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АУЫЛДАР  РУХАНИЯТҚА 
СУСАП  ОТЫР

КӨШІРМЕ ЗАҢ 
КӨСЕГЕМІЗДІ 
КӨГЕРТПЕЙДІ

министрлігінің зерттеуіне қарағанда, 3561 ауылдың 
ғана даму әлеуеті бар. Мұнда ауыл тұрғындарының 
87 пайызы қоныстанған, ал 1 млн тұрғыны бар 
2761 ауылдың болашағы қыл үстінде тұр деуге де 
болады. Бұл мәселе соңғы 5-10 жылда ғана пайда 
болған жоқ. Күштеп ұжымдастыру арқылы негізі 
қаланғанымен, кеңестік дәуірде белгілі бір деңгей-
де білім, денсаулық сақтау және мәдени-демалыс (Соңы 3-бетте)

1993 ЖЫЛҒЫ 8 ЖЕЛТОҚСАНДА ҚАБЫЛДАНҒАН «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКIМШIЛIК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫ-

СЫ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫНЫҢ 3-БАБЫ БОЙЫНША АУЫЛ МӘРТЕБЕСІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ САНЫ 50-ДЕН ЖОҒАРЫ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРГЕ 
БЕРІЛЕДІ. 

БІЛІМДІ ЖАСТАР НЕГЕ 
БОЛАШАҒЫН ШЕТЕЛМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ?

3-бет

АУРУХАНАМЫЗ 
АЗЫНАП ТҰР...

6-бет
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ТҮЙТКІЛ

орындары қалыптасқан ауылдардың көпшілігі 
тәуелсіздіктен кейінгі кезеңде тығырықтан шыға 
алмады. Мәдениет үйлері мен клубтардағы қай-
наған тіршілік тоқтап, есігіне қара құлып салынған 
соң азып-тоза бастады. Статистикаға көз жүгіртсек 
кеңестік дәуірде салынғанына қарамастан олар-
дың тең жартысы ондаған жылдар бойы ешқандай 
жөндеу көрмеген. Оның кейбірі жекешеленіп, өзге 
мақсатқа жаратылғанымен, енді біреулері қараусыз 
қалып, құр қаңқасы қалды. Сондықтан бүгінгі таңда 
500 ауылда мәдени орталық мүлде қалмаған. Қазір 
республикада 7,6 мәдени нысан бар екен, яғни 5 
жылда оның саны екі есеге кеміген. Бүгінгі таңда 
оған кінәлі адамды табу өте қиын. 

Ерлан САЙЫРОВ, ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты:

– Бізге бүгінгі таңда халықтың са-
нын ұлғайту және сонымен бірге «Nur 
Otan» партиясының сайлауалды бағдар-
ламасында көрсетілгендей адам капи-
талын дамыту үшін ең бірінші ауылдық 
деңгейдегі инфрақұрылымды дамыту 
керек. Бұл – толыққанды интернет, 
мәдениет үйі және медициналық амбу-
латориялық мекемелер. Осы үш мәсе-

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

– Ауылдық  мәдениет үйлері мен клубтарды 
жаңғырту проблемасы өзекті және маңызды. Қазіргі 
уақытта Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет инсти-
туты нақты осы мәселелермен айналыспайды, бірақ 
болашақта осындай жобаны бастауды мақсат етеді. 

Мәдени-демалыс мекемелері халыққа, ең ал-
дымен жас тарға, балалар мен жасөспірімдерге 
арналған, қарым-қатынас пен демалыс аумағы 
болып табылатындығын, олардың алуан түрлі қа-

(С
оң

ы
 3

-б
ет

т
е)

МӘДЕНИЕТ  ҮЙЛЕРІНІҢ  ЖҰМЫСЫН  ҚАЛАЙ  ЖАНДАНДЫРАМЫЗ?

білеттерін ашуға, жас ұрпақты тәрбиелеу мен білімді өсіруге ықпал ететіндігін 
ескерген жөн. 

Соңғы 5 жылда республикадағы 
м ә д е н и  н ы с а н д а рд ы ң  с а н ы 
екі есеге жуық азайған. Бұл ту-

ралы «Қазақстан Республикасының 
әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» 
заңына енгізілетін жаңа өзгерістер мен 
түзетулердің жобасын талқылау кезінде 
де ашық айтылды. Біз осыған орай ауыл-
дағы мәдениет үйлері мен клубтардың 
жұмысын қайта жандандыру жолдары 
туралы сарапшылардан сұраған едік. 
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КӨКЕЙКЕСТІ

Ке й і н г і  ке зд е  е л  і ш і н д е 
қаржылық пирамиданың 

қармағына түсіп, бар жиған-тергені-
нен айырылып, сан соғып қалған қа-
зақстандықтар аз емес. Алаяқтарға 
алданып қалуға не себеп? Мүмкін 
бұл миллиардтаған ақшаны қалтаға 
басқан алаяқтардың кәсіби шебер-
лігі болар? Әлде оңай олжа іздеген 
капитал иелерінің ашкөздігі ме? 
Қазақстандықтардың қаржылық 
сауатсыздығы да себептің бірі болар. 
Дейтұрғанмен табыс табудың ала-
яқтық схемасына негізделген қаржы 
пирамидалары азаяр емес. Тіпті есе-
леп көбейіп жатыр. 

ҚАРЖЫ 
ПИРАМИДАСЫНАН 

ҚАЛАЙ 
САҚТАНАМЫЗ?

Еліміздің құқық қорғау органда-
рының мәліметін ұсынған Fingramota 
сайтындағы деректерге сүйенсек, 2019 
жылы қаржы пирамидасы құрылған 24 
оқиға тіркелсе, 2020 жылдың тоғыз ай-
ында 146 жағдай анықталған. Ал 2020 
жылы қазақстандықтардың пирамида-
ларға салған қаржысы 8 млрд теңгені 
құраған. 

Экономикалық сарапшылардың ай-
туынша, қаржылық пирамидаға бәс 
тігушілер ертеңгі күніне сеніммен қа-
рай алмайтын үлкен әлеуметтік топты 
қамтиды. Ақшасын банк депозитіне 
салып көбейтейін десе, ондағы сыйақы 
мөлшерлемесі жылдық инфляция көр-
сеткішін де жаппайды. Демек, еліміздің 
қаржы нарығында қолдағы жинақ ақша-
ны көбейтудің тиімді жолы жоқ. 

(Соңы 5-бетте)

лені шешу Қазақстанның барлық ауылдарындағы өмір 
стандартын басқа деңгейге өсірудің алғышарты. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

«Отбасылық-
тұрмыс тық зор-
лық-зомбылыққа 
қарсы іс-қимыл 
туралы» заң жо-
басы көпшіліктің 
үлкен қарсылығы-
на тап болды. 
Әлсіздерді қорғап, 
шарасыздарға ара 
түсуді құп көретін 
қоғамның бұлай 
шала бүлінуіне не 
себеп? 

Ата-аналардың 
туған балаларын 
тәрбиелеу ге та-
биғи құқықтарын 
кемсітетін бұл заң 
жобасы Гүлшара 
Әбдіқалықова, 
Мұрат Бақтиярұлы, 
Динар Нөкетаева, 
Айгүл Нұркина, 
Серік Сейдуманов, 
Бақытбек Смағұл, 
Ләззат Сүлеймен, 
Ирина Унжакова 
секілді белгілі 
тұлғалардың 
атсалысуымен 
әзірленіпті. Ең 
қызығы, құжаттағы 
жаңа нормалар 
әрбір қазақстан-
дыққа тікелей қа-
тысты бола тұра, 
әзірлеушілер заң 
жобасын жария 
талқылауға шыға-
руды қажет деп 
санамаған.

Ұлттық статистика бюросының мәліметіне қа-
рағанда, елімізде бүгінгі таңда 6322 ауыл бар. Онда 
республика тұрғындарының 41 пайызы немесе 
7,7 млн-ы тұрады. Егер әкімдердің белсенділігі, 
ұйымдастырушылығы және іскерлігі жоғары бол-
маса бұл ауылдардың даму көрсеткіштері өсудің 
орнына жыл өткен сайын кері кете бастайтынын 
өмірдің өзі көрсетті. Мәселен, Ұлттық экономика 

ҮШ МӘЙІТ
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Неке және отбасы заңна-
масында ата-ана заңды өкiл 
ретінде баласына қамқорлық 
жасауға, бiлiм, тәрбие беруге, 
оның құқықтары мен мүдде-
лерiн қорғауды жүзеге асыруға 
міндеттеледі. Тіпті, отбасы ісіне 
кімнің болса да өз бетінше ара-
ласуына жол берілмейтіні, от-
басы ішіндегі мәселелерді өзара 
келісім арқылы шешу мен бала 
тәрбиесіне қатысты міндеттер 
тайға таңба басқандай жазылған. 
Бір қызығы, жоба авторлары 
Конституция мен Неке және 
отбасы туралы кодексті елемей,  
балаларды тәрбиелеу шарттары-
на шетелдің тәжірибесін қосуды 
әлдеқайда дұрыс көрген секіл-
ді. Бірақ, халықаралық «Бала 
құқықтары туралы» конвен-
цияның өзінде балалар есейген 
сайын отбасының жетекші рөлін 
бекітіп, үкімет отбасыларға ба-
лаларын басқаруға мүмкіндік 
беру керектігін көздейді. Яғни 
ата-аналардан басқа ешкімнің 
отбасы мүшелерінің өмірі мен 
денсаулығына тікелей қатер 
болмаған кезде ішкі қарым-қа-
тынасқа араласуға құқығы жоқ.

БАТЫСТЫҢ КОДЕКСІН 
БАРЫМЕН КӨШІРДІК

Қазір әлеуметтік желіде әр-
бір екінші адам заң жобасының 
отбасы түгілі, тұтас ұлтқа қауіп 
әкелетінін айтады. Жақында 
ғана құжатты талқыға салған 
дөңгелек үстелде заңгерлер де 
осылай деп шырылдады. 

Заңгер Анатолий Ким бала 
тәрбиесіне келгенде қазақтан 
асқан кірпияз ұлт жоқ екенін 
айтып: «Қазақ қонақтың алдына 
қоятын ас табылмаса ұялады. 
Бұл заң жобасы да солай болып 
тұр. Егер үйіме келген қонақ 
бүгіннен бастап маған «былай 
өмір сүресің» десе, масқара 
ғой. Еліміздің сонда тарихы, 
мәдениеті жоқ па? Неге батыс 
елдерінің моделі біздің мем-
лекетке таңылуы тиіс? Біз бұл 
әлемде бірінші күн өмір сүріп 
жатқан жоқпыз, бірінші күн 
бала тәрбиесімен айналысып 
жатқан жоқпыз», – деді жиында. 
Айтуынша, халық жыныстық ер-
кіндік, психологиялық және эко-
номикалық зорлық-зомбылық 
сияқты тұжырымдарға наразы. 
«Бұл заң еліміздің ұлттық қа-
уіпсіздігіне қауіп төндіреді. Тү-
зетулерде біз балаларды алып 
қою процедурасы айтарлықтай 
жеңілдегенін көреміз. Мұны 
сотсыз жасауға болады. Ертең 
органдар балаларды ата-ана-
ларынан өз бетінше алып кете 
алады. Екіншіден, бұл елдің 
демографиясына әсер етеді. Тұр-
мыстық зорлық-зомбылықпен 
күрескен әйелдердің көпшілігі 
бұл заңға қарсы. Өйткені, ол 
да бала өсіріп отыр. Ол оны 
лайықты қамтамасыз ете алмай-
тынын түсінеді. Ертең баласын 
біреу алып кетіп, өзін жүйке 
жүйесі тозғандардың қатарына 
жібереді деп қорқады», – де-
ген Алексей Ким, заң жобасы 
жеті рет өлшенбей, өте қысқа 
мерзімде жазылғанын алға тарт-
ты. «Дайын еуропалық заңды 

лайықты аудармай, батыстың 
кодексін барымен көшіріп алған. 
Мысалы, баланың өзі немесе 
тіпті көршілері растаған отба-
сылық зорлық-зомбылық фак-
тісі үшін ата-аналарға «қамқор-
шылықтан айыру» қаупі төнеді. 
Бірақ «ата-ана қамқорлығы» 
деген ұғым орыс тілінде де жоқ. 
Бұл ата-ана құқықтары мен мін-
деттерін қамтитын неміс тер-
минінің тура аудармасы. Бірақ 
біздің заңнамада «қамқоршы» 
термині бар, яғни мемлекет ба-
ланы тәрбиелеуге сеніп тапсыр-
ған адам және егер бұл сенім 
ақталмаса, құзыретті органдар 
баланы алып кетуі мүмкін», – 
дейді заңгер.

