі 
сырт көзге тым жұпыны көрінгенмен, білім 
саласының да былықтан аман еместігін 
айғақтайды. Жә, вице-министрдің жанында 
бұлар да майшабақ секілді. Тергеу мерзімі 
аяқталғанша екі айға қамауға алынған 
Білім және ғылым вице-министрі Эльмира 
Суханбердиеваны «сөйлетсе» тағы қандай 
былықтардың су бетіне қалқып шығарын 
ешкім білмейді.

 Нұрлан ШЫНТАЕВ
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Ойталқы

Ернар ҚАСЫМБЕКОВ, Алматы қаласы Алмалы аудандық 
сотының судьясы:

Шыңқуат БАЙЖАНОВ, адвокат:

ҚАРЖЫ АЛАЯҚТАРЫН ҚАЛАЙ ТАНИМЫЗ?

«МММ» деп аталатын қаржылық ұйым талайды сан 
соқтырғаны елдің есінде. Кейін нарықта осыған ұқсас ірілі- 
ұсақты қаржылық пирамидалар саңырауқұлақтай қаптады. 
Бірақ, оларды заң тезіне салып, дер кезінде құрықтау қиынның 
қиыны. Өйткені, алданған азаматтар заң органдарына бәрі 
кеш болғанда жүгінеді. 

Сондықтан, халықты мұндай күмәнді ұйымдарға ақша 
құймауға шақырамын. Қазір банктен депозит ашсаңыз, оның 
пайыздық мөлшерлемесі он, он жарым пайыз ғана. Яғни, егер 

сізге біреу салымыңызды бұдан артық пайызбен көбейтуге болады десе, оған күмән-
мен қараған дұрыс. Себебі, қолданыстағы заңмен бекітілген пайыздық мөлшерлеме он 
пайыз болуы тиіс. Одан асса, заңсыз деген сөз. Міне, осы қарапайым ғана заң тәртібін 
бұзбасаңыз сізді ешкім алдай алмайды.

Сонда кәсіпкерлердің әр қадамын аңдығыш құзырлы мемле-
кеттік мекемелер қайда қарап отыр?! Құқыққорғау органдары да 
өздеріне алданғандар арызданып келген кезде ғана қимылдайды. 
Жалпы, мұндай күмәнді іспен айналысатындардың кәсібі кедер-
гісіз тіркелуінің өзі елімізде алаяқтықтың кең тарауына себеп 
болып отыр. Бір сөзбен айтқанда, алаяқтар елді ашықтан ашық 
тонауда. Бұған оларға «қой дейтін қожаның» жоқтығы, халықтың 
заң мен қаржылық сауаттылығының төмендігі, оған тұрмыс тау-
қыметі қосылып, жағдай ушығып барады. Бұл мәселеде халық өзі 
де жауапты. Яғни, артық ақшасы болса, банкке салып көбейте 
ме, алаяқтарға сене ме, өз еркінде. Көзі ашық жұрт ақшаларын құнды қағаздарға салып, 
дивиденттің дәмін татып жатыр. Әрине, алаяқтардың арбауына әркім әртүрлі жағдаймен 
түседі.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

САЙЛАУДЫҢ 
БОЛҒАНЫНАН 

БОЛАДЫСЫ 
ҚЫЗЫҚ

– Сайлау кезінде бақылаушы ерекше 
мәртебеге ие. Өйткені, оның заңды өтуі 
көбіне бақылаушының қадағалау жұмы-
сына байланысты. Бұл үшін Орталық 
сайлау комиссиясы бақылаушылардың 
бүкіл механизмін қамтамасыз етеді. 
Біздің мониторингіміз бойынша, Алматы 
қаласындағы сайлау учаскелерінің 9 мау
сымда өтетін сайлауға дайындығы бар. 
Кандидаттардың штабтары да өз жұмыс
тарын атқарып жатыр. Әзірге ешқандай 
заң бұзушылық байқаған жоқпыз. Жалпы, 
біз бұл сайлауға қала бойынша 1098 бақы-
лаушы дайындадық. Әлі де бақылаушы 
болам деп келіп жатқандар бар. Оларды 
да тіркейміз. Бірақ, оларға арнайы білім 
беруіміз қажет. Оны бере алмағандарды 
мобильдік топқа қосамыз, олар ерікті 
ретінде де керек. Біздің бақылаушылар-
лың 30 пайызы жастар, 10 пайызға жуығы 
зейнет жасына жақындаған қарттар. Ал, 
60 пайыздан астамы ересектер. Оның 65 
пайызын әйелдер құрап отыр, – дейді 
«ҚР Кооперативтері мен басқа да эконо-
микалық қауымдастық формаларының 
ұлттық қауымдастығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің президенті, «Аманат» аза-
маттық платформасының штаб төрағасы 
Қазыбек Шайх. 

Оның пайымдауынша, қай елде бол-
сын барлық уақытта шетелдік емес ішкі 
бақылаушының рөлі өте жоғары. Себебі, 
олар ең алдымен осында тұрып жатыр. 
Сайлаушылардың таңдауы бұл елдің ал-
дағы болашағын анықтайды. Сондықтан 
да, оған зор жауапкершілік қажет. Ол 
қоғамның дамуында да маңызды рөл 
атқарады. Бұл үшін сайлау учаскесінде 
істейтін бақылаушы барынша сауатты 
болуы керек. Олар өздерінің құқықтары 
мен міндеттерін толық білуі тиіс. Арнайы 
семинар, курстарда өзінің құқықтық 
білімін жетілдірмеген бақылаушы заңның 
сақталуын бақылаудың орнына оны өзі 
бұзуы мүмкін. Жалпы, еліміздің саяси, 
экономикалық және әлеуметтік өмірінде 
Алматының орны ерекше. Сондықтан да, 
бұған дейінгі сайлауларда қала тұрғында-
рының бәрі бірдей дауыс беруге келмей, 
тек жартысына  жуығы белсенділік таны-
тып келген. Бұл қалыпты жағдай. Әлемнің 
дамыған елдерінің бәрінде де ешкім сай-
лаушыларды дауыс бер деп мәжбүрлей 
алмайды. Алматы тұрғындары да ондай 
бұйрықты қабылдамайды. Дегенмен, 
олардың байқауына қарағанда осы сайлау 
бұған дейінгілердің біреуіне де ұқсамай-
ды. Осы уақытқа дейін бірнеше сайлауға 
бақылаушы ретінде қатысқан Қ.Шайхтың 
өзі бұл жолы қоғамның барлық топтары 
арасында  қызығушылық жоғары болып 
тұрғанын айтты. Тіпті, олардың жиналыс
тарына мүмкіндігі шектеулі адамдар да 
келіп, бақылаушы болуға өтініш білдіріп 
жатқан көрінеді. 

«Қазақстан мүгедектер одағының» 
төрағасы Әли Аманбаевтың сөзіне қа-
рағанда, дайындық жарты жыл бұрын 
басталса да сайлау туралы заңның талап-
тары мен ережелері, өкінішке қарай бар-
лық жерде бірдей толық сақталып отырған 
жоқ. Мүгедектердің еркін жүріптұруына, 
өз міндетін толық атқаруына қажетті та-
лаптарды, тіпті ҚР Президенті боламын 
деп отырған кейбір үміткерлердің өзі 
сайлау штабтарында сақтамай отырған 
көрінеді.  Әрине, 45 күн қалғанда олар 
ештеңе өзгерте алмайды. Дегенмен, оның 

бәрін алдын ала ескеріп, алдағы уақытта 
мұндай олқылықтарды түзетсе деген ұсы-
ныстілек бар. 

– Үміткерлер өздерінің сайлау бағ
дарламасын көзі көрмейтіндер үшін 
брайль жүйесіндегі шрифтермен де жа-
саса дедік. Сондайақ, ымдап сөйлейтін-
дердің жағдайы да барлық жерде бірдей 
ескеріліп жатқан жоқ. Мысалы, Алма-
тыда 500ден астам сайлау учаскесі бар. 
Алайда, сертификатталған 20 аудармашы 
ғана бар. Ары кетсе тағы 50ін табуы 
мүмкін. Сонда қалған учаскелерде олар 
қалай дауыс бермек. Қазір онлайн сурдо 
деген бар. Кез келген жерде сөйлесуге 
болады. Болашақта оны да ескеру керек. 
Біз бүгінгі таңда транзиттік дәуірге бара 
жатырмыз. Онда әрбір сайлаушының 
дауысы бағалы. Әрбірінің құны бар. Біз 
оның бәрін «Аманатпен» аралап, айтуын 
айттық. Қалай болатынын білмеймін. 
Азаматтық борышымызды орындадық. 
Сайлауға келіңдер, бұл әрбір адамның аза-
маттық борышы деп шақырып жатырмыз. 
Егер біз толық демократиялық ел болсақ, 
үміткерлер біздің дауысқа таласар еді. 
Қазір біздің дауысымыз бағасыз болып 
кетті. Сондықтан, осы жолы қоларбамен 
жүретін адамдар да бақылаушы болуға 
сұранып отыр. Бұл бір жағынан қоғамдық 
санасезімнің көтерілгені деп ойлаймын. 
Біз мұндай үрдісті қолдаймыз, әрбір аза-
мат өз дауысын бағалауы керек. Биылғы 
сайлауда бұл қалай болады деген үлкен 
үміт пен көзқарас бар. Енді олардың бұл 
үміттерін үзбеуіміз қажет, – дегенді айтты 
Ә.Аманбаев. 

Қазақстандық франчайзинг қауымдас
тығының вицепрезиденті Бекнұр Ки-
сиков болса: «Мені кандидаттардың ин-
тернет аудиториясымен қарымқатынасы 
қызықтырады. Заман ағымымен бірге 
сайлау жүйесінің құралдары, әдістер өз-
геруде. Өкінішке қарай, кандидаттардың 
бәрі бірдей интернетпен достаспаған. 
Әлеуметтік желілерде де сайлаушылар-
дың  қойған сұрақтарына жауап бермейді. 
Кейбіреуі туралы интернетте мәлімет өте 
аз. Сондықтан, олардың сайлау штабта-
рына жеке өміріне қатысты және  сай-
лауалды бағдарламасы туралы көбірек 
мәлімет енгізілсе деген ұсыныс  айтылды. 
Мен өзім әлеуметтік желінің белсенді қол-
данушысымын және  Қоғамдық кеңестің 
де мүшесімін. Іздеу жүйелерінің бәрінде 
де үміткерлер туралы ақпарат болуы тиіс. 
Тек қағаз түріндегі үгітнасихат парақша-
лары жеткіліксіз», – деді. 

Франчайзинг қауымдастығы ви-
цепрезидентінің сөзін жалғастырған 
Халықаралық полиция қауымдастығының 
төрағасы Александр Беляновтың сөзіне 
қарағанда, ҚР Президентінің сайлауына 
үміткерлердің кейбірінің сайлауалды 
штабтары орналасқан жері туралы көр-
сеткіштер жоқ. Олардың  қолжетімділігі 
қиын, тұрғындар қайда екенін білмейді. 
Бұл бір. Екінші, үгіт парақтары арнайы 
орындар белгіленсе де, ағашқа, бағанаға, 
ғимараттардың қабырғаларына жөнжо-
сықсыз ілінген. Сайлау штабтарының 
сайлауға дайындығы әлі де алақұла. Олар 
енді бұл оқылықтар бойынша өз ескерт-
пелері мен ұсыныстарының қаншалықты 
ескеріліп, түзелгенін арнайы хабарлауды 
жоспарлап отыр. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Жуырда алматылық журналистер 
қауымы дәл осындай оқиғаның қуәсі 
болдық. «Ақжол» деп аталатын желілік 
маркетингке тіркелгендер алданып 
қалғандарын айтып, Абай даңғылы 
мен Розыбакиев көшесінің қиылы-
сында жиналып жатыр» деген ақпарат 
түсісімен біз де оқиға орнына жеттік. 
Абай даңғылы бойындағы «Бизнес» ор-
талығының бірінің артқы есігін аңдыған 
жүзге жуық адамның дені өзіміздің 
қаракөз қызкеліншектер. Өзара даула-
сып жатқан топ бізді көре салысымен 
алдыңғыдан бетер ашуға булығып, 
ешқайсысы сұхбат бермейтіндерін, 
өздеріне артық проблеманың керегі 
жоқтығын айтып азар да безер болды. 
Кейіннен телефон арқылы мәнжайды 
түсіндірген «Ақжолға» алданғандардың 
бірі «Алматыға алысжақын елдіме-
кендерден жиналғандар өздерін алдап 
соққан жетекшілерін күтуден әбден 
шаршаған. Оразаларын да ашпаған. 
Араларында сонау Тараздан келгендер 
бар. Көпшілігі қомақты ақша салып, 
соны қайтара алмай жүргендер. Жа-
уапты адамдар егер бұлар полицияға 
арыз жазса ақшаларын қайтармай-

тынын айтып қорқытып кетті» – деп, 
олардың бұлай қорқақтауының себебін 
түсіндірді. Кейін белгілі болғандай, 
«Ақжолға» алданғандар Алматы қала-
сындағы полиция бөлімшелерінің бірі-
не арыз түсіріпті. Тергеу амалдары енді 
ғана басталғандықтан, әзірге «алданған 
кім немесе алдаған кім?» деген сұраққа 
нақты жауап бере алмаймыз. Десек те, 
біздің білуімізше, елімізде «Ақжол» 
желілік маркетингіне тіркеліп, табыс 
табамын деп тақырға отырғандардың 
саны төрт жүзден асыпты.   

Осы орайда, «Ақжол» деген атауы-
ның өзі адамды елітіп әкететін желілік 
ұйымға азкем тоқтала кеткеніміз жөн 
болар. «Ақжол» желілік маркетингі өзге 
желілік маркетингтер сияқты тауар сату-
мен айналыспайды. Белгілі бір брендтік 
өнім де өндірмейді. Яғни, бұл желіге 
кіргің келсе, кемі 30 мың теңге құйып, 
оған қоса жетегіңізге екі адамды ертуіңіз 
керек. Егер олар да дәл сіз секілді 30 мың 
теңгелерін қиып, соңдарына тағы екі 
адамнан ертсе, ісіңіз алға басты деген 
сөз. Осылайша, жетектесіп кете беретін 
«ақжолдықтар» мұнда ең мықтылары 
аптасына 1 миллион теңге, қатардағы-

(Соңы. Басы 1-бетте)

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?!

«ПӘЛЕН ЖЕРДЕ АЛТЫН БАР, БАРСА БАҚЫР ДА ЖОҚ» ДЕГЕНДІ 
ҚАЗАҚ ОСЫНДАЙДА АЙТСА КЕРЕК. «ҮЙДЕ ОТЫРЫП АҚША ТА-
ПҚЫҢЫЗ КЕЛЕ МЕ?», «ЕШКІМГЕ БАҒЫНЫШТЫ БОЛМАЙСЫЗ» НЕ-
МЕСЕ «АПТА САЙЫН ҚОЛМА ҚОЛ АҚША АЛАСЫЗ» ДЕП ЕЛІТІП ӘКЕ-
ТЕТІН ҮГІТ-НАСИХАТТЫҢ СОҢЫ ӘДЕТТЕ СҰЙЫЛЫП КЕТЕТІНІ РАС. 

«АҚЖОЛ» 
АЛДАП КЕТТІ

Туризм көп елде жалпы ішкі өнімнің қалып-
тасуына, қосымша жұмыс орнын құруға және 
сыртқы сауда балансының белсенділігіне ықпал 
етеді. Ал, Қазақстанда туризмнің даму деңгейі 
орташа, ол бойынша әлем елдерінің қатарында 
85-ші орында. 2018 жылғы статистика бойынша, 
елімізге 8,5 млн турист табан тіреген. Шетелдік қо-
нақтарды көбіне Қазақстанның айрықша қонақ-
жайлылығы мен туристер қауіпсіздігінің кепілдігі 
қызықтырады. 