«Жас балаларды азғыру» 
термині «кәмелетке толмаған-
дардың қатысуымен жасалған 
жыныстық әрекеттер» болып өз-
гертілген. Ағылшындық нұсқада 
бұл термин мүлде басқа. Онда 
ол баланың реакциясын тудыру 
үшін әрекет ету ниетін білдіреді. 
Мәселен егер бала ата-анасының 
ерлі-зайыптылық міндетін орын-
дап жатқан сәтіне куә болып, 
«төсек сықырлағанын» құлағы 
шалса, ата-анасын педофилияға 
кінәлауға барлық негіз бар. Са-
рапшылардың пікіріне сүйенсек, 
ерлі-зайыптылардың сүйісі де 
жыныстық сипатқа жатады. Ең 
сорақысы, заң жобасы кәмелет-
ке толмаған адамға «жыныстық 
бостандық құқығын» уәде етеді, 
тіпті ата-анасы да оған қол сұға 
алмайды. Егер 
заң жобасы қа-
былданса, онда 
мектептегі қы-
зына көрші үйге 
түнеуге тыйым 
салған немесе 
ұлының бас-
қа сыныптағы 
Боркамен сүй-
іскеніне ашу-
л а н ғ а н  ат а - 
аналар өз баласына қатысты 
кемсітушілік үшін жазалануы 
керек», – дейді заңгер. 

Солтүстік Қазақстан адвокат-
тар алқасының адвокаты Елена 
Игнатенко 30 жылдық тәжірибе 
өтілі бола тұра заң жобасындағы 
терминдерді түсінбей жүргенін 
алға тартуда. «Жаһандық ре-
форма болып, заңнамаға жаңа 
терминдер мен ұғымдар енгізіл-
ген сияқты көрінді. Бұл жоба 
тек Әкімшілік кодекске ғана 
емес, Конституция баптарымен 
келісілмей жасалған», – деген 
ол, мәдениетімізге, дәстүрімізге, 
менталитетімізге сәйкес келмей-
тін құжат осы қалпында қабыл-
данса, үлкенге құрмет, кішіге 
ізет көрсетіп келген елде енді 
қарттардың даналығы далада қа-
лып, отбасында баланың басшы 
болуы мүмкін екенін еске салды. 

«Қазірдің өзінде құқығын ай-
тып шығатын балалардың ертең 
бұрышқа тұрғызғаны үшін ата- 
анасын темір торға қаматып қой-
масына кім кепіл? Бопсалау мен 
ерік білдіруге тыйым салу пси-
хологиялық зорлық-зомбылыққа 
жатады. «Сабақ жасамайынша, 
компьютерде отыра алмайсың» 
немесе «нашақор Вовка мен 
үш рет сотталған Лехамен дос 
болмайсың» деген сөз іс жүзінде 

баланы аяқпен тепкенмен тең. 
Бала наразылық білдіріп, көр-
шілер еститін болса, тіпті қиын. 
Көршілер учаскелік полицейге 
қоңырау шалса болды, баланы 
ата-анасынан алу үшін көптеген 
құжаттарды рәсімдеудің қажеті 
жоқ. Кішкентай баланы балалар 
үйінен алып кету үшін ата-ана-
лар әртүрлі табалдырықты тоз-
дырып, содан кейін сот арқылы 
балаларға деген сүйіспеншілігін 
дәлелдеуі керек», – дейді адвокат. 

Заңгердің айтуынша, елдің 
99 пайызы зорлық-зомбылық 
дегенді сөзбе-сөз түсінеді. «Мы-
салы зорлық-зомбылықты қара-
пайым халық ұрып-соғу, зорлау 
деп қабылдайды. Заң жобасында 
зорлық-зомбылық сөзінің мағы-
насы тіпті қылмыстық және 
әкімшілік құқық бұзушылық ая-
сынан тыс жағдайларды қамти-
ды. Енді сөзіме дәлел келтіре 
кетсем. Мәселен, психология-
лық зорлық бұл – адамның ер-
кін шектеу. Бала мен ата-ана 
моделін қарастырайық. Ата-ана 
баласының қалауын шектейді. 
Неге? Өйткені, ата-ана баласын 

тәрбиелеуге құқы бар. Онда неге 
ата-ананың тәрбиелеу құқы ба-
лаға зорлық деп бағаланады?», – 
деп таңданысын білдіреді Елена 
Игнатенко. 

«Сексуалды зорлық» дегенді 
де түсінбегенін тілге тиек еткен 
заңгер, бірнеше жыл бұрын бұл 
түсінікке «жыныстық еркіндік» 
деген қосылғанын айтады. Енді 
бұл жаңа заңға енгізілген. «Сөй-
те тұра «жыныстық еркіндік» ту-
ралы нақтыланбаған. Мысалы, 
кімнің еркіндігі жайлы айтылып 
отыр? Ерінің әйелінен бе? Әйел-
дің күйеуінен бе? Жоқ, әлде ба-
ланың еркіндігі ме? Сонда енді 
ата-аналар ұл-қызының сексуал 
еркіндігіне шектеу қоя алмай-
ды деген сөз бе? Бұл дәстүрлі 
отбасын бұзу деп есептеймін», 
– дейді құқық қорғаушы. Одан 
бөлек, заңгер «экономикалық 
зорлық» түсінігінің де түсініксіз 
екенін айтып: «Заңда еш жерде 
балада болуы керек киімнің түрі, 
саны белгіленбеген. Оны қалай 
анықтайды? Ал заң жобасында 
«адамды тамақтан, киімнен, 
мүліктен және өзге де оның құ-
қылы дүниелерінен әдейі айы-
ру» деп көрсетілген. Сонымен 
қатар мұндай норма енгізілсе, 
материалдық жағдайы нашар 
көп отбасы үшін бұл тіпті қа-

уіпті болатынын ескеру керек», 
– дейді Елена Игнатенко.

ЕСТІМЕГЕН ЕРЕЖЕ, 
ӘЗІРЛЕНБЕГЕН ӘДІС

«Құжат әлемде баламасы 
жоқ ұсынылған фантастикалық 
қиял романының сюжетін еске 
түсіреді. Жобаның бастамашы-
лары жанжалды жұптарды мін-
детті психокоррекция бағдар-
ламасына енгізуді ұсынады. 
Сонымен қатар, бұл отбасылық 
психологпен әңгімелесу туралы 
емес, ерлі-зайыптылардың біре-
уін немесе екеуін де дәрі-дәр-
мекпен емдеу керек екен. Бұл 
дегеніміз, үй тапсырмасын дай-
ындау кезінде өз баласына зекіп 
қалған ана мен темекі шеккен 
баласын жұдырықпен қойып 
қалған әкені агрессияны бақыла-
уға қабілетсіз деп таныса, онда 
ювеналды полиция жындыха-
наға жібереді. Мұндай сұмдық 
норма ешқандай елде жоқ», 
– дейді «Қорғау» қоғамдық қо-
рының өкілі Гүлмира Сембиева. 
Айтуынша, өз баласын тәрбие-
леймін деп жындыханаға жатып 

келген ата-ана ол 
жақтан сүйікт і 
жар, қамқор ата-а-
на болып келетіні-
не кепілдік жоқ. 
«Бұл ғана емес, біз 
Денсаулық сақтау 
министрлігіне от-
басыларды психо-
логиялық түзеудің 
қандай әдісі қол-
данылатынын білу 

үшін сауал жібергенбіз. Сөйтсек, 
ондай әдіс әзірге жоқ, тіпті әзір-
ленбеген де екен. Сонда заң жо-
басында көрсетілген норма шын 
мәнінде жоқ болғаны ғой. Заң 
жобасы түзету кезінде депрес-
сияға қарсы дәрілер, транквили-
заторларды және басқа да пси-
хотроптық заттарды қолдануға 
құқық береді. Сонымен қатар, 
«отбасын нығайтумен» дәрігер-
лер ғана емес, ҮЕҰ да айналы-
са алады. Бұл жағдайда тағай-
ындалған препараттың адам 
денсаулығының нашарлауына, 
тіпті өлімге әкелгенін дәлелдеу 
мүмкін болмайды. Өйткені, ҮЕҰ 
штатында білікті дәрігерлер бо-
луы міндетті емес, үш медбике 
жеткілікті. Ал ата-ананы пси-
хокоррекцияға жіберу үшін, заң 
жобасына сәйкес, көршілердің 
бір шағымы мен учаскелік ко-
миссияның өтініші жеткілікті. 
Бұл өте қорқынышты», – дейді 
қоғамдық қор өкілі. 

Қоғам белсенділері ғана емес, 
заңгерлердің өзі жаңа жоба дағы 
қайшылықтарға наразы. «Эко-
номикалық зорлық-зомбылық 
дегеніміз – тамақтануға, тұр ғын 
үйге немесе адамның дамуы 
үшін қажетті басқа жағдайларға, 
меншікке, жұмыс істеуге, білім 
алуға, бірлесіп меншікті пайда-

лануға, сондай-ақ тиісті үлес-
ке билік ету құқығын жүзеге 
асырудағы шектеулерге алып 
келген қасақана әрекет» деп бе-
реді. Бұлыңғыр анықтамадан не 
түсіндіңіз? Айталық, балаңыз 
жаңа компьютерлік ойын сатып 
алғысы келеді, сіз оған рұқсат 
етпейсіз, ол осыдан психикалық 
азап шегеді. Немесе көпбала-
лы отбасы екі бөлмелі пәтерде 
тұрады, бұл жерде ата-аналар әр 
балаға бөлме бермей, тиісінше 
жағдай жасамай, балаларының 
баспана құқығын бұзған болып 
шығады», – дейді заңгер Бейбіт 
Омаров.

Хош, заң жобасындағы «жы-
ныстық бостандық» ұғымының 
мәні неде? Бұл батыстағыдай 
балаңыздың өз жынысын өзі 
шешуіне еркіндік береді. Немесе 
әлгі айтқан «экономикалық зор-
лық-зомбылықты» алайықшы. 
Заң жобасында Еңбек және ха-
лықты әлеуметтік қорғау сала-
сындағы уәкілетті органның 
және ұйымдардың құзыретіне 
өмірлік қиын жағдайда неме-
се оның болу қаупі ықтимал 
жағдайда жүрген отбасылар-
ды мониторингтеу өлшемшарт-
тарын және қолдау қызметін 
бағалауды әзірлейді. Монито-
ринг жүргізу мен талдау, зардап 
шеккендерге кепілдендірілген 
жеңілдіктер көлемі, арнаулы әле-
уметтік қызметтер, елді мекенде-
гі әлеуметтік қызмет көрсететін 
ұйымдардың бар-жоғын хабар-
дар ету жүктеледі. Ал қазір жал-
дамалы пәтердің бір бөлмесінде 
екі отбасы бала-шағасымен өмір 
сүріп отырғанда, батыстағыдай 
әр балаға бөлме сұрау Үкіметтің 
өзіне сын болмай ма? Әрі-бері-
ден соң әр баланың сұрағанын 
алып беретін отбасы аз бұл күні. 
Бізге отбасы зомбылықтарында 
орын алатын салдармен емес, 
оны тудыратын себептермен 
күрескен маңызды. Жұмыссыз-
дық жайлаған, пәтер жағалап, 
тұрмыс тауқыметін тартып, ба-
рын балаларының аузына тосып 
жүрген ата-ананың құқығын 
шектегенше, әр отбасының ма-
териалдық өмір сүру деңгейін 
қамтамасыз ету одан да құнды.

Мемлекет ата-аналарға 12 
жасқа толмаған балаларды 
қарау сыз қалдырмауға (соның 
ішінде көшеде, үйде, көлік са-
лонында), 14 жасқа толмаған 
балаларды көпшілік шомылатын 
орындарда, ал экономикалық 
зорлық-зомбылыққа тыйым салу 
өз кезегінде ата-ананы баласын 
материалдық қамтамасыз ету 
үшін жұмыс істеуге міндеттей-
ді. 12 жасқа дейінгі балаларды 
үнемі бақылау оларды қара-
пайым жағдайда да бейімделе 
алмайтын дәрменсіз және ұй-
ымдастырылмаған тұлғаларға 
айналдырады. Бір жағынан, 
мемлекет 10 жастан бастап өзі-

ҚҰҚЫҚ
БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Тараптардың дауды бітімгершілікпен 
шешуі – сотта іс жүргізудің бір мін-

деті. Сот төрелігінің «Жеті түйіні» бағдар-
ламасы аясында дауларды татуластыру 
рәсімдері арқылы реттеуге бағытталған 
пилоттық жоба да сәтті жүзеге асуда. «Тату-
ласу: сотқа дейін, сотта» жобасы – сөзімізге 
дәлел.
Пилоттық жобаның басты мақсаты – татуласу 

рәсімдерін қолдану аясын кеңейту, дауласушы екі 
тарапты да қанағаттандыратын шешімнің нұсқа-
сына қол жеткізу, азаматтардың дауды соттан тыс 
реттеу институттары арқылы шешу құқығын іске 
асыруға жәрдемдесу, қоғамда бейбітшілікті және 
татулықты орнату.

Халыққа татуласу рәсімінің артықшылығын 
түсіндіру мақсатында Жангелдин аудандық со-
тының судьялары мен сот қызметшілері және 

жергілікті атқару органдары мен кәсіби емес 
медиаторлар тарапынан көптеген іс-шаралар 
атқарылуда. Судьялар мен медиаторлар жұмыс 
барысында бұрынғы билеріміздің даналығы 
мен шешендігін қолдануда. Олар тараптар-
ды бітімгершілікке шақырып, қазақтың ежелгі 
құқықтық институтын жаңғыртуда. 

Статистикаға сүйенсек, сотқа түсетін талап 
арыздардың негізгілерін неке-отбасы қатынаста-
рынан туындайтын даулар құрайды, оның ішінде 
жиі түсетіні – неке бұзу, кәмелетке толмаған 
баланың асырауына алимент өндіру. Мысалы, 
ағымдағы жылдың есепті кезеңінде аудан бо-
йынша аталған санатта түскен талап арыздардың 
44 пайызы – некені бұзуға қатысты болды. Ал 
ажырасуға ниеттенген тараптардың 83 пайызының 
кәмелетке толмаған баласы бар. Көп жағдайда 
ерлі-зайыптылар отбасының қадір-қасиетін түсін-

ЖОБА

ТАТУЛЫҚ —
ТАБЫСТЫҢ КІЛТІ

бей, арадағы баланың жайын ұмытып, эмоцияға 
беріліп, асығыс сотқа арызданып жатады. Кейбір 
азаматтар туған балаларын асырауға алимент 
төлегісі келмейді. Әрине, барлық некелік қатынас-
тарды сақтап қалу мүмкін емес, дегенмен әрбір 
мәселе ақылмен, бейбіт жолмен шешілсе, нұр 
үстіне нұр болар еді. Оның үстіне бүгінде дауды 
бітіммен реттеуге ниет білдірген тараптар үшін 
барлық жағдай жасалған. Мәселен, аудандық сот 
ғимаратында медиаторлар үшін «Татуласу орта-
лығы» кабинеті ашылған. Одан бөлек медиаторлар 
жергілікті деңгейде әкімшілік жанындағы ғима-
раттарда және «Nur Otan» партиясы» қоғамдық 

бірлестігінің, Қостанай облысы Жангелдин аудан-
дық филиалының ғимаратында қызмет атқаруда.  
Соттан тыс татуласу рәсімдерін жаңғыртуда аудан 
шегіндегі «Ардагерлер кеңесінің» де маңызы зор. 
Аталған кеңеске ел арасында құрметке, беделге 
ие болған, дәстүр, мінез-құлық нормасын жақсы 
білетін, дау мен жанжалды соттан тыс, әділетті 
түрде шешуге қабілетті тұлғалар кірген.

Жалпы отбасылық құндылықты сақтау үшін 
тараптар татуласуға бірінші қадам жасап, кішіпе-
йілдік танытып, ренішті ұмытып, қателік орын 
алса, оны мойындап, кешірім сұрағаны жөн. 
Себебі сотқа жүгінген тараптардың ерікті түрде, 
өздерін қанағаттандыратын, қолайлы шарттар 
негізінде, ортақ шешімге келуі – дауды реттеудің 
ең тиімді тәсілі. 

Осы мақаламды «Қыл өтпестей татулықты бір 
ашуға сатпайық» – деген Мұхтар Әуезовтің ұлағат-
ты сөзімен түйіндеп, барша жұртты дау кезінде әр-
дайым сабырлық сақтап, тату болуға шақырамын!

Алмас ХАМЗИН,
Жангелдин аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

нің жыныстық таңдауын жаса-
уына рұқсат етеді. Жыныстық 
еркіндік – бұл қоғамның мораль-
дық тозуының көрсеткіші. Мына 
қызыққа қараңыз, 16 жасқа тол-
маған балалардың техникалық 
құрылыстар аумағында, тұрғын 
және өнеркәсіптік ғимараттар-
дың, кәсіпорындар мен меке-
мелердің, басқа да ұйымдардың 
жертөлелерінде, шатырларында, 
жанғыш материалдармен сау-
да нүктелерінің аумақтарын-
да, вокзалдар, әуежайлар мен 
автовокзалдар аумақтарында 
жүруіне, порнография, зор-
лық-зомбылық, экстремизм мен 
терроризм туралы электрондық 
және қағаз жеткізгіштерде мате-
риалдарды қарауға, оқуға және 
таратуға жол бермеуге ата-ана-
ларды міндеттейді. Ал бірақ сол 
16 жастағы кәмелетке толмаған-
дар өздерінің құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау үшін 
сотқа жүгінуге құқылы. 

ҰРЫССАҚ - ЭМОЦИОНАЛДЫ, 
ҰРСАҚ - ФИЗИКАЛЫҚ, 

СҰРАҒАНЫН БЕРМЕСЕК - 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫСЫМ 

КӨРСЕТЕМІЗ БЕ?

Сөзіміздің соңын продюсер 
Қыдырәлі Болмановтың әлеу-
меттік желідегі жазбасымен аяқ-
тайықшы. «Баланы ата-анасы-
нан қорғау заңы? Осындай заң 
қабылданады дейді. Алла сақта-
сын! Осындай сөз бола ма, заң 
түгілі? – Не дейді?! Ұрыссақ 
– эмоционалды, ұрсақ – физика-
лық, сұрағанын алып бермесек – 
экономикалық қысым көрсеткен 
болып ата-ана жауапқа тартыла-
ды екен. Ата-анасы психикалық 
жөндеуден өтпейінше баланы 
көре алмайды, жағдайын біле 
алмайды. Жөнделу үшін бел-
гіленген өңшең психотроптық 
дәріні еш қарсыласпай ішіп 
салып отыруға мәжбүр. Міне, 
әңгіме қайда жатыр?! Ал оған 
дейін бала арнайы орталықтарда 
жатады дей ме, уақытша бір от-
басыға беріледі дей ме, ол жағын 
тіпті ақылым қабылдай алмады. 
Масқара! Қорқынышты!

Көршің «мынаның баласы 
күндегіден көбірек жылады» 
деп шағымданса, жетіп келіп 
баланың денесін бастан-аяқ қа-
райды екен де, иненің ұшындай 
көгерген, қызарған белгі тапса 
бітті баланы арқалап кете ба-
рады екен. Бала жүгірмей ме, 
секірмей ме, құламай ма?! «Әй 
ойбай ойнама, жүрме, отыр, 
денеңді көгертерсің» деп қадам 
бастырмай байлап отырайық?

Басқаны қойшы, бала өзі де 
қоңырау шалып арыз бере ала-
ды екен. Туғаннан телефонды 
біліп шығатын бұлар, қит етсе 
шағымданып звондап тұрсын 
онда?! Не қылмақшы?! Ұлың 
үйленем деп бір ұлды жетектеп 
келсе де қарсы болмайсың. Әйт-
песе барар жерің темір тордың 
арғы жағы. Астапыралла! Мына 
заман қалай-қалай түрленеді?! 
Қайда бара жатырмыз? Кімге 
сенеміз? Мүдделері не? Ұрпағы-
мыз арқылы болашаққа балта 
шауып, ұлтты мәңгүрттендіріп, 
елді ессіздендіру ме?!»

Жадыра МҮСІЛІМ

Ал қазір жалдамалы пәтердің бір бөлмесінде екі отбасы 
бала-шағасымен өмір сүріп отырғанда, батыстағыдай әр ба-
лаға бөлме сұрау Үкіметтің өзіне сын болмай ма? Әрі-беріден 
соң әр баланың сұрағанын алып беретін отбасы аз бұл күні. 
Бізге отбасы зомбылықтарында орын алатын салдармен емес, 
оны тудыратын себептермен күрескен маңызды. Жұмыссыз-
дық жайлаған, пәтер жағалап, тұрмыс тауқыметін тартып, ба-
рын балаларының аузына тосып жүрген ата- ананың құқығын 
шектегенше, әр отбасының материалдық өмір сүру деңгейін 
қамтамасыз ету одан да құнды.

КӨШІРМЕ ЗАҢ 
КӨСЕГЕМІЗДІ 
КӨГЕРТПЕЙДІ
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         МӘДЕНИЕТ  ҮЙЛЕРІНІҢ  ЖҰМЫСЫН  ҚАЛАЙ  ЖАНДАНДЫРАМЫЗ?

ҚОҒАМ

Жыл сайын 14-28 жас аралығындағы 
8 мыңға жуық жас Қазақстаннан кетеді 
екен. Ең өкініштісі, олардың басым 
бөлігі білімді, зерделі, білікті жастар. 
Сарапшылар әсіресе, IT мамандары, 
экономистер, қаржы саласының ма-
мандары мен дәрігерлердің көп кетіп 
жатқанын айтады. Егер олар шет елдерге 
білімін жетілдіріп, тәжірибе жинақтап 
қайту үшін барса қуануға болар еді. 
Өкінішке орай, олардың көбі өз елінен 
қабілетіне сай жұмыс таппай, еңбегіне 
сай жалақы ала алмағандықтан, мансап 
баспалдағымен өсудің қиындығынан, 
жеке бизнесін жүргізе алмағандықтан 
кетіп жатыр. Сондықтан бұл жастардың 
арасында елге қайта оралатындар жоққа 
тән.

Екінші себеп, еліміздегі білім сапасы-
ның төмендігі және жоғары оқу орында-
рында білім алу құнының қымбаттығы. 
Осының салдарынан жыл сайын мектеп 
бітіретін 100 мыңнан астам түлектің 30 
пайызға жуығы шетелдік жоғары оқу 
орындарын таңдайды. Статистикалық 
деректерге сүйенсек, қазіргі таңда 91 
мыңнан астам Қазақстан жастары сырт-
та оқып жүр. Мұның сыртында соңғы 
жылдары шетелдік оқу орындары тара-
пынан қазақстандық студенттерге тала-
са-тармаса грант беру үрдісі белең алған. 
Мысалы өткен жылы оралдық Алина 
Молдағалиева деген түлегіміз шет елде-
гі 11 жоғары оқу орнында оқу құқығын 
иеленіпті. Сол секілді шымкенттік Сым-
бат Көшерова деген жас түлек те АҚШ, 
Швейцария, Корея, Франция сынды 
елдердің 20 университетінің сынынан 
мүдірмей өтіп, олардың грантына қол 
жеткізген. Солтүстіктегі көршіміз Ре-
сейге де білім іздеп кетіп жатқан жастар 
аз емес. Тіпті бұл ел білім қуған жаста-
рымыз үшін айрықша тартымды болып 
отырғанға ұқсайды. Бүгінде Ресей оқу 
орындарында 70 мыңға жуық жас оқып 
жатыр. Олардың санының әлі де ұлғая 
түсетін түрі бар. Өйткені, бұл көршіміз 
2024 жылы шетелдік студенттерге бөлі-
нетін квотаның көлемін екі есеге ұлғай-
туды көздеп отыр екен. 