Бүгінде елімізде су туризмі, этнотуризм, табиғат туризмі 
және саяхаттың басқа түрлері дамыған. Қазіргі кезде шетел 
Қазақстанды бірегей туристік мүмкіндіктері бар тұрақты 
ел ретінде таниды. Археология, тарих және сәулет ескерт-
кіштерінің көлемі бойынша Қазақстан нағыз «Ашық аспан 
астындағы мұражай» болып саналады. Туристер Ұлы Жібек 
жолы бойындағы көне қалаларға барып, қола дәуіріндегі 
Тамғалы петроглифтерін немесе әйгілі Маңғыстау қорымда-
рын көре алады. Сонымен бірге, Қазақстанда – тау шаңғы 
туризмі, альпинизм, су туризмі, ат туризмі, велотуризм және 
басқа бағыттар ұсынылады.

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің мәліметтеріне 
сүйенсек, еліміздегі ең таңдаулы туристік орындар қатарына 
алғашқы болып Балқаш жағалауы, Алакөл жағалауы және Ша-

рын шатқалы енгізілген. Көлдер өзінің көркемдігімен, емдік 
қасиеттерімен, қоңыржай ауасымен көзге түседі. Ал, Шарын 
шатқалы дүниежүзі бойынша не бәрі екі мемлекетте кездесетін 
табиғитарихи қазына екен. Туристердің сүйікті орындарының 
қатарында Қазақстан қорықтары мен тау шатқалдары да жиі 
кездеседі. Десек те, таза ауада тыныстап, табиғатпен үндесуге 
қолайлы Бурабай, Баянауыл сынды курорттық аймақтардың 
орны бір бөлек. Табиғаттың бар сұлуын бойына жиған Қа-
зақстанның жер байлығы туризмді дамытуға деген үлкен мүм-
кіндіктерге жол ашып келеді. 

Бүгінде Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаевтың бес инс
титуционалдық реформасын іске асыру бойынша «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары шеңберінде 2023 жылға дейін туризм 
саласын дамытудың ауқымды жоспары қарастырылған. 
Жоспар бойынша, келушілердің орташа шығыстарын шынайы 
көрсетілімде 248 мың теңгеге дейін ұлғайту көзделген. Осыған 
байланысты қазір көптеген жұмыстар жүргізілуде. 

Қорыта айтқанда, туризм қай елді болсын әлемге таныта-
тын, экономикалық өсім үшін аса өзекті салалардың бірі. Қай 
жағынан алсаң да өзіндік ерекшеліктер мен кереметке толы 
Қазақстан туризмінің ошағына, дүниежүзі көз тіккен мемле-
кетке айналса, бұл біз үшін зор мақтаныш болар еді. Ендеше, 
Еуразия жүрегіндегі егемен елге саяхаттайтын сәт келіп жетті.

Шынар ТӨЛЕУХАН,
Тұран университеті 

лары кемі 8 мыңнан табады деген тәтті 
қиялға сеніп, өздерінің «Ақжол» атты 
қаржылық пирамиданың қақпанына 
қалай түскендерін білмей қалғанға ұқ-
сайды.  

Өз кезегінде біз ақпарат көздерін 
ақтарып, «Ақжол» желілік маркетин-
гінің (қаржылық пирамиданың) не-
гізін қалаған Алик Аленович деген 
азамат екенін анықтадық. Бүгінде зей-
нет жасындағы Алик  Данаев «Ақжол» 
компаниясының директоры ғана емес, 
«Зона скидок» тұрмыстық техникалық 
дүкенінің, Нұрсұлтан, Алматы, Талды
қорған қалаларындағы «Береке» сауда 
үйінің қожайыны көрінеді. Сондайақ, 
оның жиһаз жасайтын цехы да бар екен. 
Тіпті, білетіндер Алик Аленовичтің есімі 
телеарналардағы tv.shop каналымен 
байланысты деседі. «Ақжолдықтардың» 
айтуынша, бұл кісі зейнетке шыққанға 
дейін мемлекеттік қызмет атқарған. Де-
малысқа шыққан соң, кәсіпкер атанған 
ол желілік маркетингтің «көсеміне» 
айналып, соңынан мыңдаған адам ертіп, 
оларды «сіз бұл компанияға кірсеңіз ми-
нусқа кірмейсіз» дегенге сендіре білген.            

Міне, осындай уәдеге сенгендердің 
бірі Алмагүл атты келіншек «Өз басым, 
компанияға 1 миллион 200 мың теңге 
құйдым. Оның 200 мың теңгесі ғана апта 
сайын берілді. Енді менің командам өсіп, 
20 мың теңгеге шығуға төртақ қадам 
қалды. Сол уақытта олардың ойы бірден 
өзгерді. Енді сіз командаңызға ақшаны 
өзіңіз тауып беріп отырасыз деп сұрақты 
жылы жауып қойды. Мен оны табуым 
үшін аптасына он адамды тіркеп оты-
руым қажет. Сонда менің 700 мың теңгем 
қайда кетті?! Егер кім де кім артынан екі 
айда адам тіркемесе, компания ақшаның 
орнына планшет беріп, шығарып салады 
дейді. Дегенмен, бұл кісілер екі айға шы-
датпай отыр. Бұл жерде апта сайын екі 
адамнан тіркеу қажет. Егер тіркемесеңіз, 
ақша бермейді. Маркетинг жоспарын 
қайтақайта ауыстырады. Ойларына 
келгенін істеп, былықтырып кетті», – 
деп аңтаң. Ал, ғаламтордан «Ақжолға» 
ақша құйсаң, ақшаның астында қаласың 
дегенді естіп, тәуекелге барған келесі 
кейіпкеріміз екі айда соңына жетпістен 
аса адам ілестіріп, компанияға құйған 
ақшасын қайтарып алыпты. Алайда, ол 
өзіне сеніп ақшаларын құйған ізбасарла-
рының алдында ұятқа қалдырған компа-
ния басшылығына қандай уәж айтарын 
білмей дал.  

Алматы қалалық полиция департа-
менті қарап жатқан бұл іс енді біздің 
назарымызда болады.

Камила ЫСҚАҚОВА, 
«Заң газеті»

ТУРИЗМ

ЕУРАЗИЯ ЖҮРЕГІНДЕГІ 
ЕГЕМЕН ЕЛГЕ САЯХАТТАҢЫЗ!
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ТҰҒЫР

ратын болса, олардың өз еркінде. Оған 
мемлекет тарапынан рұқсат алудың қа-
жеті жоқ. Кәсіпқой клубтар өз ақшасын 
өздері табатын болса құрамына қанша 
легионерді алатынын өздері шешеді. 
Олардың жалақысын және жалпы ке-
тетін шығынды өздері төлейді. Алайда, 
Қазақстанда легионерлерге жалақы мем-
лекет тарапынан, яғни, сіз бен біз төлеп 
отырған салықтан үлестіріліп жатыр. 
Бұл жағдайда халықтың көкейінде мұн-
дай сауалдың  тұруы орынды. Сонымен 
қатар, қазіргі таңда легионерлерге Қа-
зақстан азаматтығын беретін болған. 
Бұған мен түбегейлі қарсымын. Қазақ 
жерінде туылған өзге ұлт өкілі алып жатса 
дұрыс шығар. Алайда 4-5 жылдық келісім 
шарт үшін азаматтығымызды беру – өрес-
кел қателік.

– Топырлаған легионерлердің ор-
нын қашан өз спортшыларымыз ба-
сады? Әсіресе, үлкен додалардан ауыл 
балаларын көргіміз келетінін несіне 
жасырайық.

– Бұл менің де көңілімді күпті ете-
тін мәселенің бірі. Мен «Ел қайраты» 
Рес публикалық ауылдық дене шы-
нықтыру-спорт қоғамдық бірлестігінің 
жетек шісімін. Алайда, ауыз толтырып 
айтарлықтай атқарып жатқан ісім жоқ. 
Неге десеңіз, алғашында «Қайрат» деген 
атаумен құрылған бұл ұйым қарқынды 
түрде іске кіріскенімен, мемлекет тара-
пынан қолдау тапқан жоқ. Қаржы мәсе-
лесі тұралап қалды. Ғұмыры ұзаққа бар-
мады. 1992 жылы таза қазақ балаларынан 
құралған «Намыс» футбол командасын 
жасақтаған болатынмын. Қазақстанның  
аудан, ауылдарын аралап үздік деген 100 
баланы мектептерге орналастырдық. Сол 
100 баланың шамамен 50 шақтысы жоға-
ры топтың командаларында өнер көрсетті. 
8 спортшы Қазақстан құрама командасы-
ның сапына кірді. Атап айтар болсақ  Қа-
зақстан құрама командасының капитаны 
болған, 2 рет үздік футболшы атанған 
Нұрбол Жұмасқалиев, Айдар Күмісбеков, 
Диас Камелов сынды  спортшылар. Бұл 
бір ғана іріктеуден жиналған талантты 
спортшылар. Осындай іріктеулер 3-4 
жылда бір жүргізілсе талантты жастар 
ауылда қалып қоймас еді. Легионерлер-
ге есепсіз берілетін қаржы осы бағытта 
игерілсе игі іс екені анық.

– Жарыста зақым алып, спортқа жа-
рамсыз болып қалған жүлдегерлерге мем-
лекет тарапынан көңіл бөліне ме? Әлде 
бізге тек медаль алатындар ғана керек пе?

– Өкінішке орай, біздің мемлекетте 
апельсиннің шырынын алып, қабығын 

Тәрбие 

ҚИСЫҚ АҒАШТЫ ТҮЗЕУ ҚИЫН

Алматы облысында бес жүз қырық әйел маскүнем
дікке салынғаны үшін тіркеуге қойылған. Учаскелік 
инс пекторлар 800ге жуық қолайсыз отбасыны бақы
лауында ұстайды. Онда бір жарым мың бала маскү
нем, нашақор атаананың тәрбиесінде өсіп жатыр. 
Алматы облысы полиция департаментінің басшысы 
Мұрат Ұрымханов тұрғындармен кездесу өткізген 
кезінде бала тағдырына, ұрпақтың ертеңіне алаңдай
тынын айтты. Мынандай деректер ешкімді бейжай 
қалдыра қоймас. Оның үстіне, құзырлы орындар был
тырғы жылы 240 ананы маскүнемдіктен мәжбүрлеп 
емдеу үшін арнайы орталықтарға жіберген екен. Көзі 
тірі анасынан уақытша болса да көз жазып қалған 
балалардың күні не болды десеңізші. Тәрбиені былай 
қойғанда, олардың ассуын әзірлеп, жағдайын жасауы 
тиіс ананың жауапсыздығы қорғансыз балалардың 
әлімжеттік көруіне әкелмесіне кім кепіл? Өзінің ата

ана сы қызықпаған балаға өзгелер қамқорлық танытады 
деймісіз?

Қазір балалар үйінің санын азайтып, «балалар аула
сын» қалыптастыру қолға алынуда. Мұндағы мақсат тас
танды балаларға өмірдің ауыртпалығын сезіндірмеу, ар
найы тәрбиеші белгілеу арқылы отбасылық жылылықтың 
мәнін ұғындыру. Мемлекет осы арқылы жетімдердің 
мәселесін шешпек. 78 баланы бір отбасында, бір ана
ның бауырында тәрбиелеудің қаншалықты тиімді екенін 
алғашқы нәтижелердің өзі көрсетіп отыр. Ал, атаанасы 
бола тұра, панасыздың күйін кешкен тірі жетімдердің ер
теңі белгісіз. Әсіресе, анасы маскүнемдікке салынған қыз 
балаларға араша тұратын пенде жоқ. Мұндай қолайсыз 
отбасыларды құзырлы орындар анықтап, қандай да бір 
шешім қабылдағанша біраз уақыт өтеді. Әсіресе, мектеп 
мұғалімдері мен көршілердің қырағылығы, белсенділігі 
осындайда маңызды. 

Алматы облысының полиция департаментінің 
басшысы Мұрат Ұрымхановтың айтуынша, былтыр 
27 атаана өзінің атааналық құқығынан айырылған. 
Қанша баланың қауіпсіздігі талқыға түскенін осыданақ 
бағамдай беріңіз. Атаана құқығынан айыру мәселенің 
шешімі емес. Себебі, жер үйлерде тұратын, көршілер
мен араласпайтын қолайсыз отбасылардың құпиясы 
толық ашылды деу қиын. Өзі араққа салынып, үйіне 
бөтелкелестерін жинап, сауықсайран құратын атаана
ға ұлқызының болашағынан гөрі, сол күнгі ішімдіктің 
табылғаны маңыздырақ. Осындай отбасылардың 
балалары көбінесе зорлықзомбылықтың құрбанына 
айналатыны сондықтан. Атаана жылуын көрмеген ба
лалардың қиыс жолға түсуі де оңай. Мысалы тек Алматы 
облысында өткен жылы кәмелетке толмағандардың 
қолымен 288 қылмыс жасалыпты. Сонымен бірге ай
мақтық кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі полиция 
бөліміндегі есепке алынған жасөспірімдер саны 700
ден асып кеткен.  Бұл да атаананың бала тәрбиесін уы
сынан шығарып алуының нәтижесі.  Жұмысты ойлаған 

үлкендер қазір бар тәрбиені мектеп пен мұғалімнің 
жауапкершілігіне итеріп, өздері қаржылай қиындық 
көрсетпесек болды деген пікірде. Ал, мектептің бар 
баланы қадағалауға мүмкіндігі жетер емес. Айлық аз, 
жұмыс қауырт болғандықтан мектеп инспекторы бо
луға ынталылар да аз. Қазірдің өзінде бұл өңірде 266 
мектеп инспекторы жетіспейді.

Құзырлы орындар былтыр кәмелетке толмаған
дарға қатысты 184 қылмыс анықталғанын, және оның 
66сы жыныстық тиіспеушілікке байланысты екенін 
алға тартып отыр. Сондайақ, өз баласына қатыгездік 
танытудың 6 дерегі анықталған. Ең сорақысы, бала
лар өзгеден емес, өз туыстарынан зорлықзомбылық 
көруде. Осының барлығы бала құқығының жиі аяқасты 
болатынын, сондықтан, бұл саладағы жұмыстарды әлі 
де ширата түсу қажеттігін қаперге салады.

Айнагүл СЕМБАЕВА
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ

БАЛА «КЕЛЕШЕККЕ САЛЫНҒАН КАПИТАЛ» ДЕГЕНДІ 
ҚАЗІР АТА-АНА ДА, ҰСТАЗДАР ДА ЖИІ АЙТАДЫ. БҰЛ ЕНДІ 
БҮГІНГІ НАРЫҚТЫҢ БІЗГЕ ТАҢҒАН ҚАҒИДАСЫ. ОСЫНЫ 
ЕСКЕРІП БАЛАСЫН МЕКТЕПТЕН МЕКТЕПКЕ АУЫСТЫРЫП, 
ҮЙІРМЕДЕН ҮЙІРМЕГЕ ЖЕТЕЛЕП АПАРАТЫН ОТБАСЫЛАР 
КӨБЕЙДІ. 