Үшінші себепке, сарапшылар, Қа-
зақстанның жаҺандануға аяқ басып, 
барыс-келіс мүмкіндігінің артуын жатқы-
зады. Бұл үрдісті «қазір әлем ашық, кім 
қайда тұрса да өзі біледі, білімді, білікті 
жанға барлық жерде жол ашық» деп 
құптайтындар аз емес. Тіпті Еуропадан 
қазақтар топтасып, бір анклав құрып 
алса, елден көшетін қазақтарға қолдау 
көрсетсе дейтіндер бар. Төртінші фак-
тор, халқының саны аз елдердің біздің 
елден адамдарды тартуға ықыласы ауып 
отыр. Олар, әсіресе талантты жастарға 
айрықша сұраныс танытуда. «Қашайын 
деп тұрған қоянға тәйт деген соң не 
жорық» деп, бұл әрине, онсыз да елдегі 
жағдайға көңілі толмай жүрген, таланты-
на, қабілетіне қажеттілік болмай қалған 
жастардың қам көңіліне дөп келуде. 
Қазіргі жастардың ағылшын тілін еркін 

меңгеруі олардың осылайша жайлы жер 
іздеген ниеттерінің оңай орындалуына 
жол ашып жатқан жайы бар. Олардың 
намысын бұрынғылар айтатын «Ит той-
ған жеріне, ер туған жеріне» деген сөзбен 
оята алмайсыз. Өйткені, ораза-намаз 
тоқтықта. Жалпы, патриотизм, Отанға 
деген сүйіспеншілік біздің жастарымыз 
үшін жат ұғымға айналып бара жатыр. 
Ахмет Байтұрсынов айтқандай, «Балам 
дейтін ел болмаса, елім дейтін баланың 
болмайтыны» ақиқат. Елдегі барлық 
саланы жайлаған сыбайлас жемқорлық, 
өмір сапасының төмендігі осылай кетуге 
мәжбүр етуде. 

Бұдан  елдің экономикасы зардап ше-
гетіні анық. Дипломдысы бар, болашақта 
диплом иеленетіні бар – бі лікті маман-
дардың елден кетуі эко номиканың қай 
саласы үшін де маман тапшылы ғын туғы-
зады. Осыдан соң шетелдік мамандарға 
деген сұраныс артып, өндірістеріміздің, 
шаруашы лықтың жетекші салаларына 
шетелдіктердің қаптауы қалыпты үрдіске 
айналмаса неғылсын. Жалпы, мұның 
соңы елдігімізге, ұлттық қауіпсіздігімізге 
нұқсан келтіруі мүмкін. 

Бұл дабыл қағатын жағдай. Кеше 
ғана жетінші шақырылған Парламент 
Мәжілісінің бірлескен отырысында Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Адамдық капиталдың жоғары сапасы 
кез келген мемлекеттің ұзақ мерзімді 
бәсекеге қабілеттілігінің негізі. Бүгінде 
тәуелсіздік кезеңінің ұрпақтары Қа-
зақстан халқының жартысына тең. 2050 
жылдың еңбек нарығын қазіргі жастар 
мен балалар айқындайды. Олардың 
бәсекеге қабілеттілігі ел болашағы баян-
дылығының кепілі. Жас ұлт мәртебесінің 
бізге ұзақ мерзімді артықшылықтар бе-
ретінін түсіну маңызды. Осыны дұрыс 
пайдаланып, адам капиталын дамыту 
бойынша сабақтасты жұмыс жүргізілуі 
керек. Жастарға салынған инвестиция 
бірнеше есе ақталып, мемлекетке игілік 
алып келеді. Басты міндет әр түрлі әлеу-
меттік топтар мен аймақтар арасындағы 
білім сапасының айырмашылықтарын 
жою. Дамудың бұл кезеңінде жұмыскер-
лерді қайта оқытып, жетілдірудің жаңа 
саясаты керек. Осы мақсатта арнаулы 
ұлттық жоба қажет» деген еді. Прези-
денттің бұл тапсырмасының маңыз-
дылығы жастардың шетелге көптеп кетіп 
жатқан жағдайында тіпті арта түседі. 
Шындығында, билік жастарға бет бұрып, 
олардың қажеттіліктерімен санаспаса 
еңбек нарығы білікті мамандарсыз қалуы 
мүмкін. Немесе оларды шетелдіктер 
жайлайды. Сондықтан бүгінгі таңда білім 
гранттарының санын арттыру, талантты, 
дарынды жастарды айрықша қолдау, 
оларды біліктілігіне сай мансап саты-
сымен өсіріп, қабілетіне өріс ашуда тетік-
тердің жасалуы кезек күттірмес мәселе. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ
«Заң газеті» 

Ерлан САЙЫРОВ, ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты: 

– Сондықтан менің ойымша үкі
меттік деңгейде бүкіл ауылдардағы 
мәдени ошақтардың стандарттары 
қабылданып, бәрі соған сәйкес болуы 
керек. Бұл стандарттарда мәдени 
ошақтар біріншіден интернеттің 
қолжетімділігі,  екіншіден бүгінгі 

таңдағы мультимедиа болсын немесе электронды кітаптар бол
сын, жаңа ақпараттық технологияны пайданала отырып, өзіміздің 
дәстүрімізбен ұштастыратын болу керек. Мәдени ошақтардың 
осындай жанжақты стандарттарын жасап,  оны енгізсек ауылдың 
рухани бетәлпетін өзгертуге, ауылдың мәдени және әлеуметтік 
деңгейін өсіруге негізгі алғышарт болары сөзсіз.

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

– Алайда, көбінесе барлық мәдени өмір, әсіресе шағын елді мекендер, дискотекалар мен 
ресми ісшаралармен шектеледі. Осы мәселе бойынша алдымен әлемдік тәжірибені зерт
теу қажет деп санаймыз. Мысалы, шет елдерде мәдени мекеме жұмыстары жергілікті 
әдетғұрыптар, дәстүрлер және сол жердің тарихын танытуға бағытталған. Ауылдың 
құрылған күні, сол ауылда тұрған, тұратын әйгілі және талантты адамдардың туған 
күндері қызықты ісшаралармен атап өтіледі, көрші ауылдармен конкурстар, жары
стар, түрлі фестивальдер өткізіледі және т.б. Осындай ауылдық мәдениет өмірінің 
қызықты болуы жергілікті адамдардың ауылда тұруына ықпал ететін факторлардың 
бірі болады. Біздің мемлекет тарапынан ауылдық өмірді қолайлы жасау және жастарды тарту мақсатында: «Өңір
лерді дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы», «Бизнестің жол картасы – 2020» 
және т.б. бағдарламалары қабылданған болатын. Ал біз, өз тарапымыздан ауылда мәдени өмірді жақсарту, мәдени 
мекемелердің жұмысын жаңғырту, жас ұрпақтардың  мәдениет деңгейін арттыруға келешекте өз үлесімізді қосамыз 
деген үміттеміз. 

КӨЗҚАРАС

БІЛІМДІ ЖАСТАР НЕГЕ 
БОЛАШАҒЫН ШЕТЕЛМЕН 

БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ?

СОҢҒЫ КЕЗДЕРІ ЖАСТАР АРАСЫНДА КЕЛЕШЕГІН ӨЗ 
ЕЛІМЕН ЕМЕС, ӨЗГЕ ЖҰРТПЕН БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН-

ДАР ҚАТАРЫ АРТУДА. МҰНЫ ЕЛДЕГІ ЖАСТАР САНЫНЫҢ 
ҚАРҚЫНДЫ ТҮРДЕ АЗАЙЫП БАРА ЖАТҚАНЫНАН КӨРУГЕ 
БОЛАДЫ. МӘСЕЛЕН, СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА ҚАЗАҚСТАН-
ДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ САНЫ 500 МЫҢҒА КЕМІПТІ. БҰЛ ҮРДІС 
ЖАСТАРДЫҢ ШЕТ ЕЛГЕ ОҚУҒА, ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ КЕТУІМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП ОТЫР. 

ТҮЙТКІЛ

АУЫЛ РУХАНИЯТҚА 
СУСАП  ОТЫР

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекет басшысынан әр жыл-
дары айтылған «қазақ ауылы әр-
дайым ұлттық өсіп-өркендеуіміздің 
қуат-қайнары, әрі ұлттық сәйкестілі-
гіміздің өлшеуіші болып қала береді». 
«Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, 
рухани болмысы, жаны ақыл-ойы, па-
расаты», «Мәдениеті жоғары, тарихи 
танымы орнықты, ойы сергек елдің 
рухы да биік. Рухы биік халықтың ір-
гесі де берік, әлеуеті де қуатты, ынты-
мағы да жарасты болмақ», «Ұлттың 
мәдениеті – оның қуат өрісі, қорғаныс 
тетігі». «Адамға, оның білім алуына, 
мәдениетке қаржы салу – мемлекет-
тің болашағына қаржы салу» деген 
сөздерін үкімет қалай орындап жатқа-
нын бәріміз күнделікті көзімізбен 
көріп, құлағымызбен естіп жүрміз. 
Биік мінбелерден ауылға, мәдениетке 
қатысты айтылған жалынды сөздер 
мен қабылданған бағдарламалар 
және оған бөлінген млрд-таған бюд-
жет қаржысының есебін тексеріп, 
талдап оны жұртшылық талқысына 
салған құзырлы органдарды ғана 
емес, ғылыми-зерттеу институттары 
мен орталықтардың жұмысын да әлі 
күнге көре алмай отырмыз. 

Жалпы, 2006 жылғы 15 жел-
тоқсанда қабылданған «Мәдениет 
туралы» заңда мәдениетке «Жеке 
адамның жарасымды дамуына, Қа-
зақстан азаматтарының патриотизмін 
тәрбиелеу ге және эстетикалық қа-
жеттіліктері мен мүдделерін қанағат-
тандыруға бағытталған мәдени құн-
дылықтар жиынтығы», мәдениет 
қызметкерге – «мәдени құндылықтар-
ды сақтаумен, дамытумен, таратумен, 
пайдаланумен және оларға азаматтар-
ды баулумен байланысты болатын 
жеке тұлға», мәдениет саласындағы 
қызметке – мәдени қызмет субъек-
тілерінің мәдени құндылықтарды жа-
сау, жаңғырту, сақтау, қорғау, дамыту, 
тарату және пайдалану, сондай-ақ 
оларға Қазақстан азаматтарын тарту» 
жүктеледі. Мәдениет саласындағы 
мемлекеттік саясатқа – мәдени және 

рухани құндылықтарды жасауға, 
жаңғыртуға, сақтауға, қорғауға, да-
мытуға, таратуға және пайдалануға 
бағытталған, мемлекеттік органдар 
қабылдайтын шаралар кешені деген 
анықтама берілген. Ал мемлекет-
тің мәдениет саласындағы негізгі 
міндеттеріне: Қазақстан халқының 
мәдениетін қайта түлетуге, сақтауға, 
дамытуға және таратуға бағытталған 
шаралар қабылдау; ұлттық және 
әлемдік мәдениет құндылықтарына 
баулу арқылы азаматтарды отан-
шылдыққа және эстетикалық тәр-
биелеуге жағдайлар жасау; мәдени 
құндылықтарға еркін қол жеткізуді 
қамтамасыз ету; халыққа мәдени 
қызмет етудің мемлекеттік ең төмен-
гі стандарттарын белгілеу; мем-
лекеттік мәдениет ұйымдарының 
инфрақұрылымын дамытуды қамта-
масыз ету және материалдық-тех-
никалық базасын нығайту; дарынды 
тұлғаларды қолдауды қамтамасыз ету 
кіреді. 26-бапта ауылдық жерде мәде-
ниетті дамытуда, мемлекеттік мәде-
ниет ұйымдары желісін қалыптасты-
руда, халыққа эстетикалық білім беру 
және мәдени қызмет көрсету үшін 
жағдайлар жасауда басымдық қамта-
масыз етіледі. Ауылдық жерлердегі 
мемлекеттік мәдениет ұйымдары ма-
териалдық-техникалық қамтамасыз 
етудің басым құқығын пайдаланады. 
Ауылдық елді мекендерде тұратын 
мәдениет ұйымдарының қызметкер-
леріне Қазақстан заңнамасында көз-
делген әлеуметтік қолдау шаралары 
берілетіні жазылған. Ал 27-бапта 
мәдени-демалыс ұйымдарының не-
гізгі міндеті халықтың рухани және 
эстетикалық сұранысын қанағаттан-
дыру болып табылатыны айтылған. 
Онда – бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын мәдени-де-
малыс ұйымдарын таратуға жол 
берілмейтіні, азаматтарды мәдени 
өмір саласына тарту мақсатында ха-
лықтың мәдени-демалыс іс-шарала-
рына қолжетімділігін қамтамасыз ету 
жөнінде қызметтер ұсынуға байланы-
сты шығындарды жабуға мемлекеттік 