Соның бәрі баланың мүмкіндігін, қабілетін, қалауын ескерсе әңгіме басқа. 
Көпшілігіне «менің балам бәлен деген гимназияда оқиды, бір орынға 10 адамнан 
келетін конкурстан өтіп кеттік» деп әңгімені қоюлатқан қызық. Кейбірі қаланың ана 
басынан мына басына барып оқитын баласының дем алатын бір минуты жоқтығын 
айтып мақтанады. «Сабақтан шыға салып ағылшынға, одан кейін домбыраға, келесі 
күні алгебрадан қосымша сабаққа, одан әрі бассейнге барамыз. Сенбі, жексенбіде де 
уақытын босқа өткізбесін деп шахмат пен биге жазып қойдық» дейтіндерін қайтер-
сіз. Сонда ол бала ойнамай ма? Ұйықтап, демалмай ма? Неге қазіргі ата-ана өзінің 
ұл-қызына жаны ашымайды? Психологтар мен дәрігерлер баланың ең алдымен 
ұйқысы тыныш болып, кемі 10 сағат демалуы керектігін айтады. Оны ойлайтын 
жан жоқ.

Қазіргі мектеп бағдарламасы да оңай емес. Ол аздай, бір сәт сергімеген 
жасөспірімді қинап қосымша бірнеше үйірмеге берудің қажеті қанша? Баласының 
тілегін ескергеннен гөрі, қосымшаға кететін ақшасын есептеуге шебер ата-аналар 
мұндай сауалдарды мүлде естімейді. Сол саңырау қалпында ұл-қызының қандай 
мамандық таңдайтынын, тіпті қандай оқу орнына баратынына дейін өзі шешетін 
жандарды мүлде түсінбеймін. 

Жоғары оқу орнында дәріс беріп келе жатқаныма біраз уақыт өтті. Сондықтан, 
бұл мәселе маған өте таныс. Білім саласында жүргендіктен кеңес сұрайтын таныс-
тар да жеткілікті. Содан байқайтыным, өзі ұнатпаған мамандық бойынша білім 
алған балалар не дипломды алмай тұрып оқудан шығып кетеді. Не қатырма қағаз 
қолына тиген күні ата-анасына «сыйға» тартады да, нәпақасын бөтен саладан іздей-
ді. Қайран уақыт, есіл ақша... Оның сауабы енді ата-анаға болсын. Осы мәселеден 
сабақ алмай келе жатқанымыз жарамайды. Өйткені, бұл әшейін елемей қоятын 
жағдай емес, үлкен мәселе!

Соңғы уақытта балаларының жоғалып кеткенін айтып, іздеу салатындар қатары 
артты. Арасында студенттер де бар. Тәп-тәуір оқып жүрген баланың із-түссіз кетуін 
үлкендер кейде жоғары оқу орындарындағы тәрбиемен, тәртіппен байланыстырып 
жатады. Оны да қате дей алмаймыз. Дегенмен, өзі әупірімдеп түскен оқуын тастап, 
дала кезіп жүрген талай студент бұл мамандықты жүрегі қаламайтын болғандықтан 
босқа уақыт өткізгісі келмей жұмыс істеп жүргендерін мойындаған. Ата-анасын 
ренжітіп алмау үшін осындай қадамға баратын жастардың әрекетін не ақтай ал-
майсың, даттауға тіпті қақың жоқ. Кейде бір аудиторияға жиналған 20 баланың он-
шақтысынан сабаққа деген ынтаны көре алмай абдырайсың. Есіл-дерті басқа жақта. 
Білейін, үйренейін деген ниет байқалмайды. Мұндайлар өзінің ғана алтын уақытын 
жоғалтпайды, жанындағы балалардың оқуына да кедергі келтіреді. Сондықтан, 
оқуға тек мықты маман болсам деген құлшыныспен келген балалардың қабылдануы 
біз үшін маңызды. Әйтпесе еңбегің еш, тұзың сор.

Шындығына келсек, біздің халықтың мамандық таңдауға деген пікірі өзгеше. 
Біздің санамызда халыққа қызмет ететін, алтынқолды, табысты жұмысшы болу 
деген мақсат жоқ. Бәріміз бір-бір былқылдаған креслоның иесі болып, қобыраған 
қағаздарға шиырып қол қоюмен айналысқымыз келеді. Сондықтан, шамамыз кел-
сін, келмесін жоғары оқу орындарына құжат тапсырамыз. Мемлекеттік грант ұтсақ 
жақсы, ұтпасақ соңғы сиырды сатып ақылы оқитынымыз тағы рас. Осындай тар 
шеңберде, шолақ ойлаудың кесірінен бізде жұмыссыздық белең алған. «Сен де бір 
кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар қалан» деп жырлаған данышпан Абайдың ақылын 
тыңдап, өз орнын адаспай табатындар аз. 

Орта арнаулы кәсіпті қорсынғандар қоғамға топырлаған бастықтың емес, қыз-
мет көрсететін арнаулы мамандардың керегін түсінбейді. Мысалы, қазір мемлекет-
тік мекеменің заңгерінен қарапайым дәнекерлеушінің айлығы үш-төрт есе жоғары. 
Заңгерлікті 5 жыл оқуың мүмкін, ал мықты дәнекерлеуші болу үшін екі жылдық 
колледжді тіпті арнаулы курстарды оқысаң жеткілікті. Екеуіне кететін оқу шығы-
нында да айырмашылық үлкен. Ең бастысы, әркім өзінің неге қабілеті барын, нені 
мінсіз жасай алатынын білуі керек қой. Мұндай өмірлік таңдау жасауда ата-ананың 
ұрпағының пікірімен санасқаны дұрыс. Өзім дәрігер бола алмадым деп спортқа 
бейім баланы медицинаға бұрғаннан пайда жоқ. Өйткені, сіздің сөзіңізді жықпай 
дәрігер болған баланың ешкімге шарапаты тимеуі мүмкін. 

Қазақта «Жетектеген тазы түлкі алмайды» деген мақал бар. Сол айтпақшы, же-
тектеген бала да жерге қарататынын ұмытпайық!

Руслан МӘЛІКҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың

Философия және саясаттану факультетінің магистрі

ЖЕТЕКТЕГЕН БАЛА 
ЖЕРГЕ ҚАРАТАДЫ

лақтырып жіберетіні секілді, спорттық 
жарыстарға қатысқан кезде күле қарап, 
кейіннен ұмыту жағы басым. Оған мы-
сал аз емес. Мәскеуде өткен Олимпиада 
ойын дарында алтыннан алқа таққан 
біртуар спортшы Шәміл Серіков, қазақ 
спортының символы болған Әбдісалан 
Нұрмаханов, Әбілсейіт Айханов аға-
ларымызға лайықты дәрежеде құрмет 
көрсетілмеді. Біршама уақыт өтсе де 
бұл мәселе әлі күнге дейін ақсап келеді. 
Спорт ардагерлеріне өмірлерінің соңына 

дықтан, мұндай мекемелер қазіргі таңда 
түрлі концерттік бағдарламалар өткізіп, 
өз қажеттіліктерін қамтамасыз етіп отыр. 
Бұл күрмеулі мәселе әзірге нақты өз 
шешімін таппай келеді.

– Жас буын әлем спортшыларына 
қарап бой түзеп, соларды үлгі етеді. 
Қазақ спортының тарихында есімі 
алтын әріппен жазылатын дүлдүл-
деріміз баршылық. Біз оларды неге 
жастардың идеалына айналдыра ал-
май отырмыз? 

Несіп ЖҮНІСБАЙҰЛЫ, спорт журналисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:

«ЛЕГИОНЕРЛЕРГЕ 
АЗАМАТТЫҚ БЕРІЛУІНЕ 

ҚАРСЫМЫН!»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

Қазақстан жалпы командалық есепте 
22-ші орынға табан тіреп, Сидней олим-
пиадасындағы жетістікті қайталады. Осы 
додада әр ел дің үздік спорт журналистері 
арнайы сыйлықтармен марапатталды. Сол 
марапаттың бірі маған да бұйырды. Бұл 
қазақ спорт журналистикасы тарихын-
дағы айтулы жетістік. Әр елдегі үлкен 
спорттың дәрежесі осы олимпиадалық ой-
ындардың қорытындысына байланысты 
қаралады. Егер олимпиадада жақсы өнер 
көрсетіп, жеңіс тұғырынан көрініп жатса, 
бұл елдегі үлкен спорттың дамығанының 
көрінісі.

– Соңғы жылдары Қазақстан Туы-
ның астында додаға қатысатын шетел-
діктер көбейді. Жалпы, легионерлерге 
төленетін ақшаға бақылау бар ма? 
Шеттегі спортшыларды шақыру мәсе-
лесін кім шешеді?

– Егер оны клубтық командалар шақы-

дейін қамқорлық жасап, арнаулы сти-
пендия тағайындалып, құрмет көрсетілуі 
керек. Бұл мәселені парламентте қарап, 
арнаулы заң шығарып, ел мерейін үстем 
еткен спортшыларымыз ды ұлықтауды 
күн тәртібіне қойған жөн. Көптеген әлем 
елдерінде бұл түйткіл лайықты шешімін 
тапқан. Қазақстанға да қажет дүние.

– Арнайы спорттық жарыстар үшін 
салынған, аумағы ат шаптырым спорт 
кешендері қаңырап бос тұр.  Келушілер 
жоқтың қасы. Осы мәселені шешудің 
жолдары бар ма?

– Бұл енді қатпары көп мәселе. Кез 
келген ғимарат кешеніне халық келмесе, 
пайдаланбаса ол жабылып қалады. Мы-
салы Алматы Арена спорт кешенін алай-
ық. Мұндай үлкен ғимаратты еш кіріссіз 
ұстап отыру мүмкін емес. Халыққа тиімді 
спорт үйірмелерінің бағасын төмендетсе, 
өз шығындарын өздері жаба алмайды. 
Бағаны жоғарылатса, халық наразы. Бы-
лай тартсам, өгіз өледі, былай тартсам, 
арба сынадының күйін кешіп отыр. Сон-

– Спорттың биігіне шыққан әр бағыт-
тың дарабоз дүлдүлдері аз емес. Жеңіл ат-
лет Әмен Тұяқов, бокстың шебері Әбдіса-
лан Нұрмаханов, күрестен Қажымұқаннан 
кейінгі қазақтың бас балуаны Әбілсейіт 
Айханов, даңқты қазақ футболшысы Ти-
мур Сегізбаев сынды қазақ спортының 
майталмандары кімге болсын үлгі. Біздің 
спортты жақсы көруімізге, ғашық болуы-
мызға осы кісілердің өмір жолы себеп 
болған. Олар қазақ спортының символ-
дары. Бертін келе Бекзат Саттарханов, 
Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев 
сынды қазақтың маңдайына біткен жарық 
жұлдыздары өскелең ұрпаққа, жас спорт-
шыларымызға өнеге болып, армандарын 
ұштауға көмектесті. Яғни, бізде қазақ 
балаларына үлгі болатын саңлақтар көп. 
Тек солардың насихаты аз, құрмет көрсету 
жағы кемшін болып тұр. 

– Мазмұнды әңгімеңізге рақмет.

Арайлым ӘРІПБАЙ,
2-курс студенті

КӨКЕЙТЕСТІ 

ЕГЕР ОНЫ КЛУБТЫҚ КОМАНДАЛАР ШАҚЫРАТЫН БОЛ-
СА, ОЛАРДЫҢ ӨЗ ЕРКІНДЕ. ОҒАН МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН 
РҰҚСАТ АЛУДЫҢ ҚАЖЕТІ ЖОҚ. КӘСІПҚОЙ КЛУБТАР ӨЗ 
АҚШАСЫН ӨЗДЕРІ ТАБАТЫН БОЛСА ҚҰРАМЫНА ҚАНША 
ЛЕГИОНЕРДІ АЛСА ДА ӨЗ ЕРІКТЕРІНДЕ. ОЛАРДЫҢ ЖА-
ЛАҚЫСЫН ЖӘНЕ ЖАЛПЫ КЕТЕТІН ШЫҒЫНДЫ ӨЗДЕРІ 
ТӨЛЕЙДІ. АЛАЙДА, ҚАЗАҚСТАНДА ЛЕГИОНЕРЛЕРГЕ ЖА-
ЛАҚЫ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН, ЯҒНИ, СІЗ БЕН БІЗ ТӨЛЕП 
ОТЫРҒАН САЛЫҚТАН ҮЛЕСТІРІЛІП ЖАТЫР. БҰЛ ЖАҒДАЙ-
ДА ХАЛЫҚТЫҢ КӨКЕЙІНДЕ МҰНДАЙ САУАЛДЫҢ  ТҰРУЫ 
ОРЫНДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР, ҚАЗІРГІ ТАҢДА ЛЕГИОНЕР-
ЛЕРГЕ ҚАЗАҚСТАН АЗАМАТТЫҒЫН БЕРЕТІН БОЛҒАН. БҰЛ 
ЖАҒДАЙҒА МЕН ҚАРСЫМЫН. ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ ТУЫЛҒАН 
ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛІ АЛЫП ЖАТСА ДҰРЫС ШЫҒАР. АЛАЙДА 4-5 
ЖЫЛДЫҚ КЕЛІСІМ ШАРТ ҮШІН АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫ БЕРУ 
ӨРЕСКЕЛ ҚАТЕЛІК.
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Досжан ӘМІРОВ, Ақмола облыстық сотының төрағасы:

«ТІЛ  ЗАҢЫ БҰЗЫЛҒАН 
ТЕРГЕУ АМАЛДАРЫН 

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНУ КЕРЕК»
Кеңесте жаңадан қабылданатын судьяларға 

мемлекеттік тілді білу міндеттелсін деген ұсыны-
стар айтылды. Осылай жасайтын уақыт жетті деп 
ойлаймын. Себебі, қазіргі жұмыс істеп жүрген 
судьялардың арасында, жасыратыны жоқ, мем-
лекеттік тілді мүлдем білмейтіндер бар.

Сондай-ақ, жоғарыда айтып кеткенімдей, тер-
геу органдары өкілдерінің заң талаптарын бұзып, 
алғашқы істі орыс тілінде жүргізуіне тосқауыл қою 
үшін құқық қорғау органдарымен бірлесе жиын-
дар өткізіп, осы мәселені бірігіп шешу жолдарын 
қарастыру да қажет.

ғана жетіп отырғанымызды жасыра 
алмаймын. 

– Істерді мемлекеттік тілде 
қарамаудың негізгі себептері неде 
деп ойлайсыз?

– Сот саласында сот ісін жүргізу 
ті лінің тәртібі Қазақстан Республи-
касы Азаматтық процестік кодексінің 
14-бабында, Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексiнің 30-ба-
бында нақты көрсетілген.

Алайда, сот ісін жүргізуде судьялар 
тарапынан осы екі заң талабы да көп 
жағдайларда бұзылуда немесе тергеу 
органдарымен алғашқы тергеу кезінде 
жіберілген кемшіліктер ешбір сын- 
ескертпесіз, түзетусіз қалуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыс-
тық-процестік кодексiнің 30-бабына сәй-
кес,  Қазақстан Республикасында қыл-
мыстық сот iсi  қазақ тілінде жүргiзiлуі 
тиіс, сот ісін жүргізуде қазақ тілімен 
қатар ресми түрде орыс тілі, ал, қажет 
болған кезде басқа тiлдер де қолданыла-
ды. Аталмыш заңда осы жайт тайға таңба 
басқандай нақты көрсетілген. 

Қылмыстық процесті жүргізетін 
орган істі орыс тілінде немесе басқа 
тілдерде жүргізу қажет болған кезде сот 
ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді 
қаулы шығарады.

Сонымен, кез келген қылмыстық іс 
заң бойынша әу бастан тек мемлекеттік 
тілде жүргізілуі керек. Сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру органдары қылмыстық 
іс бойынша күдікті тұлға анықталмай, 
қажеттілік туындамай тұрғанда, өн-
дірісті орыс тілінде жүргізіп, жоғарыда 
көрсетілген заң нормаларын бұзуда. Со-
нымен қатар, күдіктіге, айыпталушыға 
оның сот ісін мемлекеттік тілде жүргізу 
туралы құқықтары жан-жақты түсін-

судьялар мен құқық қорғау қызметкер-
лерінің мемлекеттік тілді жетік меңгер-
мегенінен, аудармашы жалдап алудың 
қиындығын алға тартып, жұмыстарын 
жеңілдету мақсатын көздейтінінен 
туындап жатады. 

Сондықтан, қылмыстық істер бо-
йынша сотталушылар қазақ ұлтының 
тұлғалары болған кезде, судьялар істі 
қабылдап алу барысында жоғары-
да айтылған мәселелерді жан-жақты 
анықтап, принциптік баға беруі керек 
деп санаймын.

Егер соттың істі қабылдап алу са-
тысында айыпталушының тергеу амал-
дары жүргізілген орыс тілін жетік 
білмейтіні, істі мемлекеттік тілде жүр-
гізу керектігін тергеу органдары толық 
түсіндірмей, айыпталушыдан орыс тілін 
білетінін және оған байланысты тергеу 
амалдарын орыс тілінде жүргізуге қар-
сы еместігін көрсетіп, бір жапырақ қағаз 

алып, соны алға тартып, іс жүргізу тілін 
мемлекеттік тілден уәжсіз себептермен 
басқа тілге ауыстырған жағдайда, тергеу 
амалдарының барлығын жарамсыз деп 
танып, істі прокурорға қайтарған дұрыс 
деп есептеймін. Өйткені, бұл мәселеде 
осындай түбегейлі шешімге келмесек, 
тергеу органдары мемлекеттік тілге 
жақын арада бет бұра қоймайды.

Ал, айыпталушы тергеу амалдарын 
жүргізілген тілді жетік біліп, алайда 
тергеуші іс жүргізу тілін заңсыз орыс 
тіліне аударған жағдайда, істің сотта 
қаралу тілін қайтадан қазақ тіліне ау-
дарып, тергеушінің заңбұзушылығына 
жеке қаулы шығарумен шектелу жет-
кілікті деп ойлаймын.

Сот істерінің мемлекеттік тілде қа-
ралмауының басты себептері осылар. 
Міне, сондай заңбұзушылықтардың 
салдарынан көптеген істер заңсыз орыс 
тілінде қаралуда.

– Өзіңіз басқарып отырған об-
лыстық сотта істі мемлекеттік 
тілде қарау деңгейін көтеру бағы-
тында нақты қандай шаруалар 
атқарылып жатыр және бола-
шақта қандай жұмыстар жүр-
гізілмек?

– Мемлекеттік тілдің қолданыс ая-
сын кеңейту және нақты шаралар қа-
былдау үшін облыс әкіміне, мемлекеттік 
мекемелер мен құқық қорғау органда-
рының басшыларына  2017 жылы – 21 
хат, 2018 жылы – 10 хат, 2019 жылдың 
4 айында – 3 хат жолданды. Бірнеше 
семинар сабақтары өткізілді. Соның 
нәтижесінде аздаған ілгерілеушілік бар. 
Бірақ, ол да көңіл көншітпейді.

Сонымен қатар, облыстық сотта 
2019 жылдың 20 мамырында құқық 
қорғау органдарының басшыларымен 
қылмыстық істерді қарау кезінде сот ісін 
жүргізуде мемлекеттік тілді қолданудың 
маңыздылығы туралы «дөңгелек үстел» 
өткізіліп, сот ісін жүргізу мен іс жүргізу-
де тіл туралы заңнама нормаларын то-
лыққанды қолдануға кедергі келтіретін 
мәселелер талқыланды.

Қазақстан Республикасы Азаматтық 
процестік кодексінің 14-бабы 1,2-бөлік-
терінің талаптарына сәйкес, азаматтық 
істер бойынша сот ісі қазақ тілінде 
жүргізіледі. Азаматтық іс бойынша іс 
жүргізу бастапқы белгіленген сот ісін 
жүргізу тілінде жүзеге асырылады. Істі 
сот талқылауына дайындау кезінде екі 
тараптың да жазбаша өтінішхаты бо-
йынша сот ұйғарымымен сот ісін жүргі-
зу тілін өзгертуге құқылары бар.  

Өкінішке қарай, судьялармен істерді 
зерделеу барысында мемлекеттік тілге 
тиісті дәрежеде мән берілмегендіктен 
және тараптарға іс жүргізу тілін мем-
лекеттік тілге ауыстыру мүмкін екені 

жөнінде толыққанды түсіндірмеуінің 
салдарынан көп жағдайларда істер орыс 
тілінде қаралып жатады. Осындай өрес-
кел заңбұзушылыққа жол берілгендіктен 
өткен жылы облысымызда 2 азаматтық 
іс апелляциялық алқада бұзылды. 

Сондықтан, 2019 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап судьяларға сот істерін 
зерделеу және сот талқылауына дайын-
дауды міндетті түрде дыбыс-бейнежазба 
арқылы жүргізу тапсырылды. Осының 
негізінде облыс соттарында жалпы іс 
жүргізу тілі мемлекеттік тілге ауысты-
рылған істердің пайызы біршама өскені 
байқалды. 2017 жылы мемлекеттік тілге 
140 іс ауыстырылып, қаралса (0,2 па-
йыз), 2018 жылы 273  іс мемлекеттік тіл-
ге ауыстырылып, қаралды (0,5 пайыз).

– Жоғарғы Сотта істерді мем-
лекеттік тілде қарау мәселесінің 
арнайы қаралуы аталмыш түй-
ткілдің қазір назар аударарлық 
деңгейде екенін білдірсе керек. 
Кеңесте осы мәселені шешудің қан-
дай жолдары талқыланып, қандай 
міндеттер белгіленді?

– Жоғарғы Сот төрағасы Жақып 
Қажыманұлы Асанов сот жүйесін заман 
талабына сай жаңғырту, оның беделін 
көтеру бағытында тың ұсыныстарымен, 
жағымды жаңалықтарымен көзге түсіп 
жүрген басшы. Судьялардың жүкте-
месін азайту бағытында атқарылған 
жұмыстар соңғы кезде нақты жемісін 
беруде. Медиаторлардың жұмысын 
жандандыру, жергілікті жерлерде Билер 
кеңестерін құру сияқты жұмыстардың 
нәтижесінде істердің көбі сотқа дейін 
қаралып, шешімін тауып жатыр.

Осыған орай, судьялардың жүкте-
месі де біршама азайып келеді. Осы 
орайда, Жақып Қажыманұлы бос уақыт-
ты пайдаланып, судьялардың мемле-
кеттік тілді меңгерулері, жәй меңгеріп 
қоймай, жатық сөйлеп, ұғынықты жаза 
алатын деңгейде болуы тиістігін атап 
өтті. Ол үшін қазылар әдеби кітаптарды 
оқып, тіл байлығын арттыруы қажет. 

Қазіргі күні еліміздегі халықтың 70 
пайызы қазақтар екені белгілі. Жергілік-
ті ұлт өкілдерінің саны жыл санап артып 
келеді. Ал, 10 жасқа дейінгі балалардың 
90 пайызы қазақша оқитынын ескерсек, 
мемлекеттік тілге деген қажеттілік-
тің ертеңгі күні қаншалықты өсетінін 
бағамдау қиын емес. Осы жайларды 
ескере отырып, Жоғарғы Сот төрағасы 
бұл мәселеге қатты көңіл бөлу қажетті-
гін атап өтті. Өйткені, мұның өзі қазіргі 
уақыт талабынан туындап отырған жай. 

Өкініштісі сол, қазіргі күні мемле-
кеттік тілде қаралатын істер саны аз 
болуымен бірге, қаралған істердің сау-
атсыздығы да үлкен мәселе болып отыр. 
Осы орайда кеңесте істерді мемлекеттік 
тілде қарау стандарттарын жасау жайы 
айтылды. Бұл бағытта Жоғарғы Сотта 
нақты жұмыстар атқарылып жатыр. 
Ендігі міндет – сол белгіленген стан-
дарттарды жергілікті жерлерге енгізіп, 
осы бағытта жұмыс жүргізу. 

Сонымен бірге, кеңесте жаңадан 
қабылданатын судьяларға мемлекеттік 
тілді білу міндеттелсін деген ұсыныстар 
айтылды. Осылай жасайтын уақыт жетті 
деп ойлаймын. Себебі, қазіргі жұмыс 
істеп жүрген судьялардың арасында, 
жасыратыны жоқ, мемлекеттік тілді 
мүлдем білмейтіндер бар.

Сондай-ақ, жоғарыда айтып кет-
кенімдей, тергеу органдары өкілдерінің 
заң талаптарын бұзып, алғашқы істі 
орыс тілінде жүргізуіне тосқауыл қою 
үшін құқық қорғау органдарымен бірле-
се жиындар өткізіп, осы мәселені бірігіп 
шешу жолдарын қарастыру да қажет. 

Тоқ етерін айтқанда, «бәріміздің 
илеп жүргеніміз бір терінің пұшпағы». 
Сон дықтан, бірлесе жұмыс істеп, бұл 
өзекті мәселені де бірігіп шешуіміз 
керек. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

Бастама

Елімізде заңмен көзделген адам құқықтары 
мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз 
ету мақсатында заңнамалық актілерге өзгеріс
тер енгізіліп отыратыны белгілі. Осы мақсатта 
2019 жылғы 21 қаңтарда «Кейбір заңнамалық 
актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заңға қол қойылды. Атап айтқанда, 
аталған заңмен 42 заңнамалық актіге, оның 
ішінде 11 кодекске меншік құқығын қорғауды 
күшейтуге, төрелікті дамытуға, сот жүктемесін 
оңтайландыруға және экономика саласын
дағы қылмыстарды ізгілендіруге бағытталған 
өзгеріс тер мен толықтырулар енгізілді. ҚР АПК 

мен «Нотариат туралы» заңы да өзгерістерден 
тыс қалған жоқ. 

Соған орай, сотта қаралып келген 9 санат
тағы даусыз талаптар нотариустарға берілді. 
Енді жалақыны өндіру, коммуналдық қызмет
тер бойынша  берешек өндіру, нотариат куәлан
дырған қарыз шарты бойынша  міндеттемені 
орындау туралы, лизинг шартына, ломбардтан 
кепілді қайтару мерзімі өткен соң өндіруді қол
дану, кондоминимум объектісінің ортақ мүлкін 
күтіп ұстауға арналған міндетті шығыстарға 
қатысудан жалтарған меншік иелерінен бере
шекті өндіру, жалдау төлемдері шартқа сәйкес 

ӨЗГЕРІСТЕР  ЗАМАН  ТАЛАБЫ төленбеуіне байланысты талаптардың қаралуы 
нотариустардың құзыретінде. 

Сонымен қатар, тараптардың келісіміне не
гізделген 10 талап оңайлатылған іс жүргізуден 
соттың бұйрықтық іс жүргізуіне беріліп отыр. 
Бұл, жалпы, 1 айдан астам уақытта шешілетін  
даусыз талаптар 3 жұмыс күні ішінде сот бұй
рығын шығару арқылы тез қаралып, тараптар
дың уақытын, қаражатын үнемдесе, сот органы
ның жүктемесін азайтады деген сөз.

Өзгеріс енгізілген заңдардың қатарында 
сот орындаушыларының  жекелеген қаулыла
рын санкциялау сот органынан прокуратураға 
берілуі  2019 жылдың 24 сәуірінен бастап 
жүзеге асырылуда. Сот тек борышкердің ҚР 

аумағынан шығуына уақытша шектеу қою мен 
мәжбүрлеп келтіру жайлы қаулыларды санк
циялайды. Өндіріп алушылардың алименттік 
төлемдер үшін ашылатын арнайы шоттардан 
балаларды бағыпқағуға арналған алименттік 
төлемдерді өндіріп алуына тыйым салу бел
гіленді. 

Елімізде ең қымбат қазына адам және адам
ның өмірі, құқықтары мен бостандықтары екені 
Ата Заңда көрсетілген. Сондықтан, заңнама
дағы өзгерістер мен толықтырулардың барлығы 
адам мүддесін қорғауды көздейді.

Р.БИСЕНОВА,
Қармақшы аудандық сотының бас маманы

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ                                                 

– Досжан Сарманқұлұлы, сот 
істерін мемлекеттік тілде жүргі-
зу мәселесін бұрыннан көтеріп келе 
жатқаныңызды жақсы білеміз. 
Жоғарғы Сот төрағасының осы 
мәселені арнайы қарауы оның 
аса маңызды болып отырғанын 
айғақтаса керек. Ақмола облысы 
соттарында қазіргі таңда мем-
лекеттік тілде іс қарау жайы 
қалай? 

– Сот істерін мемлекеттік тілде қа-
раудың еліміз бойынша өзекті мәселе 
болып отырған жайы бар. Жоғарғы Сот 
төрағасы Жақып Асановтың осы мәсе-
лені арнайы қарап, селекторлық кеңес 
өткізуінің басты себебі де осында екені 
анық. Әсіресе, қазағы аздау солтүстік 
өңірлердегі жағдай қазір өте алаңдар-
лық болып тұр. 

Ақмола облысында тұрғындардың 
51 пайызы жергілікті ұлт өкілдері, яғни, 
қазақтар. Бірақ, соған қарамастан, сот 
қарайтын істердегі мемлекеттік тілде 
қаралатын істер саны өте аз. 2017 жылы 
қазақ тілінде қаралған сот істері жалпы 
істердің 3,3 пайызы болса, өткен жылы 
3,8 пайызын құрады. Осы цифрлардан 
көріп отырғанымыздай, қазақ тілінде 
қаралатын істер қатары өте аз. 

Рас, соңғы жылдарда сәл де болса 
өсім бар. Алайда, сол өсімге көп күш 
жұмсап, қатаң талаптар қою арқылы 

дірілмейді. Сол себептен, мемлекеттік 
тілдің сот саласындағы қолданыс аясы 
кеңеймей отыр. Өкінішке қарай, осын-
дай кемшіліктер сот тарапынан көп 
жағдайларда тиісті бағасын алмауда.

Сөзім жалаң болмас үшін бірер істі 
мысалға келтіре кетейін. Ақмола облы-
сы қылмыстық істер жөніндегі аудана-
ралық соты 2018 жылдың 20 ақпанында 
қараған Ерсін (аты өзгертіліп алынды) 
деген азаматқа қатысты қылмыстық іс 
бойынша 2017 жылдың 5 маусымдағы 
қаулысымен Көкшетау қалалық ішкі 
істер басқармасының тергеушісі, поли-
ция лейтенанты А.Бебоевтың бастапқы 
материал орыс тілінде жиналғанына 
сілтеме жасай отырып, сот ісін жүргізу 
тілін мемлекеттік тілден орыс тіліне 
ауыстыру қажет дегенін желеу етіп, 
істі орыс тіліне ауыстырған. Мұндай 
уәж заң талаптарына қайшы келеді. 
Сонымен қатар, кінәлілер Нұрбек және 
Айдар (аты өзгертіліп алынды) деген 
азаматтар қазақ ұлтының өкілі екенін, 
олардың да істі жүргізу тілін таңдау 
құқығы бар екенін ешкім ескеріп, оны 
ескертпеген. 

– Істердің басым бөлігі ресми 
тілде қаралуының тағы қандай 
себептері болуы мүмкін?

– Сот істерінің орыс тілінде қара-
лып жатуының тағы бір себебі – кейбір 
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ЖЕГІҚҰРТ

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  КҮРЕС 
ТИІМДІ ЖҮРГІЗІЛУІ ТИІС

(Соңы. Басы 1-бетте)

Білген жөн 

ҚОРДЫ ТІРКЕУ ОН ЖҰМЫС КҮНІНЕН 
КЕШІКТІРІЛМЕЙДІ

Азаматтар және (немесе) заңды тұлғалар ерікті мүліктік жар-
налар негізінде құрған, әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім 
беру және өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін, 
мүшелігі жоқ коммерциялық емес ұйым қор деп танылады. Қор-
ларды мемлекеттік тіркеу «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
Қазақстан Республикасының заңында көзделген ерекшеліктер 
ескеріле отырып, «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және 
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан 
Республикасының заңы бойынша белгіленген тәртіппен жүзеге 
асырылады.