мәдени-демалыс ұйымдары-
на бюджет қаражатынан Қа-
зақстанның бюджет заңнама-
сында белгіленген тәртіппен 
бюджеттік субсидиялар бөлі-
нетіні тайға таңба басқан-
дай көрсетілген. Яғни ауыл 
тұрғындары мәдени-дема-
лыс орындарына қатыс ты өз 
сұранысын қамтамасыз етуге 
қатысты Конституция мен 
өзге де заңдардың негізін-
де жергілікті және жоғарғы 
атқарушы билік органдарына 
талап етуге құқығы бар. Бұл 
ҚР Президенті Қасым-Жо-
март Тоқаев тың «Халық үні-
не құлақ асатын мемлекет 
құру» тұжырымдамасына 
толығымен сәйкес келеді. 
Мәдени-демалыс орындары 
демекші 2050 жылы әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарына 
кіруді алдына стратегиялық 
мақсаты етіп қойып отырған 
Қазақстанда әлі күнге дейін 
бірде-бір аймақтың алдағы 
онжылдыққа арналған даму 
жоспарында ауылдағы ха-
лықтың мәдениеті мен мәде-
ни әлеуеті қарас тырылмаған. 
Бұл 2015 жылы БҰҰ сам-

митінде мемлекет басшылары қол 
қойған 2030 жылға дейінгі тұрақты 
дамудың 169 міндет пен 242 инди-
катордан тұратын 17 мақсатының 
орындалуына өз ықпалын тигізетіні 
анық. Мәселен Үкімет басшысының 
2018 жылғы 15 тамыздағы тапсыр-
масы бойынша құрылып, Ұлттық 
экономика министрлігі үйлестіру 
органы болып табылатын Тұрақты 
даму мақсаттары жөніндегі үйлестіру 
кеңесінің 2019 жылы БҰҰ-да таныс-
тырылған алғашқы Ұлттық есебіне 
қарағанда мемлекеттік жоспарлау 
жүйесімен қамту «Теңсіздікті елдер 
ішіндегі және олар арасындағы тең-
сіздікті қысқартуда» (10-мақсат) және 
«Тұрақты даму үшін серіктес тікте» 
(17-мақсат) – 90 пайызды, ал «Қала-
лар мен елді мекендердің ашықты-
ғын, қауіпсіздігін, өмірге төзімділігін 
және экологиялық тұрақтылығын 
қамтамасыз етуде» (11-мақсат) 100 
пайызды құрап отыр. Ал іс жүзінде 
ауылдағы мәдени-демалыс орында-
рының қашан қалыпқа келтіріліп, за-
ман талабына сай жаңғыртылатынын 
Мәдениет және спорт министрлігі 
мен оған қарасты аймақтық басқарма, 
департамент басшыларының ешқай-
сысы айтпақ тұрмақ, болжай да алмай 
отыр. Мәселен, шекаралық аймақта 
орналасқан Алматы облысының Ұй-
ғыр ауданындағы 26 елді мекеннің 
15-інде ғана мәдениет үйі мен клуб 
бар. Оның да тең жартысы өткен 
ғасырдың ортасында саз балшықтан 
салынғандықтан бұзып, қайта салма-
са заман талабына сай келмейді. Ал 
бұларды өз күшімен жаңғыртуға жер-
гілікті бюджетте қаржы жоқ. Жобасы 
мен сметалық құжаты дайындалып, 
облысқа ұсынылғанымен олар әзірге 
жыл сайын бірді-екілі мәдениет үйі-
нің жөндеу жұмысына ғана қаржы 
бөлуде. Бұл қарқынмен ауылдарды 
2030 жылға дейін мәдени-демалыс 
орнымен қамтудың шешілмейтін 
түрі бар.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»



№6 (3331) 
22 қаңтар 2021

zangazet@mail.ru4 ТАРАЗЫ
МІНБЕР

МАС ЖҮРГІЗУШІ – ҚЫЛМЫСКЕР!
Жыл сайын 

мыңдаған адам-
ның өмірін қара жол 
жалмап жатыр. Көлік 
апаты салдарынан өмір 
бойы арбаға таңылып, 
өзгенің көмегіне 
мұқтаж болып қалған-
дар саны да жыл өткен 
сайын артып барады. 
Бір жүргізушінің жау-
апсыз әрекеті бірнеше адам-
ның өмірін өзгертіп, қалыпты 
ырғағынан алыстататыны 
ешкімге құпия емес. Алайда, 
жол ережесін сақтауға қатыс
ты заң қатайтылып, жаза 
жылданжылға жоғарылаға-
нымен, жағдай әлі де көңілден 
шықпай отыр. Құқық қорғау 
органдарының арнайы акция
лар ұйымдастырып, жүр-
гізушілердің санасезіміне әсер 
ету үшін жасаған әрекеттері де 
нәтижесіз.
Әрине, көлік нөпірі көбейген сайын 

апаттың орын алуы қалыпты көрініс. 
Жол апаттары кейде техникалық ақа-
уға байланысты, немесе жол сапасы-
ның төмендігінен туындап жатады. 
Кейде белгіленбеген жерден жолды 
кесіп өтпек болған жүргіншілер де 
келеңсіз оқиға тудыратыны жасырын 
емес. Оқыс оқиғалар абайсызда болса, 
түсіністік танытуға болар. Ал апатты 
қолдан жасайтындар туралы әңгіме 
басқа. Мәселен мас күйінде, наша мен 
психотропты заттарды қолданып рөлге 
отыру қылмыс тың ең үлкені. Өйткені 
спиртті ішімдік тұтынған, наша қол-
данып, психотроп ты заттарға елтіген 
адамдардың көлік басқармақ түгілі, 
өз-өзіне есеп бере алмайтыны ақиқат. 
Мас жүргізуші қашанда айналасы-
на қатер. Жауаптылықты сезінбейтін 
жүргізушілер кесірінен зардап шеккен 
жандар баршылық. 

Қоғамның қажеттілігіне орай 
2020 жылы бірталай жаңа заң қабыл-
данып, көптеген құқықтық құжат 
толықтырылды. Мұндай өзгерістен 
азаматтық, қылмыстық, қылмыстық 
процестік кодекстер де тыс қалған 
жоқ. Бұрыннан қолданыста болға-
нымен, бұл кодекстер де бірнеше 
жаңғыртуды басынан кешірді. Оның 
өзіндік себебі бар. Ең алдымен қолда-
ныстағы заңнамалардың түрленуіне 
теорияның тәжірибемен сәйкес келе 
бермейтіні ықпалын тигізіп жатады. 
Заңдарды дайындағанда кейбір тетік-
тердің практикада қалай қолданыла-
тыны байқала бермеуі мүмкін. Ал заң 
қолданыста өзін ақтағанда, қоғамға 
қажеттілігін дәлелдегенде ғана нағыз 
заң болады. Сондықтан заң шығар-
машылығындағы сәйкессіздіктердің 
алғашқы жылдары түзеліп, реттелуі 
заңдылық. 

Бұған қоса, заңдарға өзгерістер 
мен толықтырулардың енгізілуі 
қоғамдағы жағдайға, қылмыстың 
өсу, кему динамикасына да тіке-
лей тәуелді. Кейбір жазаның қыл-
мысты тежеуге әсер етпеуі, кейбір 
баптардың күмәнді көбейтуі айна-
лып келгенде заңдарды жетілдіру-
ге жол ашады. 2020 жылдың жел-
тоқсан айында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне қылмыстық 
процесте азаматтардың құқықтарын 
қорғауды және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылды күшейту 
мәселелері бо йынша өзгерістер мен 
толықтыру лар енгізу туралы» заңы-
ның да қоғамды ілгерілетуде, құқық 
қорғау құрылымдарының жұмысын 
жандандыруда маңызы орасан.

Іргелі өзгеріс ҚР Қылмыстық про-
цестік кодексті де айналып өтпеді. 
Соның ішінде, жаңашылдықтардың 
қылмыстық процеске қатысушы аза-
маттардың уақытын үнемдеуге, әу-
ре-сарсаңын азайтуға, дауды оңтайлы 
шешуге бағытталғаны қуантады. Ай-
талық кодекстің 290-бабы қылмыстық 
істі қысқартқандағы прокурордың 
әрекетін нақтылауға бағытталған. Ал 
құжаттағы 42-1 бапта «Қылмыстық 
процесті жүргізуші тұлға, қылмыстық 
процеске қатысушылардың пікірін 
ескеріп және техникалық мүмкін-
діктерді пайдаланып қыл-
мыстық сот өндірі-
сін электрондық 
форматта жүр-
гізуге құ қылы. 
Бұл жө нінде 
уәж ді қаулы 
ш ы  ғ а р а д ы , 
қ ы л  м ы с  т ы қ 
про цесті элек-
трон дық фор-
мат та жүр гізу 
туралы қау -
лыға қылмыс-

тық процеске қа тысушылар көзделген 
тәртіппен шағым жасай алады» деп 
көрсетілген. Осы жаңа өзгерістен 
көріп отырғанымыздай, қылмыстық 
сот өндірісін электрондық нұсқада 
жүргізу тараптарға өте тиімді. Бұл 
істі жеделдетудің әрі азаматтарды сот 
отырысы үшін әрі-бері сабылтпаудың 
тетігі.  

Сондай-ақ 87-баптың 7-1, 7-2 тар-
мақтары да толықтырылған. Оған 
сай «Соттың бірінші сатысында қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың өзге 
де қатысушыларына қатысты қыл-
мыстық істі қарауға бұрын қатысқан 
судья соттың бірінші сатысына қайта 
түскен қылмыстық істі қарауға қаты-
са алмайды» деп нақтыланған. Бұл да 
қылмыстық сот өндірісіндегі судья-
ның адалдығына, әділдігіне кепілдік 
беретін жаңашылдық.  

Қылмыстық сот өндірісін қыс-
қартқан кездегі прокурор әрекеті де 
жаңа өзгерістерге сай толық шешімін 
тапқан. 

Дәлелдемелердi ұсыну және зерт-
теу тәртiбiне де өзгерістер енгізілген. 
Мәселен, егер тергеу судьясы куә мен 
жәбірленушінің айғақтарын сақтауға 
қойған болса, олар сотқа шақырыл-
майтын және олардан жауап алынбай-
тын. Қазіргі өзгерістерге сай, істі сот-
та қарау уақытына қарай айғақтарды 
сақтауға қоюға себеп болған негіздер 
жойылған жағдайда, адамның сотқа 
келуі мүмкін болған кезде, сондай-ақ 
куә мен жәбірленуші өз еркімен 
ерік білдірген кезде сот қылмыстық 
процеске қатысушылардың өтініш-
хаты бойынша мұндай адамдарды 
шақыруға және олардан жауап алуға, 
оның ішінде ғылыми-техникалық 
құралдарды пайдалана отырып бей-
небайланыс режимінде жауап алуға 
(қашықтықтан жауап алу) құқылы. 
Бұл да заманауи технологияны тиімді 
пайдаланып, сот өндірісін тиімді ұй-
ымдастыруға септігін тигізеді.

Осындай ілкімді жаңашылдықтар 
қамтылған заң қазір қолданыста. Ал 
оның азаматтар құқығын қорғауды 
күшейтетініне көз жеткізу қиын 
емес. 

Әлия ТЕБЕРИКОВА,
Тасқала аудандық сотының 

судьясы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
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ОРТАҚ МІНДЕТ 
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі 

күнгі күрделі мәселесі екені баршамызға мәлім. Басқа 
дамушы елдер сияқты, біздің мемлекетімізді де бұл кесел 
айналып өткен жоқ.

Сондықтан, жемқорлыққа қарсы тәртіп орнатып, 
індетке қарсы әрекет ете білуге барша азаматтарды 
тәрбиелеу маңызды. Кешенді шаралар пәрменділігінің 
арқасында сыбайлас жемқорлық көрністерінің азайғаны 
байқалады.  

Жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі 
– парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, 
пара алудың жағдайларын түп-тамырымен жою үшін қоғам 
болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни,  пара беру 
де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс 
ретінде саналатындай қоғамдық сана қалыптасуы қажет. 