Құрылтайшылардың құрамына, сондай-ақ, қызмет саласы-
на қарай жеке, корпоративтік, қоғамдық, мемлекеттік қорлар 
құрылуы мүмкін. Қызмет мақсаттарына қарай әлеуметтік, қайы-
рымдылық, мәдени, білім қорлары және өзге де қорлар құрылуы 
мүмкін. Қорды құрған кезде құрылтайшылардың (құрылтайшы-

ның) шешімімен тұрақты жұмыс істейтін алқалы басқару органы 
– қордың атқарушы органы тағайындайтын қамқоршылық кеңесі 
құрылады. Ол қор қызметінің жарғылық мақсаттарына сай келуіне 
бақылау жасайды және жарғыда бекітілген өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

Қор жарғыда белгіленген мерзімде қаржы қызметін тексеруді 
жүзеге асыруға міндетті. Тексеруді тексеруші немесе аудиторлық 
ұйым жүзеге асырады. Сондай-ақ, қор өз мүлкін пайдалануы ту-
ралы есептерді жыл сайын интернет-ресурстарда орналастыруға 
және (немесе) оларды Республика аумағында таралатын мерзімді 
баспасөздерде жариялауға міндетті.

Қорларды тіркеуді тиісті облыстағы және Нұр-сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларының Әділет департаменттері жүзеге асырады. 
Мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін қызмет 
берушінің орналасқан жері бойынша он жұмыс күннен кешіктірмей 
жүргізіледі. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы көрсетіледі. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін тіркеу алымы белгіленген. 
Тіркеу алымының сомасы «Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы ҚР кодексінде белгіленген мөлшерлеме бойынша 
есептеледі және салық салу объектісінің тіркеу орны бойынша тиісті 
құжаттар берілгенге дейін төленеді. 

Д.КОЛОДА,
СҚО Әділет департаменті басшысының 

орынбасары

2018 жылдың қыркүйегінен бастап 
Жоғарғы Соттың «Сот шешiмi туралы» 
Нормативтік қаулысының 7-ші тармағы 
төртінші абзацпен толықтырылып, жа-
рияланғаннан кейін судья қабылданған 
шешімнің мәнін, уәждері мен құқықтық 
салдарын ауызша түсіндіретін болды. 
Өйткені, сот шешімі – әділдіктің тәжі. 
Ол мемлекеттік биліктің мәртебесін ай-
қындайды. Сот шешімі заңдылық және 
негізділік талаптарына жауап беруі керек. 
Сауатты жазылған, дұрыс рәсімделген сот 
актісі сот корпусының мәдениет деңгейін 
және халыққа деген құрметін көрсетеді. 
Тараптардың ойлау, қабылдау деңгей-
лерінің әртүрлі екенін ескере отырып, 
әділ дұрыс сипаттамамен шығарылған 
шешімнің мазмұнын жетік, ортақ тілмен 
түсіндірудің маңызы зор. Сөз неғұрлым 
қарапайым болса, соғұрлым түсінікті. 
Өзің сенгенге өзгені сендіру қиын.

Сот шешімін түсіндірудің мақсаты – 
халықтың сотқа деген сенімін арттыру, 
халықтың санасын, сауаттылығын көтеру 
арқылы соттың жүктемесін азайту. Сон-
дықтан, сот қабылдаған шешімін тарап-
тардың жіберген қателіктеріне көз жеткізе 
отырып, осы шешімнің не себепті осылай 
қабылданғанын жетік түсіндірген жағдай-
да ғана бұл шара тараптың шешімді қуы-
нуға деген ойын төмендетіп қана қоймай, 
мұндай түсінік тараптың дау туындағанға 
дейін болған мән-жайға деген көзқарасы-
ның өзгеруіне әкеледі. Сол мезетте ғана 
адам санасында әділдік орнайды.

Жоба дегеніміз – бекітілген шараларды 
жүзеге асыруға арналған іс-әрекеттердің 
бағдарламасы. Кез келген жаңалықты 
енгізу оңай емес. Ол үшін өзгерістің қа-
жеттілігін дәлелдеп, оны іске асыру керек, 
оған қоса тәуекел мәселесі де болады. 
Жасыратыны жоқ, аталған пилоттық жоба 
сот процесін жүргізуде, сот шешімін жазу-
да ауқымды зерттеулерге жақсы бастама 
болды. Енді сот актілерінің мазмұнын 
түсіндіруді жүйелі түрде жүргізу қажет-
тілігі мен механизміне тоқталып және осы 
пилоттық жобаны іске асыру барысында 
жасалған жұмыс тар, алынған нәтижелерді 
негізге алып, мына бағыттағы әдістемені 
ұсынамыз.

Көп жағдайда апелляциялық шағым-
дарда талап қою арызында не қарсы 
пікірде келтірген уәждер қайталанады. 
Түсіндірме жұмысын тек шешім шыға-
рылғаннан кейін ғана жүргізу жеткіліксіз. 
Әзірлік сатысынан бастау алған нақты 
шаралар істің татуласу рәсімімен аяқта-
луына, талаптан бас тартуға, не жауап-
кердің талапты мойындауына дейінгі 
нәтижеге жеткізуі қажет. Судья шешімді 
түсіндірген кезде сотқа қатысып отырған 
адамдардың түсіну қабілетін, санасын, 
психологиялық қабылдау ерекшеліктерін 
де ескергені жөн.

Алдыңғы қатарлы отыздыққа ұм тыл-
ған жас мемлекетіміздің даму стратегия-
сын жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлық 
дерті едәуір кері әсерін тигізетіні өкінішті. 
Сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінгі 
күннің аса маңызды мәселесі. Сондықтан 
да, онымен күрес жұмыстары қарқынды 
түрде жүргізіліп келеді. 

«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-
жақ ты, үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде 
жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған 
биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз» де-
ген Елбасымыз мемлекеттік құрылымдар-
дан сәйкесінше тиімді және бағытталған 
жұмыстар талап еткен еді. Бұрынғы пост-
кеңестік елдер ішінде егемендік алғаннан 
кейін ең алғаш болып біздің елімізде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

жөнінде дербес заң қабылданды. Халықа-
ралық сарапшылар республикамыздың 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
заңнамасын ең тиімді құжат деп баға-
лағаны белгілі. Сыбайлас жемқорлықтың 
жолын кесуге бағытталған заңнамаларға, 
өткізіліп жатқан түрлі шараларға қара-
мастан, елі міздің барлық саласында бұл 
дерттің нышаны бар екені жасырын емес.  

ҚР Қылмыстық кодексінің «Мемле-
кеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқор-
лық және өзге де қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға» арналған 15-тарауына 
«Заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі 
жасау» (365-бап) бабы қосылған. Мұнда 
дара кәсіпкердің немесе коммерциялық 
ұйымның құқықтары мен заңды мүд-

делерін шектеу белгілі бір қылмыстық 
жаза тағайындауға әкеп соқтыратыны 
көрсетілген. 

Сондай-ақ, аталған заңнамада бұдан 
былай пара алу қылмысы үшін белгілі 
бір қызметпен айналысу құқығынан өмір 
бойына айыра отырып, мүлкін тәркілеу-
мен, параның елуден сексен есеге дейін 
еселенген сомасы мөлшерінде айыппұл 
салынатыны немесе бес жылдан он бес 
жылға дейін бас бостандығынан айыру 
жазасы тағайындалатыны көрсетілген. 
Яғни, пара алған да, пара берген де бұдан 
былай өмір бойы белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан айырылады. Бұл өз-
герістер қоғамда сыбайластықтың жолын 
кесуге бірден бір ықпал ететін факторлар-
дың бірі болмақ. 

Қазіргі мәліметтерге сәйкес, сот 
шешімін жариялағаннан кейін оның 
толықтай түсіндірілуіне қарамастан, 
арыз, шағымдардың саны әлі де айтар-
лықтай азаймай тұр. Сол себепті, бұл 
мәселеде тиісті нәтижеге қол жеткізу 
үшін әлі де жүйелі түрде зерделеу қажет. 
Атап өтетін жайт, жалпы бірыңғайлықты 
қамтамасыз ету мақсатында сот шешімін 
түсіндіруге қатысты ортақ әдістемелік 
нұсқаулықтың жасалуы уақыт талабымен 
үндесіп тұрғаны белгілі. Бірақ, қай кезде 
де азаматтық-құқықтық қатынастардан 
туындайтын дауларға қатысты барлық 
мән-жайды ескеріп, қайшылықтың алдын 
алатын бірізділік құжатын түзу қиыннан 
қиыстырар күрделі шаруа. Сондықтан, 
бұл мәселеде бірінші кезекте негізгі бас-
шылыққа алынатын жағдайларды бекіту 
қажет. Ол үшін сот шешімін түсіндіру 
әдістемесін негізгі 2 тарауға жіктеуге бо-
лады. Оның әрбір тармағы қажеттілігіне 
қарай тарқатылады.

Бірінші тарауы – «Жалпы түсіндіру». 
Мұнда судья сот шешімін жариялаған-
нан кейін міндетті түрде басшылыққа 
алатын негізгі 3 мәселеге тоқталу қажет. 
Олар «Сот шешiмi туралы» Нормативтік 
қаулымен нақты бекітілген, яғни, бірінші 
– шешімнің мәні, екінші – шешімнің уәж-
дері және соңғысы – шешімнің құқықтық 
салдары.

Шешімнің мәні ретінде талап қоюдың 
негізі мен нысанасы, шешім қабылдауға 
негіз болған жағдайлар және дәлелдеме-
лер қысқаша және қарапайым тілде түсін-
дірілуі қажет. Шешімнің уәждері ретінде 
судья тараптардың негізгі уәждері мен 
дәлелдемелерін қабылдағанының немесе 
бас тартқанының себептерін, қажеттілігі-

не байланысты басшылыққа алынған заң 
нормасын түсінікті түрде жеткізуі қажет. 
Шешімнің құқықтық салдары ретінде 
сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 
тараптар үшін қандай салдары болатынын 
және туындайтын міндеттемелер туралы 
түсіндіру керек.

Екінші тарауы – «Жеке түсіндіру». 
Мұнда судьялар басшылыққа алатын, әр-
бір істің мән-жайын жеке ескеріп, жүзеге 
асырылатын әрекеттер көзделеді. Сол се-
бепті, бұл тарауда бірінші кезекте басты 3 
сұраққа айқын жауап беруіміз қажет, олар: 
«Неге?», «Кімге?» және «Қалай?».

Енді осы аталған сұрақтарға нақтырақ 
тоқталсақ. Біріншісі – Неге? Яғни, сот 
шешімін түсіндірудің не қажеттілігі бар, 
басты мақсат нені көздейді? Бұл тура-
лы жоғарыда қысқаша айтылды. Бірақ, 
негізгі мақсат – ол, әрине, сотқа түйіні 
шешілмеген дауды жеткізген тараптар-
дың мүддесі. Судья істі қарау барысында 
даудың туындау негізін анықтауы қажет. 
Ол судьяға тараптардың көкейіндегі ай-
тылмаған мәселеге жауап беруге, оларға 
сенім көпірінің қысқа жолын табуға өз 
ықпалын тигізеді.

Екінші – Кімге? Яғни, сот шешімін 
түсіндіру кезінде қандай тұлғалар қа-
тысуда. Мұнда судьялар тараптарды 
қарапайым азаматтар және заңгерлер 
деп екі топқа жіктеуі қажет. Қарапайым 
азаматтарға заң нормалары түсініксіз бо-
луы мүмкін. Сондықтан, негізге алынған 
дәлелдемелер мен заң талаптары мейлін-
ше жеңіл және түсінікті тілмен баяндалуы 
тиіс. Мүмкіндігінше, заңдық терминдерді 
қолданбағаны жөн. Бұл ретте «Өнер 
алды – қызыл тіл» деген қазақтың нақыл 
сөздерін басшылыққа алған абзал. Ал, 

рай білу қасиетінде» деген қанатты сөзін 
еске салады. Не болмаса, Фараон Ахтой-
дың «Ешқашан «Сенікі дұрыс емес» деп 
айтпа, мәмілегер бол және ол саған өз 
дегеніңе жетуге септігін тигізер» деген 
тұжырымы осындай жағдайға арнайы 
айтылғандай.

Тиісінше, судья барынша сот шешімін 
түсіндіру кезінде тараптарға: «Сіздің уәж-
деріңіз қисынсыз немесе дұрыс емес» де-
ген сөздерді қолданбағаны абзал. Мұндай 
жағдайда айтылған сөз өзінің тиісті меже-
сіне жету үшін оның мәні мен құрылымы-
на назар аудару қажет. «Ердің құны – екі 
ауыз сөз» демекші, кезінде қазақ билері 
бір ауыз сөзбен дүйім жұртты тоқтатқаны 
белгілі. Ондағы мәселе халықтың биге 
деген құрметі және сенімі.

Сондықтан, тараптар сот шешімімен 
оны түсіндіруден кейін келісіп, өз қателі-
гін ұғынуына, судьяның істі қабылдап, сот 
шешімін жариялағанға дейін істі қарау 
барысында іске қатысушы тұлғалардың 
сенімі мен құрметіне ие болуына тікелей 
байланысты.  

Сол себепті судья жарыспалылық 
қағидасын сақтай отырып, алдын ала сот 
отырысында нақты дауда қолданылатын 
заң нормаларын, тараптардан ол норма-
ларды қалай түсінетінін анықтап, ауызша 
түсіндірме жасауы мүмкін. Бұл жағдай 
кеңесу бөлмесінің құпиялылығын бұз-
байды. Себебі, «Сот шешiмi туралы» Нор-
мативтік қаулының 3-ші тармағына сай, 
заңмен белгiленген, жазбаша нысанда 
дайындалмаған және судья қол қоймаған 
ауызша қорытындылардың жария етілуі 
сот шешiмi болып табылмайды.

Енді осы айтылғандарды түйіндесек, 
келесі дүниелерді тізбектеуге болады. 

тілігі артатыны анық. Пилоттық экспери-
мент көбінесе зерттеу әдістерін талдауға 
арналған.

Соңғы үш-төрт жыл аясында сот жүк-
темесі шамадан тыс көп болғаны бәріміз-
ге мәлім. Статистикаға көңіл аударатын 
болсақ, 2017 жылы апелляциялық сатыда 
1346 іс қаралған. Ал, 2018 жылы пилот-
тық жоба енгізілген сәттен бастап банктік 
комиссия бойынша дауларды қоспағанда, 
апелляциялық сатыда 1290 іс қаралып, 
қысқа мерзім ішінде белгілі нәтижелерге 
қол жеткенін айта кеткеніміз дұрыс.  

Қандай істің болсын орындалуына үш 
түрлі шарт керек. Ең әуелі – ниет, одан 
соң – еңбек және тәртіп.

Сөз соңында тағы да тіл құдыретіне 
тоқталсам. Тіл күшіне өлшеу жоқ. Қазақ 
тілінің көркемдігіне теңеу жетпейді. 
Жалғанда не терең? Мағыналы сөз терең. 
Не өткір? Шындық  өткір. Сөз құдыреті 
ғажап: алтынды мыс, мысты алтын етіп 
көрсете алады. Тас жүректі қорғасындай 
ерітіп, балқыған қорғасынды тастай етіп 
қатыра алады. Ең қымбат мұра – сөз.