Парақорлық мемлекеттік аппараттың қалыпты қызмет 
етуіне бөгет болып, билік және басқару органдарының 
беделіне нұқсан келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа 
шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен 
заңды мүдделеріне қысымшылық жасайды. Парақорлықтың 
алдын алу, жолын кесу, ашу және тергеу жұмыстары 
жоспарлы түрде жүзеге асырылып келеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Маңғыстау 
облысының мамандандырылған экономикалық сотында 
апта сайынғы жедел кеңесте, дәріс сабақтар мен дөңгелек 
үстелде т.б. іс-шараларда сыбайлас жемқорлықпен күресу 
күн тәртібінен түскен емес. Жалпы  жемқорлықпен күрес – 
ортақ міндет екенін әрбір азамат ұғынуы қажет деп білемін. 

Қызылгүл ЕЛДАШБАЕВА.
Маңғыстау облысының мамандандырылған 

экономикалық сотының кеңсе меңгерушісі 

Соған орай, Әкімшілік құқық бұ-
зушылық туралы кодекске өзгерістер 
мен толықтырулар енгізіліп, жазаны 
көтеру арқылы жүргізушілерге ой салу 
көзделген болатын. Мысалы Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
608-бабын алайық. Мұнда көлік құра-
лын алкогольдік, есірткілік және уытқұ-
марлық масаң күйде басқарған, сол 
сияқты көлік құралын алкогольдік, 
есірткілік және уытқұмарлық масаң 
күйдегі адамның басқаруына берген 
жандарға жаза қатаң. Бұл желіккен жүр-
гізушілерге ой салатын, аяғын тартып 
басуына ықпал ететін өзгеріс. Өзгеріске 
орай енді осы ережені бұзған азаматтар 
бұрынғыдай жүргізуші куәлігімен 3 
жылға ғана қоштаспайды. Былтырғы 
жылдың басынан бері мұндай заңсыз-
дыққа жол берген жүргізушілер  он бес 
тәулікке әкімшілік қамаққа алынып, 
сонымен бірге жеті жыл мерзімге көлік 
құралын басқару құқығынан айырыла-
тын болды. 

Талдықорған қаласының маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотында 2020 жылы барлығы 3640 
іс қаралған. Соның 149-ы бойынша 
жүргізушілер көлік құралын басқару 
құқығынан айырылған. Мұның ішінде 
мас күйінде көлік жүргізгендер, бұған 
қоса мас күйінде рөлге отырып жол 
апатын жасағандар да бар. Әрине, 
жазаның қатаюы көлікке отырарда ой-
ландырары даусыз. Содан болса керек, 
қазір мас күйінде көлік жүргізетіндер 
саны алдыңғы жылдармен салыстыр-

ғанда едәуір азайған. Дегенмен, кейбір 
азаматтардың бұл қылмысты қайталап 
жасауы жауапсыз жандарды жаза да, 
жоғары айыппұл да түзей алмасын 
дәлелдесе керек. Соған орай Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
3-1-бабында «Осы баптың бірінші бөлі-
гінде көзделген, әкімшілік жаза мерзімі 
өткеннен кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекеттер – жиырма тәулікке 
әкімшілік қамаққа алуға және сегіз 
жыл мерзімге көлік құралын басқару 
құқығынан айыруға алып келеді» деп 
нақтыланған.

Сот тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
көлікке мас күйінде отыру дағдысынан 
айыру үшін тек заңды қатайту аздық 
етеді. Бұл бағыттағы жұмыс кешенді 
түрде жүргізілуі керек. Ең алдымен 
мектеп, жоғары оқу орындарында ұс-
таздар мас жүргізушінің залалын ұрпақ 
санасына құюы тиіс. Бала жастайынан 
өзінің ғана емес, өзгенің де өміріне 
жауапты екенін түсінгені абзал. Бұған 
қоса құқық қорғау органдары жолдағы 
жүгенсіздікке тосқауыл қоятын акция, 
түсіндіру жұмыстарын тоқтатпауы 
керек. Сонымен бірге, бұл жұмысқа 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері де белсене араласып, жауап-
сыз жүргізушілерді әшкерелеп, көлік 
басқарудың маңызын қоғамда тұрақты 
насихаттай білгені жөн.

Эльмира АЛДАБЕРГЕНОВА,
Талдықорған қаласының 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының төрағасы

САРАП

ӨЗГЕРІС 
ӨМІР ТАЛАБЫНАН 

ТУЫНДАДЫ

СОТ СӨЙЛЕСІН

ПАНДЕМИЯ КЕЗІНДЕГІ СОТ
Коронавирус инфекциясының таралуы 

әлемді күнделікті даму ырғағынан 
жаңылдырды. Барлық ел бетпебет келіп отыр
ған індеттің сот жұмысына да үлкен өзгеріс әкел-
гені мәлім. Коронавирустың кесірінен қаншама 
судья мен сот маманы мезгілсіз көз жұмды. 
Міне сондықтан да сот қызметін де карантин 
талаптарына сай реттеу қажеттігі алға шықты. 
Осыған орай былтырдан бері қазақстандық сот-
тар онлайн режимінде іс қарап келе жатыр.

Әрине, қос тарап пен куәгерлердің сөзін жүзбе-жүз 
тыңдап, көңіл-күйін сот залында тікелей бақылап, тосылмай 
сұрақ қойып, жауап алатын қалыпты жұмыс форматында іс 
қарағанға жетері жоқ. Бірақ, пандемия соттардың баяғыдай 
еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік бермей отыр. Себебі бір сот 
мәжілісіне ондаған, кейде одан да көп адам жиналатын кездер 
көп. Көпшіліктің қызығушылығын тудыратын істерге қоғам 
белсенділері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 
де қатысуды өтініп жатады. Ал осыншама адамды шағын 
сот мәжілісі залдарына жинап, істі қарау отырысқа қатысып 
отырған әрбір адамның өміріне қауіп төндіреді. Медицина 
мамандары атап өткендей коронавирус инфекциясы тез 
тарайды, жылдам мутацияға түседі. Әрі жаңа пайда болған 
бұл індет көп адамда ешқандай ерекше белгісіз өтеді екен. 
Симптом болмағанымен, коронавируспен ауырған адам бір-
ден-бір сырқат таратушы болып табылады. Міне сондықтан 
да сот отырыстарын қашықтан жүргізу судьяның өзі үшін 

ғана емес, жалпы сот мәжілісіне қатысушылар денсаулығын 
сақтау үшін керек.

Сот отырыстарын онлайн өткізу отандық соттың замана-
уи технологияны қаншалықты меңгергенін көрсетті десек 
болады. Жаңа технологияны барша сот қызметкері жетік 
білетіндіктен, бұл жұмыс айтарлықтай қиындық тудырмады. 
Дегенмен, онлайн сот отырыстарындағы жауаптылық туралы 
айтпай кетуге болмайды. Шындап келгенде, сот – мәртебелі 
орын. Төрелік жасалатын, ақ пен қара айқындалатын орта. 
Істер онлайн қаралғанымен, мұндағы жауаптылық ешқашан 
өз биігінен түспеуі керек. Мәселен кейде азаматтар дәл сот 
отырысы жүріп жатқан кезде телефонының қуаты бітіп қалға-
нын, болмаса интернеттің дұрыс ұстамай тұрғанын сылтау 
етіп онлайн байланыстан шығып кетеді. Сот отырысының 
өтетін күні, уақыты алдын ала хабарланатындықтан телефон-
ды алдын ала қуаттап алмау, ғаламтор толық ұстайтын жерде 
тұрмау ең алдымен сотты, сонымен қатар, сотқа қатысушы-
ларды сыйламау болып табылады. Бұдан бөлек, сот жүріп 
жатқанда көлік жүргізіп келе жатып, жиын-тойларда отырып 
байланысқа шығатындар бар. Бұл да сот ісіне салғырт қарау-
дың көрінісі. Осыған орай, азаматтар онлайн соттарды алдын 
ала жоспарлап, байланысқа шығуға ыңғайлы орынды таңдап, 
жиынға кедергісіз қосылуға мүмкіндік беретін құралдарды 
дайындап отырғаны жөн. Мұның барлығы әрбір істі жедел, 
өз деңгейінде, кедергісіз қарауға жол ашады.

Нұргүл БАТЫРХАН,
Жетісу аудандық №2 сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ҚОҒАМ БІР ОРЫНДА ТҰРМАЙДЫ. УАҚЫТ АЛҒА ОЗҒАН 
САЙЫН ЗАМАННЫҢ ТАЛАБЫ ДА, АЗАМАТТАРДЫҢ СҰРА-
НЫСЫ ДА ӨСЕДІ. БҰЛ ӨЗ КЕЗЕГІНДЕ ЖАҢА ЗАҢДАРДЫҢ 
ӨМІРГЕ КЕЛУІНЕ, СОНЫМЕН ҚАТАР БҰРЫН ҚАБЫЛ-
ДАНҒАН ЗАҢДАРДЫҢ ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП, СОНЫ ӨЗГЕРІС-
ТЕРТІҢ ЕНГІЗІЛУІНЕ АЛЫП КЕЛЕДІ. 
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КӨКЕЙКЕСТІ

ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫНАН 
ҚАЛАЙ САҚТАНАМЫЗ? 

БІР ОРМАННЫҢ 
АҒАШЫМЫЗ

ФОТОСУРЕТ ӨНЕРІНІҢ ШЕБЕРІ НҰРМАНБЕТ 
АҒА ҚИЗАТҰЛЫ – 80 ЖАСТА

А дам баласы үш нәрсені таңдап ала алмайды. Олар: 
ата-ана, перзент және туған жер. Бұл үшеуін жұмыр 
басты пендеге тәңірімнің өзі таңдады, қаласаң да, 

қаламасаң да сыйлауға, санасуға міндеттісің. Біз – Нұрағаң 
екеумізге тағдыр бір жерде дүниеге келуді бұйыртыпты. 
Екеуміздің туған жеріміз – Алатаудың баурайында бұйығы 
жатқан 60-қа жуық үйі бар шағын ғана Қызыләскер ауылы. 
Нарықтың салмағына шыдай алмай талай ауыл бытырай 
көшіп, тарап жатқан заманда біздің ауыл шып-шырғасы 
шықпай әлі сол күйінде сүттей ұйып отыр. «Қырық үй құдан-
далы болса – қырғын келмейді» деген осы да.

Әлқисса, мен ес білгенде сол Қызыләскерде бір күрең 
атты, көк ер-тоқымды Қизат деген пошташы шал болды. Бала-
лары пысық, қыздары ибалы еді. Бірақ, сөйте тұра ауылдағы-
лардың бәрі сол шалдың үйленіп, үй-жай болып кеткен үлкен 
баласын мақтай беретін. «Өй, басқа балалары – бір төбе, Нұр-
манбеті – бір төбе ғой Қизаттың. Қизат та сол баласын ерекше 
әлпештеді емес пе?! Ауылда алғаш велосипед мінген де сол, 
мотоциклді де сол алды, фотоаппаратты да қатарластарынан 
бұрын мойнына тақты. Әй, Қизатты асыраса – сол асырар!» 
– деп отырғандарын талай естігенбіз. Көруге құмарттық. 
Көрдік те. «Халық айтса – қалт айтпайды» екен. Ауылдың 
басқа адамдарынан бітімі бөлек, тартқан сымдай түзу ұзын 
бойы, арзанға иілмес тәкаппарлығы, өзгеден озық ақыл-ойы, 
төгілте айтқан сөз саптасы тәнті етті. Қазыналы адам екенін 
ұқтық, қызықтық, сондай болуға тырыстық.

Нұрағаңды бала кезімнен білгеніммен, Нұрекең мені 1992 
жылдың 15 тамызынан бері ғана біледі. Ауылда бір үлкен 
той болып, сол мереке-думанда ағамен танысуға батылымыз 
жеткен. Содан бергі он жыл көлемінде Нұрағаң ағадай ақыл-
шым, қолтығы кең қамқоршым, тозаң тұтпас үлгім, қыртыс 
қалдырмас сырласым әрі досым. Әрине, кейде еркелеймін 
деп ренжітіп алған кездерім де болады. Бірақ, өмірді беріден 
емес, әріден ойлайтын ағам інісінің ондай бір «тентектігін» 
ізін суытпай, «аға – бауыр, іні – тас» деп, қолын бір сілтеп, 
кешіріп отыратын-ды. «Енесі тепкен құлынның еті ауырмай-
ды» дегендей, маған да ағамның кейбір кездердегі «зіркілі» 
майдай жағатын-ды. Өйтпеске не шара: «Біз бір орманның 
ағашы, бір айдынның балығымыз ғой!».

Халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиевтің жетпіске толған 
мерейтойы Жамбыл ауданында үлкен мереке ретінде атап 
өтілді. Той күтушілері Нұрағаң екеумізді Жезқазған облы-
сынан (ол кезде жеке облыс) келген қонақтар түскен үйге кір-
гізді. Кезек-кезек сөз алған ауыл иелері мен сарыарқалық қо-
нақтар той иесі туралы, жалпы қазақ өнері жайлы өз ойларын 
білдіріп жатты. Байқаймын, қонақтар «Сүйінбай, Жамбыл 
шыққан ауылдың адамдары да осылай сөйлейді екен-ау?!» 
дегендей қоңылтақсып отыр. Кезек Нұрманбет Қизатұлына 
да келді-ау! Төгілтіп бір кетті дейсің! Мұндайды күтпеген 
қонақтар шат-шадыман күйге еніп, риза болысты. Бұл Нұре-
кеңнің тағы бір қыры. Егер жастайынан бауыр басқан фотоап-
паратын қимай, соның соңынан түсіп кетпегенде, дәл бүгінде 
қаламынан бал сорғалаған, ұшқыр да алымды журналистің 
бірі болып отыратыны сөзсіз еді.

Бірақ, иә, бірақ түк те өкініш жоқ. Қазақта жезтаңдай, 
жебір қалам журналистер көп те, өз кәсібінің шыңына 
шыққан фототілшілер саусақпен санарлық емес пе?! Со-
ның бірі де бірегейі – Нұрманбет Қизатұлы. Қазіргі кезде 
екінің бірі мойнына асып алған фотоаппаратымен кез келген 
жерде «сырт» еткізіп суретке түсіріп алып жатса, бұл  жай 
әншейін ермек, ары кетсе өткен күннен ескерткіш қана. Ал, 
Нұрағаңдар үшін – фотосурет дегеніміз үлкен өнер. Осы бір 
кез келгенді жалынан ұстата бермес биік те кірпияз өнердің 
шыңына шығу үшін ол қаншама ізденіп, тер төкпеді десеңші! 
Мұратына жетті. Бүгінде фототілші Н.Қизатұлын Жетісу 
аймағында білмейтін, танымайтын кісі кемде-кем. Бір «әтте-
ген-айы» Нұрағаң «өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме 
басқадан-ды» нық қағида етіп ұстағандықтан болу керек, әр 
жерлерде ұйымдастырылып жатқан түрлі көрмелер мен кон-
курстарға қатыса бермейді. Десе де, туындыгер адамға бұл 
да керек-ау!

Ұлы грек ойшылы Сенека жанындағыларға: «Еркекті 
немен, әйелді немен, алтынды  немен сынау керек?» деген 
сауал тастапты. Ешкім мардымды жауап бере алмапты. Сонда 
данышпанның өзі: «Еркекті – әйелмен, әйелді – алтынмен, 
алтынды отпен сынау керек» деген екен. Ардақты Нұрағаңды 
немен сынасаңыз да, мүдірмей өтері ақиқат. Мынау шуағынан 
бұлыңғыры көп өмірде ізіңізге ерген інілеріңізге тұманды 
теңізде жол сілтеген ақ желкенге айналып алдымыз да аға-
раңдап жүре беріңіз, Аға!

Мейірбек ОСПАН, 
журналист.

АЛМАТЫ

Әдетте қаржылық пирамидалар өздерін 
микроқаржылық ұйым, «несиелік бюро», 
«қарызға қарсы бағдарлама», «қаржылық 
қызмет көрсету орталығы» инвестициялық 
компания ретінде көрсетеді. Олар акциялар 
мен облигацияларды сатып алуды ұсынады, 
жоғары өнімді құрылысқа, желілік маркетинг, 
туристік клубтар, алтын өндіруге немесе 
тиімді өндіріске өте жоғары пайыздық мөл-
шерлемелермен инвестиция салуға ұсынады. 
Әлеуметтік желілер мен тартымды жарнама-
лар арқылы кепілдендірілген табыс беруге 
уәде етеді және жобаға достарын белсенді 
тартуды сұрайды. Қаржы пирамидасының 
басты ерекшелігі де сол – тез және оңай ақша 
табу туралы уәде беру. Адамдардың көпшілігі 
осы уәдеге алданып қалып жататыны жасы-
рын емес. Алайда, кез келген қаржылық пи-
рамиданың ғұмыры көпке созылмайды. Олар 
көбінесе орташа есеппен 2 немесе 3 ай ғана 
жұмыс істейді. Сондықтан әрдайым жаңарып 
отыруға тырысады, яғни табысты инвести-
циялық компанияның бір сәтте қаржылық 
пирамидаға айналып шыға келуі бек мүмкін.  

«Qnet» өмірімді бүлдірді 
 
Алғашқы шарты – ақшалай қаражатының 

ауқымды сомасын салу қажет.  
Салған ақшаны жылдам кері қайтарып 

алу үшін таныстарын тарту талап етіледі. 
Алаяқтар қолма-қол ақшаны қабылдайды не-
месе интернет-төлемдер мен аударымдардың 
әртүрлі жүйелерін компанияның банктердегі 
арнайы есеп шоттарын пайдаланбай қолда-
нады.

Қазақстанда күрделілігі мен ауқымы 
жағынан әртүрлі ұйымдасқан қылмыстық 
топпен әрекет еткен МММ, “QI-Trade 
Kazakhstan”, Questra World, «L-CAPITAL», 
«Рой клуб», «B2B jewelry», «Гарант ломбард», 
Qnet сияқты қаржы пирамидалары әшкере-
ленуде. Олардың ішінде шетелде тіркелген 
кейбір қаржы компанияларының басшылары 
шетел асып, ізін суытқан. Ал бірқатарының 
ұйымдастырушылары ұсталып, тиісті жаза-
ларын алғанмен, салымшылар ақшаларын әлі 
қайтарып ала алмай зар илеп жүр. Салымшы-
лардың көбі қалталы азаматтар болса, біразы 
алаяқтардың қолына қалтасындағы соңғы 
тиынына дейін санап берген. Тіпті, үйі мен 
көлігін сатқандары да бар. 

Қаржы пирамидасына тартылғандардың 
арасында тіпті отбасы мүшелерінің арасында 
ұрыс-керіс туындап, аяғы ажырасуға дейін 
алып келген жағдайлар бар. «Qnet компания-
сы отбасымды тас-талқан етті. Менің жасым 
45-те. Анамның және бауырларымның үгітте-
уімен осы компанияға тіркелдім. Қызметкер-
лері де шапшаң екен, тездетіп менің атыма 
тауарлық несие рәсімдетті. Тіпті менің «қара 
тізімде» тұрғаным да еш бөгет болмады. Са-
наулы уақытта мойныма 700 мың теңгені іліп 
шықтым. Сол тауарларды сатып, несиемді 
өтеу үшін күнде Qnet-тің кеңсесіне келіп 
жұмыс істеу қажет болды. Көп ақшаның буы 
мені еліктіріп, тұңғиығына тарта түскенін сол 
кезде байқамаппын. Сөйтіп жүргенде бұған 
дейін істеп жүрген аспаздық жұмысымнан 
шығып қалдым. Басында бұл туралы еріме 
де, ата-енеме де айтпадым. Кейін олар білген 
кезде үлкен дау-дамай болып, мені үйден 
қуып жіберді. Ақыры ажырасып тындық. Ас-
паздығыма қайта оралып, вахталық әдіспен 
істейтін жұмысқа кірдім. Демалған кезімде 
тума-туыстың, достарымның үйін паналап 

КЕЛБЕТ

Айтуларынша, ең мықты кепілдік адамдардың 
бір-біріне деген сенімі екен. 

Содан ресми маркетингтік жоба деген соң 
құжаттарын сұрадым. Мөрі де, ешкімнің қолы 
да қойылмаған парақты жіберді. Оған сен-
гендей кейіп танытып, атышулы «Гранд лом-
бард», «Ақжолдан» қандай айырмашылығы 
бар?» деген сауал тастадым. Мардымды жауап 
болмады. Кейін ресми тіркелгендігін растай-
тын құжаттарын қайта сұрағанымда, әңгімеге 
чатта отырған басқа адамдар қосылды. Олар 
«біз ешқандай құжат талап еткен жоқпыз, 
бірақ әкімгерлердің арқасында бір айдың 
ішінде 160 мың теңге ақша таптық» деген 
пікірлерін білдірді. Жауапқа қанағаттанбай, 
компания кеңсесінің мекенжайын білмек бол-
дым. Тағы да басқа қатысушылар тарапынан 
шабуылға тап болдым. Диля есімді салымшы 
«Салып отырғаныңыз 100 мың емес, төрт-ақ 
мың теңге. Қандай дәлелдер қажет» деп бас 
салса, Дануна деген адам «Бұл ресейлік ком-
пания, негізін қалаушы Гузель Мамаева» деп 
жауап берді. 

Қызықтың көкесі осы жерде басталды. 
«Компания ресейлік болса, ол өзінің жұ-
мысын Қазақстанда жүргізу үшін арнайы 
рұқсат қағаз алуы керек қой, ең болмағанда 
сол қағазды көрсетіңіз» дедім. Сауалға топ 
әкімгерлері «Қазақстанда жұмыс жасауға 
ешкімнің рұқсаты керек емес» деген сыңай-
лы жауап қатты. Осыдан-ақ олар өз істерінің 
заңсыз екенін көрсетіп қойды. Күдігімнің 
негізсіз емесіне көз жеткізу үшін «Ең бол-
маса, ісіңіз заңды ма жоқ па? Сол сауалға 
жауап беріңізші» деп сұрақты төтесінен 
қойғанымда, «Өзіңіз ЖК ашып, салықты со-
дан төлеуіңізге болады» деген жауап алдым. 
Содан сөзінен сүрінген әкімгерге «Сіз сонда 
салық та төлемей отырсыз ба?» дегенім сол 
еді, топтан қуып шықты. Әрі қарай ештеңе 
жаза алмадым. Амалсыздан әкімгердің же-
кесіне шығып, «Неге мені топтан шығар-
дыңыз?» дегенімде,  «Біздің жоба ұнамаса, 
үндемей шығып кетіңіз, адамдарға жұмыс 
істеуге кедергі келтірмеңіз», – деді. Салық ту-
ралы сауалым тағы да жауапсыз қалды. Оның 
орнына түрлі сілтемелер мен жобаның әдемі 
суреттермен көмкерілген таныстырылымы 
жайында бейнежазбаларды жіберді. Берілген 
ресми сайтының сілтемесін сайттарды тек-
серетін арнайы бағдарламаға салып көрдім. 
Күдігім расқа айналғандай болды. Өйткені 
сайт тек 206 күн ғана жұмыс жасап тұр екен 
және кірген адамдар оған сенімсіздік таны-
тып баға берген. Негізінен фишингтік сайт, 
сенімсіз сайт және қаржы пирамидасы деген 
баға алыпты қолданушылардан», – деп әң-
гімеледі Түгелбай әріптес. 

Қандай жаза көзделген?
Әлемнің 30-дан астам елінде қаржы 

пирамидаларының қызметіне тыйым са-
лынған. Оның ішінде Австрия, Ұлыбритания, 
Франция, Канада, Италия, Қытай, Біріккен 
Араб Әмірліктері бар.

Қазақстанда қаржы пирамидаларын құрға-
ны және жарнамалап таратқаны үшін мынадай 
жауапкершіліктер қарастырылған: 

1. Қылмыстық жауапкершілік – қаржы 
пирамидасын құру және (немесе) басқару 
үшін (Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 217- бабы).

2. Әкімшілік-қаржылық (инвестици-
ялық) пирамида қызметін жасау, тарату 
және жарнамалау үшін («Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
кодексінің 150-бабы).

Иә, алаяқтардың арбауына түсіп, сан соғып 
қалмас үшін, азаматтардың өздері қырағылық 
танытқаны жөн. Қаржыны салмас бұрын, 
ұйымның ақшамен жұмыс істеуге рұқсат бе-
ретін лицензиясының бар-жоғына көз жеткізу 
керек. Ал мұндай лицензияны Қазақстанда 
Қаржылық нарықты реттеу және дамыту 
агенттігі береді. Мұндай ақпарат агенттіктің 
сайтында кез келген адамға қолжетімді екенін 
айтады алаяқтарға алданбауға шақырған 
мамандар. Қаржылық заңнама бойынша, «Қа-
зақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктерінде орналастырылған депозиттерге 
міндетті кепілдік беру» Қазақстан Республи-
касының заңына сәйкес банктер халықпен 
жұмыс істейді және инвес тицияларды кері 
қайтаруға кепілдік береді. Олар қолма-қол ақ-
шаны қабылдайды немесе интернет-төлемдер 
мен аударымдардың әртүрлі жүйелерін ком-
панияның банктердегі арнайы есепшоттарын 
пайдаланбай қолданады.