Ұлттың тілінде сол ұлттың жері, 
тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай ашық 
көрініп тұрады. Қазақ тілі еліміздің 
кең даласындай дархан, халқымыздың 
сабырлы мінезі іспеттес байыпты, ор-
нықты. Баға жетпес қазынамыз – киелі 
тілдің, қасиетті сөздің құдіретін, мол 
мүмкіндігін сот әділдігін жүзеге асыру 
барысында тиімді қолдану әр судьяның 
міндеті.

Қайрат АДРАНОВ,
Батыс Қазақстан облыстық 

сотының азаматтық істер 
жөніндегі алқа төрағасы

ШЕШІМДІ ДҰРЫС ТҮСІНДІРУ СОТҚА 
ДЕГЕН СЕНІМДІ АРТТЫРАДЫ

Сот жүйесінде жемқорлықпен күре-
судің негізгі жолы – ашықтық пен жа-
риялылық болғандықтан, сот процестері 
дыбыс-бейне жазба құралдарына жазыла 
отырып, кез келген азаматтардың және 
БАҚ өкілдерінің қатысуымен өткізілуде. 
Сот ғимараттарының ішкі-сыртқы бөлік-
терінде бейнебақылау қондырғылары 
орнатылып, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес бөлімі осы бағыттағы жұмыстарды 
насихаттау, алдын алу, бақылау жұмыста-
рын жүргізеді.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
бойынша Қазақстанның тәжірибесінде 
жинақталған үш негізгі шарт бар. Бірінші-
ден, қатал әрі әділ заңдар қажет. Екінші-
ден, күшті саяси жігер керек. Үшіншіден, 
барша қоғам сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы тұру тиіс. Сонда ғана біз қылмыстың 
етек жаймауына ықпал ете аламыз. 

Гүлфайруз ҚОЙБАҒАРОВА,
Ақтау қалалық сотының 

судьясы

заңгерлерге түсіндіргенде, керісінше, ба-
рынша заң нормаларына, оларды қолдану 
барысында негізге алынған жағдайларға, 
дәлелдемелерді бағалауға қатысты то-
лығырақ тоқталу қажет.

Үшінші – Қалай? Яғни, сот шешімін 
түсіндіру барысында қолданылатын 
әдіс-тәсілдер. Жоғарыда аталған екі 
жағ дайда да тараптардың ақпаратты қа-
былдау ерекшеліктерін аса ескеру керек. 
Бұл мәселе де үлкен тиянақтылықты 
қажет етеді. Себебі, судья тараптарға 
психология лық тұрғыда дұрыс жол таба 
білуі керек. Осы жайт еріксіз Генри Форд-
тың «Егер жетістіктің бір сыры болса – ол 
сөзсіз басқаның ой-тұжырымын қабыл-
дап, әр жағдайға оның көзқарасымен қа-

Атап айтқанда, сот саласында баршаға 
ортақ сот шешімін түсіндіруге қатыс-
ты әдіс темелік нұсқаулық қажет. Сот 
шешімін түсіндіру әдістемесі «Жалпы» 
және «Жеке» секілді негізгі екі тарауға 
жіктелуі керек. Судья істі қарау бары-
сында даудың туындау негізін анықтауы 
керек. Тараптарды қарапайым азаматтар 
және заңгерлер деп нақты екі топқа 
жіктеу қажет. Іске қатысушы тұлғалар-
дың ақпаратты қабылдау ерекшеліктері 
ескерілуі тиіс.

Осындай шараны, яғни түсіндір-
ме жұмысын жүйелі түрде істің ауыр, 
жеңіліне қарамай жүргізетін болсақ, 
онда халықтың сотқа деген сенімі, сот 
жүйесінің деңгейі, судьялардың білік-
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Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішев 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, уялы тел.: 
8 (777) 572-29-91,  8 (701) 315-54-59.
Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов-
Гоголь көш. қиылысы),  Тел.: 8-714-2-50-97-07, 
ұялы тел.: 8-7758847211, 8-7053506918.

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

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент к.,  Желтоқсан 
көшесі,  20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА),
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент к.,  Г.Иляев көшесі,  47 (Шай-
мерденов 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 к,., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 
8 (7112) 50-88-05.

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 

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.

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

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

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55,  Алма сауда орталығы, 3-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 
87051857573, 87075952199, 87017392783 
Emaіl:kaldybayeva@ maіl.ru.

ЖАРНАМА

БАНКРОТТЫҚ

ТАРАТУ

/

/

5. «ТрансОйл» СК» АҚ акционерлерінің назарына!
2019 жылғы 28 мамырда болған акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары туралы хабарлаймыз. Акционерлердің жалпы 
жиналысына дауыс беру құқығы бар 953 608 акцияға иелік етуші акционерлер қатысты, бұл 
«ТрансОйл» СК» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 99,33%-ын құрайды.

Дауыс беру қорытындысы

                                         Күн тәртібі Жақтап Қарсы Қалыс 
қалған№                         Мәселелері

1 «ТрансОйл» СК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналы-
сының күн тәртібін бекіту 953 608 жоқ жоқ

2 «ТрансОйл» СК» АҚ 2018 жылғы жылдық қаржы есептілігін 
бекіту 953 608 жоқ жоқ

3
Қоғамның 2018 жылғы таза табыс бөлу тәртібін бекіту және 
жай акция лары бойынша дивидендтер төлеу (төлемеу) туралы 
шешім қабылдау

953 608 жоқ жоқ

4 «ТрансОйл» СК» АҚ жарияланған акцияларының санын ұлғайту 
туралы 953 608 жоқ жоқ

5 «ТрансОйл» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

директорлар Кеңесінің мүше-
леріне әрбір бес кандидат 
үшін берілген дауыс:
953 608 жоқ жоқ

6 «ТрансОйл» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы 
төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 953 608 жоқ жоқ

7 «ТрансОйл» СК» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 
ұйымды белгілеу 953 608 жоқ жоқ

8 Акционерлердің «ТрансОйл» СК» АҚ және оның лауазымды 
тұлға ларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қараудың 
қорытын дылары туралы

953 608 жоқ жоқ

9 Акционерлерді «ТрансОйл» СК» АҚ Директорлар кеңесінің және 
Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен құрамы 
туралы хабардар ету

953 608 жоқ жоқ

10 Директорлар кеңесінің Ережелеріне толықтырулар мен өзгерту-
лер енгізу  953 608 жоқ жоқ

11 Корпоративтік басқару Кодексіне толықтырулар мен өзгертулер 
енгізу 953 608 жоқ Жоқ

БЕКІТЕМІН
Басқарма төрағасы «Коммеск-Өмiр» СҚ» АҚ

_______________Ханин О.А.
2019 жылдың «23» мамыры

2019 жылдың 23 мамырында өткен «Көммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы 
жиналысындағы дауыс беру қорытындысы

«Көммеск-Өмір» СК» АҚ директорлар Кеңесі 2019 жылдың 23 мамырында өткен акционерлердің Жылдық 
жалпы жиналсындағы дауы беру қорытындысы туралы ақпараттандырады.

Күн тәртібі сұрақтары бойынша қарсы дауыс бергендер немесе жауап беруден бас тартқандар жоқ. 
Күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесі шешімдер бір ауыздан 
қабылданды:

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша:

Дауыс беретін акциялардың саны
Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акция лардың 
жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 2018 жыл бойынша «Коммеск-Өмір» СК» жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 
2018 жыл бойынша аудиторлық есептілікке назар аударылсын. 

Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша:

Дауыс беретінакциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 2018 жыл  нәтижелері бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 
Қоғамның 2018 жылғы 1 344 095 000 теңге сомасындағы таза табысы меншікті капиталын ұлғайтуға 
бағытталсын және ол бөлінбеген таза табыстың құрамында ескерілсін.

Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша:

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 2018 жылда Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы 
мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша:

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 2019 жылғы қызмет нәтижелері бойынша «Коммеск-Өмір»СК» АҚ-ның аудитін 
орындайтын аудиторлық ұйым ретінде  «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін. 

Күн тәртібінің 5-ші сұрағы бойынша:

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 
өтініштерінің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 6-шы сұрағы бойынша:

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерімен, Қоғамның үлестес тұлғаларымен 
заңнамада белгіленген талаптармен міндетті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның сақтандыру 
Ережелерімен белгіленген талаптармен ерікті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтанушылардың 
талаптарынан, құқықтарынан және міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтармен және міндеттермен  
сақтандыру шарттары жасалсын. 

2. Айтылған мәмілелерді орындау туралы ақпаратты  www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның өзінің 
интернет-сайттарында жариялау кезінде шарттың тек  күні және нөмірі, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы 
ақпараты ғана жариялансын. 

3. 1 және 2-тармақтарда айтылған шешімдер «Коммеск-Өмір»СК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 
мүшелерімен және үлестес тұлғаларымен 2019-2020 жылдарға мәмілелер жасасу туралы акционерлердің Жалпы 
жиналысының шешімдері деп саналсын.

Күн тәртібінің 7-ші сұрағы бойынша: 

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 1. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-мен шартпен қарастырылған талаптармен қаржылық 
кеңес беруші қызметтерін ұсыну туралы шартқа қол қою арқылы мүдделі мәміле жасалсын. 

2. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен Қазақстан Республикасының 
«Сақтандыру қызметі туралы» Заңының 15-1-бабының 1-тармағының талаптарын ескере отырып, «Коммеск-
Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген және үшінші тұлғалармен жасалатын ұқсас мәмілелерге 
қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкестікте ғана сақтандыру бойынша мәмілелер 
жасалсын.   

3. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ, Қоғамның үлестес тұлғаларымен бұрын жасасқан мүдделі мәмілелерді 
ұзарту қажет болса, сол талаптармен жаңа мерзімге шарттарды немесе қосымша келісімдерді жасасу арқылы 
мәмілелер жасалсын. 

4. Қоғамның үлестес тұлғаларымен заңнамамен және шарттармен және қызметті (жұмысты, өнімді) 
ұсынатын тараппен бекітілген тарифпен белгіленген жағдайларда, Қоғамның сақтандыру қызметін сүйемелдеу, 
шаруашылық және инвестициялық қызметін іске асыру үшін қажетті шарттар жасалсын. 

5. Мәмілелер мүдделі мәмілелер ретінде танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа Қоғамның қатысуы 
жағдайында,  биржалық сауда-саттықта анықталған шарттар бойынша мәмілелер жасалсын. 

6. Егер Қоғам жасаған мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар 
нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де 
құпияларды құрайтын ақпаратты қамтитын болса, www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның өз сайттарында 
мүдделі мәмілені Қоғамның жасауы туралы ақпаратты орналастыру кезінде, шарттың тек атауы, күні және 
нөмірі (егер бар болса) жариялансын. 

7. 1-6-тармақтарда көрсетілген шешімдер 2019-2020 жылдарға мүдделі мәмілелерді «Коммеск-Өмір» СК» 
АҚ жасасуы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп саналсын. 

Күн тәртібінің 8-ші сұрағы бойынша: 

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: Қоғамның Жарғысы жаңа басылымда бекітілсін. Басқарма Төрағасы Ханинге О.А.  
жаңа басылымдағы Қоғамның Жарғысына қол қою өкілдігі берілсін. 

Күн тәртібінің 9-ші сұрағы бойынша: 

Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін 
акциялардың жалпы санының %

«КЕЛІСЕМІН» 96 392 78,75

Қабылданған шешім: 1. И-127 «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының 
Корпоративтік басқару кодексі», П-24 «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының 
Директорлар кеңесі туралы ереже» және И-59 «Еңбекақыны төлеудің, ақшалай сыйақыларды  есептеудің,  
сондай-ақ «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ басшы қызметкерлеріне материалдық мадақтаулардың басқа да түрлерінің  
Ішкі саясаты» жаңа басылымда бекітілсін.

2. 26.05.2015 ж. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген И-127 «Коммеск-
Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі», және тиесілі 
06.12.2012 ж. және 07.09.2017 ж. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген П-24  
«Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже» 
және И-59 «Еңбекақыны төлеудің, ақшалай сыйақыларды есептеудің, сондай-ақ «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ  
басшы қызметкерлеріне материалдық мадақтаулардың басқа да түрлерінің Ішкі саясаты» күшін жоғалтқан 
деп танылсын.

3. «Алға-технология» ЖШС, БСН 140840019651, өзінің таратылғандығы 
туралы хабарлайды. Барлық талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 
Алматы қ., Ақсай-1А ы.а.,1-үй, 6-кеңсе, 6-қабат, тел.: +77017141889. 

6. «Самал Шиелі» микрокредиттік ұйымы» ЖШС, БСН 070940017019, 
өзінің таратылғандығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Абай көшесі, 47-үй. 

13.  «Коллекторское агентство» ГАРАНТИЯ МТМ» ЖШС, БСН 
110240022545, (бұдан әрі-Серіктестік), заңды мекенжайы: Алматы қ., 
Алмалы ауданы, Сейфуллин к., 499а, серіктестіктің жалғыз қатысушысының 
03.06.2019 жылғы №1 шешімімен, тарату туралы шешім қабылданғанын 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Алматы қ., 
Алмалы ауданы, Досмұхамедов к., 71-үй, 65-пәтер. Тел.: 8 (727) 356 05 77, 
іш. 281,511.

14. «VIP Авто» ЖШС, БСН 070940012503, (ҚР, Атырау облысы, Атырау 
қ., Азаттық даңғ., 63, 5-кеңсе, индекс 060000), өзінің таратылатындығы 
туралы  хабарлайды. Талап шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 
ШҚО, Өскемен қ., Карл Либкнехт көшесі, 38, индекс 070 004, тел.: 8 (7232) 
25 58 18.

15. «DM-Tender» ЖШС, БСН 17104002597, өзінің таратылатындығы 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, Алшын Қаражігіт би көшесі, № 26, 2-пәтер. 
Тел.: 8 (71335) 3 10 20, 8 776 790 22 35.

16. «Tulpar Energy Services» ЖШС, БСН 071240003908, өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Қаратоғай к., 
50-құрылыс. Тел.: 8 708 534 82 99. 

17. «Аѕѕаи E» ЖШС, БСН 171040009366, өзінің таратылатындығы 
туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы облысы, Іле 
ауданы, ҚазЦИК ауылы, Балта Сейдалиев көшесі, 68 А уч. Тел.: 8 707 391 
38 68.

18. «Мир Шин» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 111040015706, 
өзінің таратылғандығы туралы хабарлайды. Барлық талап-шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 
Урдинская көшесі, 1/3 үй, 32-пәтер.

19. «СайПар Дриллинг Компани Б.В.» компаниясы, «СайПар Дриллинг 
Компани Б.В. Карачаганак Проджект», БИН 000841003187 филиалының 
таратылғандығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, 10 шағын ауданы, 27-
үй, 491-кеңсе, тел.: +7 777 797 4150.

20. Павлодар облысы Баянауыл ауданының «Ішкі саясат» ММ, (БСН 
990740001534), өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша  қабылданады, Қазақстан Республикасы, Павлодар 
облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Сатпаев көшесі, 45.

21. «Бекзат жеке бала бақша яслиі» ЖШС-і (БСН 180140015829), өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, 
Шиелі кенті, Досбол Датқа көшесі,  62-құрылым.

25. «Компания форум» ЖШС, БСН 020540010994, өзінің таратылғандығы 
туралы хабарлайды. Тадап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай 
облысы, Рудный қ., Ленин к., 48/1, 328-бөлме. 

22. МЖӘ жобасын бастау туралы хабарлама
«Қарағанды   облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ  денсаулық сақтау 

саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі Жоба туралы 
хабарлайды: «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 44-бабына сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестіктің 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. «Қарағанды 
қаласының Октябрь ауданында (Пришахтинск) балалар емханасын ашу» жобасы. 
Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2022 жж. МЖӘ жобасының алдын-ала мерзімі – 3 
жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. Бюджеттен және (немесе) мемлекеттік қолдау 
шараларынан болжамды түрде есептелген төлемдер: «Амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы ережені бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2011 жылғы 5 қаңтардағы № 7 бұйрығына сәйкес бір әкімшілік аумақтық бірлік шегінде 
бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына 
аумақтық қызмет көрсету аймағын айқындау. Аймақтағы тауарларға, жұмыстарға 
және қызметтерге нақты қажеттілік: Октябрь ауданында (Пришахтинск) жеке серіктес 
қаражаты есебінен жөндеу жұмыстарын жүргізу және жарақтау арқылы жұмыс істеп 
тұрған ғимаратта балалар емханасын ашу,жақын маңдағы аудан тұрғындарына (әйелдер, 
балалар) бастапқы медициналық-санитарлық және консультациялық-диагностикалық 
көмек нысанында сапалы амбулаториялық-емханалық көмек көрсету үшін қуаты бір 
ауысымда 350 келуден кем емес балалар емханасын ашу. Жобаның техникалық күрделі 
және (немесе) бірегей тиістілігі: қолданылмайды. Жеке серіктестер МЖӘ-ге келесі 
нысандарда қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
туралы» ҚР Заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. Жоба инвестор 
есебінен жүзеге асырылады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі 
әлеуетті жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар бере алады. Жоспарланған МЖӘ 
жобасын іске асыруға қызығушылық білдірген әлеуетті жеке серіктестер хабарламада 
көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 
жоспарлау және жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 
725 бұйрығымен бекітілген Ереженің 130-тармағында көрсетілген, жеке серіктесті 
анықтау бойынша тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге балама ұсыныс береді.  
Әлеуетті жеке серіктес мынадай жалпы біліктілік талаптарына сай болуы керек: 1) 
Құқықтық қабілеттілікке ие (заңды тұлғалар үшін) және іс-әрекетке қабілеттілігі болуы  
(жеке кәсіпкер үшін); 2) салықтық берешегінің болмауы, салық төлеуші болуы; 3) 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау 
үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстарына 
ие болуы; 4) банкроттыққа болмаса таратуға жатпайтын, тиісті негізгі құралдардың 
құнының баланстық құны он пайыздан асатын, оның мүлкі қамауға тыйым салынбаған 
болуы керек, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, оның қаржы-шаруашылық 
қызметі тоқтатылмауы керек. 5) соңғы үш жылда күшіне енген сот шешімі негізінде 
жауапкершіліксіз әлеуетті жеке серіктес ретінде тану туралы, мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік келісімшарттары бойынша, өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) 
тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылмаған болуы керек. «Қарағанды 
облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ осы хабарлама жарияланған күннен 
бастап 30 күнтізбелік күн ішінде балама ұсыныстар қабылдайды. Анықтама үшін:  
«Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ, мекенжайы: Алиханов 
к., 2, тел.: +7 (7212) 413368.  

23. Өскемен қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 86 мекенжайында орналасқан 
«Востокмашзавод» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) директорлар кеңесінің 
бастамасымен 2019 жылғы 9 шілдеде сағат 11:00-де Өскемен қаласы, Нұрсұлтан 
Назарбаев даңғылы, 86 мекенжайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысының (бұдан әрі – жиналыс) мәжіліс залында өткізілетіндігі туралы 
хабарлайды.

Күн тәртібі: 
Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасауы туралы (бұдан әрі – «ҚТЖ» ҰК» АҚ, 

атап айтқанда, қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – банк) мен «ҚТЖ» ҰК» 
АҚ арасындағы қарызды аудару туралы шарт (бұдан әрі-шарт) оның негізінде Қоғам 
береді, ал «ҚТЖ» ҰК» АҚ  2012 жылғы 17 мамырдағы No KS 01-12-08 несие желісін 
беру туралы Келісім (Бұдан әрі – Келісім) бойынша «ҚТЖ» ҰК» АҚ-мен барлық 
қарызды қабылдайды.

Қоғамның Бас директорына қажетті өкілеттіктер беру туралы. 

Қоғам жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Заңының 48-бабымен белгіленген. Жиналысқа қатысуға және онда 
дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2019 жылғы 2 шілде сағат 00:00-
ге жасалады. Қоғамның акционерлері жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 
Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Жиналыстың күн тәртібі 
мәселелері жөніндегі материалдармен таныса алады. Жиналысқа қатысушыларды 
тіркеу 2019 жылы 9 шілдеде сағат 10:00 басталады. Кворум болмаған жағдайда, 
жиналыс қайтадан 2019 жылғы 10 шілдеде сағат 11:00 сол мекенжай бойынша сол күн 
тәртібімен тағайындалсын.

8. «2019 жылғы 3 маусымда «Global Investments» тәуекелдік инвестициялау жабық 
пайлық инвестициялық қоры (бұдан әрі – Қор) ұстаушылардың Жалпы жиналысының 
хаттамасына сәйкес Қорын тоқтату туралы шешім қабылданды.

«Инвестициялық және венчурлық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 
2004 жылғы 7 шілдедегі №576 Заңының 35-бабына, сондай-ақ, Қордың Ережелерінің 
166-тармағына сәйкес, Қордың активтерінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың 
талаптары, Қордың қызметін тоқтату туралы осы хабарландыру жариялағаннан кейін, 
бір ай мерзім ішінде қабылданады. 

Талаптарды заңнамада белгіленген мерзімде ресми өкілге: Нұр-Сұлтан қаласы, 
Момышұлы даңғылы, 12, 601-бөлме, мекенжайында орналасқан А.Әбілдинаға беру 
керек.

9. Павлодар облысы Баянауыл ауданының «Мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ (БСН 150440019301), бірігу жолымен Баянауыл ауданының «Ішкі 
саясат» ММ-не қосылып, өзінің «Баянауыл ауданының ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі» ММ болып қайта құрылатыны туралы хабарлайды.

Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Баянауыл ауылы, Сатпаев көшесі, 
47-үй.

10. «Альюст» ЖШС (БСН 080440011628) сатылады, активтердің қалдық 
құны бойынша айналымдармен, қарызсыз, тыйым салусыз, ауыртпалықсыз. 
Тұрақты пайда, өңделген клиенттік база, үлкен жұмыс тәжірибесі бар. 
Несие тарихы жақсы, 2019 жылы тексеру жоспарына енгізілген. Байланыс 
деректері: 8 777 745 44 34, e-mail: kuat.ns@mail.ru. 

11. «Оптикмедфарм» АҚ-ның, БСН 951140002910, жоғалған мөрі 
жарамсыз деп танылсын. 

12. «Оптикмедфарм» АҚ-ның, БСН 951140002910, жоғалған мемлекеттік 
тіркеу туралы Куәлігінің түпнұсқасы жарамсыз деп танылсын. 

24. ЖК В.В.Климовке тиесілі, ЖСН 630428300345, жоғалған ОКА 
МФ КZ бақылау-кассалық аппараты, зауыт нөмірі 000000021982, 2013 
жылы шыққан,  тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаны тіркеу кітабы, тіркеу 
карточкасы, ККМ паспорты жарамсыз деп танылсын.  

26. ЖК Д.Ш.Иманжановқа тиесілі, (ЖСН 851031350321), жоғалған 
Меркурий-180ФКZ бақылау-кассалық аппараты, зауыт нөмірі 10160744, 
2013 жылы шыққан,  ККМ орналасқан мекенжай: Ақмола облысы, 
Көкшетау қ., Абылай хан к., 24-үй, 121-пәтер, сондай-ақ қолма-қол 
ақшаны тіркеу кітабы, тіркеу карточкасы, тауар чегі кітабы,  ауысым есебі. 
Жарамсыз деп танылсын.  

2. Алматы қаласы МАЭС-ның 31.05.2019 жылғы ұйғарымымен, «Парк 
ИНК Групп» ЖШС-ін (БСН 090 240 012 717) банкрот деп тану туралы іс 
қозғалды. 

7. Астана қаласы МАЭС-ның ұйғарымымен «ДСУ-55» ЖШС-не, ЖСН 
171140037305, банкроттығы туралы ісі бойынша азаматтық іс қозғалды.

27. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 31.05.2019 жылғы ұйғарымымен, «Duman Developmenт Construcion» 
ЖШС-ін (БСН 150014000521) банкрот деп тану туралы өндіріс қозғалды. 

ӘРТҮРЛІ

Баспасөз — 2019

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», «Фемида» 
басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын естеріңізге салғымыз 
келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849
«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері және 
Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

ИП«Кандыбаева» Агенство по приему 
объявлений в газеты, журналы и сайты тел: 
8 (727) 327-30-92, тел/факс: 2734798, 8 
7078952199, 8 7017392783, 8 7051857573
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Редакторлар кеңесінің 
төрағасы – президент
Досымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 
050012, Алматы қаласы, 
Х.Досмұхамедұлы көшесi 
(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.
Қабылдау бөлмесi: 
292-43-43; 292-79-61 (факс); 
Нұр-Сұлтан қаласы, Абай көшесі, 78, 105-кеңсе
факс: 8 (7172) 52-02-11
E-mail: zanreklamaastana@mail.ru
«Заң газеті» аптасына 2 рет –  
сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

Жеке таралым 5455 дана
Апталық таралым 10910 дана

Тапсырыс №82 Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

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 Мәде ниет және ақпарат 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

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

Бас редактор
Айнұр СЕМБАЕВА

Бас редактордың 
орынбасары
Сәкен ҚАЛДЫБАЕВ

Нөмiрдiң кезекшi редакторы
Камила ЫСҚАҚОВА

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.

Алматы  Нұрбол Әлдібаев
 8 701 357 66 84.
 Айтақын Бұлғақов
 8 705 111 37 21.

Атырау  Құралай Қуатова
 8 701 678 90 77.

Ақмола  Қалкөз Жүсiп
 8 701 300 14 74.

Түркістан  Шадияр 
облысы  Мекен бай ұлы
 8 775 733 56 65.

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

дың бойында көлік күтіп тұрған ба-
лаң қыздың мойнындағы сән үшін 
таққан жібек орамалы самал жел-
мен жай ғана желбірейді. Қыздың 
бар тілегі – көп сарғайтпай бір көлік 
кездесе кетсе, Бескөлдегі ауылына 
ертерек жетіп алу. Көз ұшынан 
шаңдатып келе жатқан жеңіл көлік-
тің сұлбасын көрісімен-ақ, қуанған 
қыз жол жиегіне жақындай түсіп, 
екі қолын кезек көтеріп есі шыққан.

ТАЖАЛ
Дәл жанына келіп тоқтаған 

«Фольксваген-Джетта» көлігінің 
терезесінен басын қылтитқан жүр-
гізуші жап-жас жігіт екен. Алға-
шында үркектеп қалса да артқы 
орындықта отырған егделеу әйелді 
көріп Валентинаның көңілі орнына 
түскендей болды.  

Бірақ, «Қазақстан» ауы лының 
тұсына жеткенде әлгі егде әйел 
түсіп қалды. Содан соң-ақ жүр-
гізуші алдыңғы орындықта ұялы те-
лефонын шұқылап отырған Вален-
тинаға қарағанын жиілете бастады. 
Кенет «жарығы дұрыс жанбай келе 
жатыр» деген сылтаумен көлікті 
тоқтатып, сыртқа шыққан жүр-
гізуші жігіт әлі де ұялы телефонмен 
алданып отырған қыз жаққа мұқият 
қарап алды да, ақырын келіп сырт-
қы есікті ашып, оның мойнынан 
қос қолымен шап берді. Қапелімде 
не болғанын ұқпай қалған қыз бала 
кеңірдегін сығымдап қысып бара 
жатқан әлеуетті қолдан құтылмаса 
ажал құшатынын жандәрмен сәт-
те-ақ пайымдап үлгерді. Жан беру 
оңай ма, бойындағы бар күшін 
жинап, өзіне төнген тажалмен тай-
таласып бақты. Жемтігінің оңай-о-
спақ емес екенін бағамдаған жауыз 
да жалғыз өзінің әлі келмейтінін 
біліп, босаңси бастады. Осы бір 
қас-қағым сәтті пайдаланып үлгер-
ген қыз бала қос қолдан босанып 
шығып, қараңғылық басқан қу да-
лаға қарай қашады. Сол сәт қыздың 
көлік ішінде қалып бара жатқан қол 
сөмкесін көзі шалып қалған жүр-
гізуші де дереу сабасына түскен.

Қол сөмке қарақшының үмітін 
алдамапты, ішінде жалпы бағасы 
25 800 теңге тұратын 300 литр АИ-
80 маркілі бензин талондары және 
бағасы 42400 теңге тұратын 400 
литр АИ-92 маркілі бензин талон-
дары, 39 000 теңге ақша бар екен. 
Оның сумаңдаған қолына екінші бір 
әмиян ілігіп еді, оның ішінен тағы 
да 8000 теңге шықты.

АРПАЛЫС
Қарақшылық шабуыл жасап 

қомақтылау пайда тапқанына риза 
көңілмен біраз уақыт өткізген Са-
наттың көкірек түкпірінде күдік 
те жоқ емес. Оқта-текте ауылдағы 
жалғыз полиция қызметкері – 
учаскелік инспектордың төбесін 
көріп қалса жүрегі су ете қалатын. 
Бірақ арада біраз уақыт өткенде жа-
булы қазан жабулы күйінде қалға-
нына көз жет кізген оның көкірегін 
тағы да ит тырнай бастап еді.

Өзбекстан азаматшасының  Қазақстанға келгеніне көп 
бола қойған жоқ. Жастайынан тұрмыстың тауқыметін тартқан 
Биғайша бұл жерге ертегідегідей өмірді аңсап жеткен. Алайда, 
өмір бұл ойлағандай қайдан болсын?! Маңдайы терлеп тірлік 
еткеннен гөрі, тез табысқа кенелуді көбірек қалайтын қыздың 
ұрлыққа жақын екенін туыстары жақсы біледі. Өзге тұрмақ, 
өз анасының жылтырағын ұрлап, сатып жіберген Биғайша бұл 
қылығы үшін талай таяқ та жеген. Бірақ, осы жаман әдеттен 
бәрібір арыла алмады. Өзге елге келгенде де әуелі бала бағып, 
ас әзірлеп, сатушы болып тиынын айыруға талаптанғанымен, 
қолының алалығынан көзге түсіп, жұмыстан шығып қала бе-
ретін. Ұрыны кім жақсы көреді дейсің? 

Қазақстанға табан тіреген ол тұрақты жұмыс іздеуді мақсат 
етпеді.  Көп ойланбастан «ВК» әлеуметтік желісіне «Балым» 
атты лақап атпен тіркелді. Тіркеліп қана қоймай «ескі жиһаз-
дарды жөндейміз, көне заттарды жаңалаймыз, өз бұйымда-
рыңызды танымай қаласыз, қала бойынша жеткізу қызметі 
бар, 870236900..» деп сендіре жазылған жарнаманы парақ-
шасына шығарып, әлеуметтік желідегі  группаларға тұрақты 
түрде таратып отырды. Одан әрі жоспарға сай ноутбук сатып 
алып, оның ішін ғаламтордан көшіріп алынған көздің жауын 
алатын шетелдік жиһаздардың суретімен толтырды. Тіпті, 
жиһазға «осы материал болады-ау» деген қымбат маталардың 
қиындыларын сатып алуды ұмытпады. Тұтынушы көп күт-
тірген жоқ. Биғайшаның ұялы телефонына алғашқы қоңырау 
келіп түсті... 

«Алло, сәлеметсіз бе? Жиһаз жасаушылардың нөмірі ме 
екен» деді телефонның арғы жағынан. Биғайша асып-саспай, 
жаңа ісін жарнамалап, ақшаны ойлағанда жұтына түсті. Екі 
тарап ақыры кездесіп, талқылайық деген тоқтамға келіп, 
кездесу орны белгіленді. Содан клиентпен жеке кездесуді 
жөн санаған Биғайша «Өркен» шағын ауданында орналасқан 
үйдің есігін қақты. Көп күттірмеді, үй иесі есік ашып, оны 
төрге оздырды. Қонақ келсе құрақ ұшатын әдетінен жаңыл-
маған Гүлназ келініне дастарқан әзірлетті. Шәй басында 
жиһаздарға қатысты азды-көпті ғаламтордан оқып алған ақыл-
кеңес терімен бөліскен Биғайша Гүлназдың басын айналдыра 
түсті. Содан не керек, Гүлназ бұрынғы бағасы  250 000 теңге 
тұратын, қазіргі бағасы  100 000 теңге тұратын үлкен диванын 
көрсетіп,  кішілеу, қаланың бөлмесіне сыятын қылып жасату 
керек екендігін айтып, Биғайшаның қол сөмкесінен шығарған 
маталарының ішінен әдемісін таңдай бастады. Сөйтіп, тұты-
нушыға «ертең баласы ескі диванын алып кететінін», бір апта 
күтетінін ескертіп, одан  алғашқы төлемақы ретінде 45000 
теңге ақшасын санап алып, 10 000 теңге тұратын дермантинін 
алдап алып үйден шыққанша асықты. Биғайшаны сол сәт істің 
ақыры қызықтырмады, бар ойы алған ақшасына қарын тойды-
ру, киім-кешек алу еді. 

Одан әрі Биғайша тағы бір әйелмен телефон арқылы тіл-
десті. 400 000 теңге тұратын диван креслоны өзгертіп, әдемі 
материалмен қаптауға тапсырыс берген бұл әйел де өзін не 
күтіп тұрғанын болжаған жоқ. Кездесуге бұл жолы газель 
автокөлігімен келген ол ауырып жүргенін сылтау етіп бетіне 
медициналық маска тағуды ұмытпады. Биғайшаның сыбай-
ласы өзін «баласымын» деп таныстырып, ноутбуктан әртүрлі 
қымбат материалдарды көрсетті. Биғайша жұмысты 150 000  
теңгеге бағалады. Алайда, тұтынушы ақшасының аздығын 
айтып, бағасын түсіріп, 140 000 теңгеге келісті. Биғайша көп 
ойланып жатпады. 140 000 теңгенің өзі далада жатпағанын 
іштей бағамдап, тұтынушыдан алғашқа төлемақы ретінде 100 
000 теңге ақша және жалпы бағасы 400 000 теңге тұратын 
комплект диванын, креслосымен бірге әкетті. Сыбайласының 
аузын жабу үшін 30 000 теңгені қалтасына сүңгітіп жіберді. 
Бастапқы табыс жаман емес. Алайда, тыныштық бір аптаға 
ғана созылды. Одан кейін тұтынушылар заттарының қалай 
жасалып жатқанын, фотоесеп беруін сұрап жиі хабарласатын 
болды. Алғашқыларын алдаусыратып жүріп, келесі «жемтік-
терінің» ақшасын қалтасына басқан алаяқ әйел қоңырау 
шалушылар көбейгенде бұрынғы нөмірін лақтырып тастап, 
әлеуметтік желідегі жарнаманы да тып-типыл етті. 

Күнде ертеңі бітпейтін Биғайшаның жауабынан Гүлназ да 
секем алған. Не ақшасы, не  дермантині қайтпаған соң әйел 
оны өзі іздеуге кірісті. Қала шағын болғандықтан күнделікті 
той-садақадан Биғайшаны сұрастырып, алаяқтың ізіне де 
түскендей. Бірақ, оны білетіндердің бірі ақшасын, енді бірі 
жиһазын, тағы бірі матасын қайтара алмай жүргенін естіп, 
мәселені құзырлы орындардың көмегімен шешкен жөн деп 
ойлады. Ішкі істер бөліміндегілер Гүлназдан өзге бірнеше 
жанның хабарласқанын айтып, арызын жазғызып алып қалды. 
Қылмыстық істер бір өндіріске біріктіріліп, алғашқы тергеу 
жұмысы басталды. Осылайша, іс сотқа түсіп, «Мың асқанға 
– бір тосқан», – демекші, Биғайша бас бостандығынан айы-
рылды. 

Иә, елімізде алаяқтық өршіп тұр. Бірі арзанға пәтер 
әперемін десе, енді бірі жұмысқа орналастырамын деп, 
іші-бауырыңа кіреді. Ал, қолындағы бар жинап-тергенінен 
айырылғандар «гипноз жасады», «алдап кетті», – дегенді алға 
тартудан әріге бармайды. Сондықтан, миллионыңыздан оп-
оңай айырылып қалмас үшін әр ісіңізді  ой елегінен өткізіп, әр 
қадамыңызды саралап, аңдап басқаныңыз абзал. 

Нұршат ӨТЕУЛИЕВА, 
Маңғыстау облыстық сотының 

баспасөз маманы 

АҢҚАУЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 
ЖАРНАМА

ҚАРАШАДА 
ҚҰТЫРҒАН ҚАРАҚШЫ

Қараша айының тамызға бер-
гісіз тамылжыған бір күні. 

Ел аузында «кемпіршуақ» деп ата-
латын кезең осы кез. Қара жолдың 
бойындағы тал-теректердің жапы-
рағы әлі сарғайып үлгермеген. Тек 
самал желмен сағағынан үзілердей 
болып дірілдеген жапырақтардың 
ұштары ғана айқұлақтанып сарғая 
бастаған. Табиғат-ананың осы бір 
жаймашуақ мейіріміне бөленген 
айнала да тым-тырыс тыныштыққа 
елтіп, мүлгіп тұрғандай. Айдынды 
Алакөлімен аты шыққан құтты 
мекен Үшарал кентінен Бескөлге 
қарай ирелеңдей емінген қара жол-

Санасыздың арам ойын іске асы-
руына тағы да жол бойында көлік 
күтіп тұрған қыз бала себеп болды. 
2012 жылғы 21 қараша күні, сағат 
таңғы 8 шамасында Ақтүбек ауылы-
на баратын қара жолдың бойында 
тұрған Әлияны отырғызып алады.

«Бескөл-Ақтүбек» тас жолымен 
келе жатып, Ақтүбек ауылына бір 
шақырымдай жетпей жол жаға-
сындағы ағаштар арасына тоқтаған 
жігітке секемдене қараған қыз қа-
сында отырған жүргізуші шашынан 
шап бергенде зәресі ұшты. Бірақ...
бәрі де кеш еді. Еркектің әлеуетті 
қолы басын көліктің алдыңғы жақ-

өлген шығарсың» деген тоқ көңіл-
мен өз орнына алшаңдай басып 
келіп отырды да, көлігін орнынан 
жұлқа қозғады.

ЖАНТАЛАС
Ойы сан-саққа жүгірген ол 

«Қоржынкөлге» жеткенше асықты. 
Міне, ентігіп келе жатқан көлге 
де жетті. Көпірдің жанына жай-
лап келіп тоқтады да, асықпай жүк 
салғышты ашты. Қыздан тіршілік 
белгісі сезілмейтін сияқты, тап-тар 
жерде аяқ-қолы бүрісіп, бір-ақ уыс 
болып жатыр. Аз-кем уақыт қыз-

тауына аямай соққылағанынан есі 
ауып кетті. Ол өзін жалаңаштап 
тастап үстіне төнген жігіттің арсыз 
қимылы тәнін езіп бара жатқанда 
ғана есін жинады. Бетінен мойнына 
қарай жылжыған жып-жылы қан 
мұрнынан ағып жатыр екен. Оны 
пайымдағанмен мына бір өзін азап-
қа салып жатқан дүлейдің жаңағы 
жігіт екенін еміс-еміс есіне түсіріп 
тағы да талықсып кетті. Айдала-
дағы ағаштар арасында емін-еркін 
өз құмарын қандырып алған соң 
қаныпезер ауыр қылмыстың ізін 
өшіруді ойластырды. Шалбарын 
ышқырлап тұрып, қауға басына 
жолай көлдің бар екені сап ете 
қалды. Бірақ құрбанының өлгеніне 
анық көз жеткізу үшін көлігінің 
майын сүртіп жүрген шұбатылған 
дәкемен қылғындыра түсті де, сылқ 
ете қалған қыз денесін итере салды. 
Сәл ентігін басып алған соң жансыз 
денені кө лігінің жүк салғышына 
салды да, «Қоржынкөлге» қарай 
тартты. Қара жолдан біраз ұзаған 
соң көлікті тоқтатып, бағанадан бері 
көкейін тесіп бара жатқан қара сөм-
кені ақтарып еді, қолына салмақты 
ештеме іліге қоймады. Бар-жоғы 
800 теңге. Есесіне бағасы 45 мың 
теңге тұратын «Нокия 1280» ұялы 
телефонын көріп қуанып кетті. 
Олжасын қалта түбіне сүңгітіп жі-
беріп, рульге қайта отырғаны сол еді 
көлігінің жүк салғышы тарсылдап 
қоя берді. Жүрегі зырқ ете қалды 
да, дереу көліктен атып шықты. 
Көліктің артқы жағын жандәрмен 
тепкілеп жатқан бойжеткен жүк 
салғыш ашылған кезде ішке қарай 
лап ете қалған таза ауаны қомағай-
лана жұтып, жігіттің қолынан шап 
берді. Өмір мен өлімнің ортасында 
шырқыраған қайран өмір жарық 
дүниеге қарай қанша жанталасса 
да шамасы келмеді. Қыл мойнына 
жабысқан он саусақтың тегеурініне 
шыдай алмай, қайтадан талық сып 
кетті. Жүк салғышты нығыздай 
жап қан жігіт «осы жолы шынымен 

дың бетіне үңіліп тұрды да, кекіл 
шашынан шеңгелдей ұстап, басын 
шалқайтып, мойнын ырғап-ырғап 
қойды. Темекісін тұтатып, ащы 
түтінді қомағайлана сорып тұрып, 
ойы да сан-саққа жүгірді. Иә...енді 
бір санаулы минуттардан соң кейбір 
мүшелері енді ғана айқындалып келе 
жатқан мына балғын дене көл түбіне 
кетеді. Өзінің осыншама қатыгездігі-
не өзі таң қалып тұрды да, енді артқа 
ше гінуге жол жоқ екенін ойлап тез 
ширады. Бір сенгені «ауылдан алыс 
көл түбінен оны кім табар дейсің» 
деген ой ғана. Санасын торлаған 
тұман ойды серпіп тастап қызды 
жүк салғыштан жерге гүрс еткізіп 
аударып алды. Қимылсыз дене былқ-
сылқ етеді. Санат осы сәт жан-жағы-
на қарап біраз тұрды да, тірі жанның 
жоқ екеніне көз жеткізген соң қыз 
денесін қос қолдай көтеріп, көпірден 
суға қарай тастап жіберді. Айуандық 
әрекетін жақтау темірге соғыла түсіп 
төмен қарай құлдилаған «өліктің» 
көл бетіне жеткенде шолп ете түскен 
дыбысымен бірге санасынан өшіріп 
тастауға тырысып, кірпік қақпай 
қарап тұрды. «Қоржынкөлдің» тұң-
ғиығына батып бара жатқан қыз де-
несі түскен жердің толқыны сансыз 
сақиналанып барып тына қалды. 
«Уһ» деп демін алған ол, мойнынан 
бір ауыр жүк түскендей өзін жеңіл 
сезініп, артқа қарай бұрыла беріп еді, 
жаңағы жерден қарайған бір ноқатты 
көзі шалып қалды. Қайта қарап еді, 
көлдің ортасына қарай жанталаса 
жүзіп бара жатқан қызды көріп, есі 
ауып қала жаздады. Жан-жағына 
алақтап, қолына түскен тастарды 
лақтыра бастағаны сол еді, арт жа-
ғынан естілген көліктің гүрілінен 
қорқып, жалт бұрылды. Көл жаға-
сынан жанталаса ұзап бара жатқан 
адамның, оған қарай құлаштай тас 
лақтырып тұрған жігіттің тегін емес 
екенін сезген жүргізуші көлігін 
оқиға орнына қарай тақап келе жат-
ты. Аяқ астынан пайда болған мына 
тажалдан аман-есен құтылуды ой-

лап үлгерген Санат көлігін асығыс 
от алдырып, зулай жөнелді. Қара 
жолмен құйын-перен болып жүйт-
кіп бара жатқан көліктің нөмірін 
еске сақтап үлгерген жігіт ағасы 
машинадан аң-таң болып түсіп келе 
жатқан жұбайына осы сандарды 
ұмытпауды тапсырды. Дереу қол 
сөмкесінен қағаз-қалам тауып жазып 
алып жатқан әйеліне де қарайламай 
ол көлдің суық суын шолпылдатып 
өзіне қарай жүзіп келе жатқан адам-
ның қыз бала екенін көргенде көзі 
шарасынан шыға көмекке ұмтылды. 

Қақала-шашала жағалауға жет-
кен қызды қолынан тартып көлден 
шығарып алған ерлі-зайыптылар 
тағы да талықсып бара жатқан 
Әлияның басын сүйеп, су киім-
дерін шеше бастады. Дереу көлік-
тің орындығына төсеген жылы 
көрпешені әкеліп, балғын қызды 
орап тастады да жақын жердегі ау-
руханаға қарай жөнелді. Жолай по-

лиция қызметкеріне хабар беруді де 
ұмытпады. Жан азабынан құтылға-
нын тек тұманданған санасымен 
ғана сезген қыз есін ауруханада 
ғана жиды. «Қырық жыл қырғын 
болса да, ажалды ғана өледі» деген 
сөздің тегін айтылмағанына көз 
жеткізген Әлияның ауылдастары 
мен туған-туыстары оның басынан 
өткерген қорлығын естігенде мына 
жалған дүниеде байқұс қыздың 
татар дәмі мен көрер жарығы тау-
сылмағанына шүкіршілік етіп, жа-
ғаларын ұстады.

ЖАЛТАРУ
Сот-дәрігерлік сараптама қоры-

тындысында жәбірленушінің беті 
қанталағаны, екі көзінің ағына қан 
құйылғаны және құйымшағында, 
екі саны мен сол жақ тірсегінде де 
сырылған жа рақаттардың бар екені 
анықталған. Дегенмен, қылмыскер 
өзінің кінәлі еместігін дәлелдеу-
ге тырысып бақты. Ол тіптен сот 
мәжілісінде өзінің В.Кулешоваға 
қарақшылық шабуыл жасамаға-
нын, жәбірленуші Ә.Орманованы 
тонамағанын, зорламағанын және 
өлтіруге оқталмағанын айтып, қыл-
мыстық жауапкершіліктен жал-
тармақ болды. Дегенмен, Санат 
Дүйсенбайұлының жоғарыда баян-
далған қылмыстарды жасағаны то-
лық дә лелденді.  

Алматы облысының қылмыстық 
істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының төрағалық 
етуші судьясы А.Алдабергеновтің 
үкімімен Санат Дүйсенбайұлына 
Қазақстан Республикасы Қылмыс-
тық кодексінің бақандай төрт ба-
бымен айып тағылып, жеке мүлкі 
тәркіленіп, он сегіз жылға бас бос-
тандығынан айыру жазасы тағай-
ындалды.

(Белгілі себептермен кейіпкер-
лердің аты-жөндері өзгертіліп 
алынды)

Гүлнар ТАЗАБЕКОВА