Сондай-ақ тіркеуді Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің сайтында «Салық төлеушілерді 
іздеу» сервисі арқылы тексеруге болады.   

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

жүрмін. Барар жерім, басар тауым болмаған-
дықтан, бойжетіп қалған екі қызымды да 
қолыма ала алмадым. Қазірде оларды кафеге 
шақырып, сол жерде көріп, сағынышымды 
басамын.

Сөйтіп, қаржылық пирамида өмірімнің 
тас-талқанын шығарды. Қатты өкінемін, 
бірақ өткенді қайтара алмайды екенсің. Менің 
қателігімді ешкім қайталамаса екен», – деп 
егіледі алматылық Жанар есімді келіншек. 

Алаяқтарға қарсы күрес 
Жанар сияқты қаржы пирамидасына 

абайсызда кіріп кеткен жандардың не істеуі 
керек? Ең алдымен, тағы бір рет бұл компа-
нияның қаржылық пирамида екендігіне көз 
жеткізу қажет. Қолындағы алаяқтарға ақша 
аудару фактісін растайтын құжаттар болса 
(келісім, банктік шот бойынша үзінді көшір-
ме, қолма-қол ақшаны беру туралы бұйрық), 
пирамидаға кіргізген адамға дереу хабар-
ласқан жөн. Егер пирамида схемасы әлі де 
күшінде болса, компанияға жазбаша шағым 
беріп, ақшаны қайтаруды талап ету қажет.

Ақшаны қайтарып бермесе, қылмыстық іс 
қозғау үшін құқық қорғау органдарына хабар-
ласатын ұйымдастырушыларға, одан нәтиже 
болмаған жағдайда құқық қорғау органдарына 
хабарлап, алаяқтарға ескерту қажет. Әдетте 
мұндай жағдайда ақшаны қайтарып алу мүм-
кіндігі әлдеқайда жоғары. Алаяқтықпен күре-
стің маңызды сәті бұл туралы көпшілікке 
жария ету. 

Батысқазақстандық әріптесіміз Түгелбай 
Бисен қаржы пирамидасының жаңа түрін 

зерттеп көріпті. «Мандала» атты ойынның 
шарты бойынша, 5000 теңге салып, астыңа 
тағы екі адам тартсаң, 40000 теңге алады 
екенсің. Қажет қаражатты салып, уәделі 
ақшасын алғандар да бар. Бірақ әрі қарай да 
осылай жалғасатынына кім кепілдік береді? 
Аталған ойынның Whats App желісіндегі 
тобына кіре алмадым. Бірақ соған ұқсас 
«СтратегияПассивныйДоход» атты топты 
тауып алдым. 

Кірісімен жылы қабылдап, ақ тілегін жау-
дырған Татьяна есімді топ әкімгері бірден 
шарттарды жіберді. 4000 теңге салып, 120000 
алатын мүмкіндік бар екен. Сұрастыра келе, 
ресми атауы «Бизнес гейм» болып шықты. 
20 адамнан 4000 теңгеден жинап, матрица 
жүйесі бойынша жұмыс жасайтын көрінеді. 
Барлығы 10 матрица. Шарттарды орындап, 
бүкіл сатыдан өткен салымшының алдымен 
20000, кейін 12 матрицаға жетсе, тағы 100 000 
алатын мүмкіндігі бар екені айтылды. Былай 
қарасаңыз, жақсы сияқты. Бірақ, топтағы 
әкімгерлердің бірде-бірі салған ақшамды кері 
алатыныма ешқандай кепілдік бере алмады. 
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Батыс Қазақстан облыстық сотында ҚР Судьялар 
одағының облыстық филиалында сот әдебі жөніндегі 
комиссияның жұмысы бойынша семинар өткізілді. Оған 
аудандық және оған теңестірілген соттардың төраға-
лары мен судьялары бейнеконференц байланысы арқылы 
қатыс ты. 

Семинар барысында облыстық соттың судьясы, ҚР Су-
дьялар одағы Батыс Қазақстан облыстық филиа лының 
сот әдебі жөніндегі комиссиясының төрағасы Ә.Ахметов 
өз баяндамасында ағымдағы жылда комиссияға 4 судьяға 
қатысты 3 шағым, 1 ұсыныс (шағым негізінде), 2 анықтама 
келіп түскенін айтты.  Соның ішінде 3 судьяға қатысты Су-
дья әдебі кодексінің нормаларының бұзылуы анықталмауына 
байланысты шағым иелеріне жазбаша жауаптар берілген, ал 
1 судьяға қатысты 2 анықтаманың (1 анықтама бойынша) 
қаралу нәтижесінде комиссия отырысының қорытынды-

ТЕМІРҚАЗЫҚ

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?ДЕПУТАТ БАҒАНЫ

Жанарбек ӘШІМЖАН,  
Парламент Мәжілісінің депутаты:

САУАТСЫЗ ҰСТАЗ 
ШӘКІРТТІҢ СОРЫ

«Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдар-
ламасында 2025 жылға қарай барлық мектептерді 
мұғалімдермен 100 пайыз қамтамасыз ету қарасты-
рылған.

Осы орайда, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқа-
евтың тапсырмасымен мұғалімдердің еңбекақысы жүйелі 
негізде едәуір артты. Сонымен бірге, «Педагог мәртебесі 
туралы» заң – педагог қызметінің өзекті әлеуметтік және 
кәсіби мәселелерін тиімді шешу мақсатында дер кезінде 
қабылданды деп білеміз. Бұл құптарлық жағдай. 

Бірақ бүгінде сапалы педагог кадрларымен қамтамасыз ету арқылы 
мектептердегі тұрақты білім сапасын арттыру мәселесі өзекті. Көпте-
ген халық аралық зерттеулер бойынша бұл мәселе педагог кадрлардың 
білім деңгейіне тікелей байланысты екені белгілі. Халықпен кездесу 
барысында мектептерде сапалы кадрлардың тапшылығы ата-аналар-
дың дайындық орталықтарында репетиторлардың ақылы қызметі-
не жүгінуге мәжбүр етсе, бұл өз кезегінде білім алуда әлеуметтік 
теңсіздікті тудыруда. Осы тұрғыдан,  мәселені шешудің мынандай 
жолдарын қарастыру қажет деген ойдамыз. 

Бірінші. Қазіргі педагог мамандарының тапшылығы, өтпелі кезең-
де мектепте жақсы оқыған түлектердің педагогикалық мамандыққа 
бармауы, ал педагогикалық жоғары оқу орындарындағы студенттердің 
ауыл мектептеріне келмеуіне байланысты. Осы тұрғыдан, ауыл мек-
тептерін үздік тәмамдаған түлектерді педагогика мамандығына үгіттеу 
жұмыстарын жүйелендіріп, жандандыру  қажет. 

Екінші. Педагогика мамандықтарындағы студенттердің теориялық 
білімін педагогикалық әдістемемен ұштастыру мақсатында педагогтық 
тәжірибені 2-айдан 2-жылға, яғни 3-ші және 4-ші курстарда міндетті 
бірыңғай үздіксіз педагогикалық тәжірибесін енгізуді ұсынамыз.

Үшінші. Көп жылдық тәжірибе көрсеткендей, педагогикалық уни-
верситеттер түлектерінің көпшілігінде орта мектептерде пәндік және 
әдістемелік білім деңгейінің жеткіліксіздігі байқалады. Осы ретте, 
академиялық адалдық қағидаттарына негізделген тәуелсіз негізде пе-
дагогикалық жоғары оқу орындарын бітіруші түлектердің пәндік білім 
деңгейін тексеру тетіктерін ойластыру керек.

Төртінші. Педагогикалық жоғары оқу орындарында қазіргі заман-
дағы жаңа инновациялық педагогикалық технологияны, педагогикалық 
әдіс-тәсілдерді студенттерге тиімді үйрету мақсатында онлайн негізде 
еліміздегі  жаңашыл ұстаздардың авторлық әдістемелік курстарын 
ұйымдас тыру қажет.

Бесінші. «Педагог мәртебесі туралы» заңның «Педагогке кәсіби 
қызметке рұқсат беру» деп аталатын 10-бабының «Бейініне сәйкес кел-
мейтін педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар адамдарға, сондай-ақ 
педагогикалық білімі жоқ, бірақ даярлықтың тиісті бағыты бойынша 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білімі мен біліктілігі бар адамдарға тиісті педа-
гогикалық қайта даярлаудан өткеннен кейін педагог ретінде кәсіби 
қызметпен айналысу құқығы беріледі» деген 3-тармағын орындау 
тетіктерін облыстық, қалалық және аудандық білім бөлімдерінің бір-
лесе отырып жетілдіруі, өз кезегінде мектептердегі жаратылыстану-ма-
тематикалық бағыттағы пәндер мұғалімдерінің тапшылығын азайтуға 
септігін тигізеді деп ойлаймыз.

Ағартушы – ұлы педагог Ыбырай Алтынсариннің «Маған жақсы 
мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені, мұғалім – мектептің жүрегі», – де-
ген сөздері білім саласы үшін әлі де өзекті. Осы ретте, айтылған мәсе-
лелерді назарға алып, оның оң шешімін қарастыру кезек күттірмейді.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ
«Заң газеті»

АРАЛҒАНЫНА БІР ЖЫЛДАН АССА ДА ӘЛЕМНІҢ БАРЛЫҚ ЕЛДЕРІ ҮШІН 
КОРОНАВИРУС ІНДЕТІНІҢ БЕТІН ҚАЙТАРУ ҚАЗІР ОҢАЙ БОЛМАЙ ОТЫР. 
ІНДЕТТІҢ ЕКІНШІ, ҮШІНШІ КЕЗЕҢІН КҮТКЕН ЕЛДЕР ӘЛІ КҮНГЕ БҰҒАН ДЕЙ-
ІНГІ ҚАЛЫПТЫ ӨМІРІНЕ ОРАЛА ҚОЙҒАН ЖОҚ. БІРАҚ ЕТЕК-ЖЕҢІН ЖИНАП, 
ҚАРСЫ КЕЛГЕН  АУРУҒА ТӨТЕП БЕРУГЕ ТЫРЫСЫП ЖАТЫР. БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ 
ДЕ КОРОНАВИРУСТІҢ ЕКІНШІ ТОЛҚЫНЫ БАСТАЛДЫ.  ДӘЛ ҚАЗІР КҮНІНЕ 
МЫҢНАН АСТАМ АДАМ ОСЫ ІНДЕТКЕ ШАЛДЫҒУДА. ОҒАН  ТҰМАУ, ПНЕВ-
МОНИЯ, БРОНХИТ, АСТМА СЕКІЛІ МАУСЫМДЫҚ ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫ ҚО-
СЫҢЫЗ. БҰНДАЙ АУРУЛАРДЫҢ ӨРШУІ ҚАУІПТІ  ІНДЕТКЕ ШАЛДЫҒУШЫЛАР 
САНЫН АРТТЫРЫП ЖІБЕРДІ.  ЕЛДЕГІ ОСЫНДАЙ АУЫР АХУАЛҒА ЕҢ ӘУЕЛІ 
БІЗДЕГІ МЕДИЦИНА, ОНЫҢ ІШІНДЕ АУРУХАНАЛАР ДАЙЫН БОЛУҒА ТИІС 
ЕДІ. АЛАЙДА, БІЗДІҢ БҰЛ ЖҮЙЕ ЕКІНШІ ТОЛҚЫНҒА ДА ДАЙЫНДЫҚТЫҢ 
АЗДЫҒЫН ТІПТІ НАШАРЛЫҒЫН КӨРСЕТТІ. 

Т

Елде қазір коронавируспен қатар пнев-
мония өршіп тұр. Әлем төтенше жағдай-
дың алдын алуда. Жедел медициналық 
көмектері түгел, адамдардың қауіпсіздігін 
барынша қамтамасыз еткен. Жатын орны 
мен дәрілік препараттар тапшылығы жоқ 
дегенмен, Қазақстандағы ахуал көпшілік-
тің күдігін еселеп жатыр. Жаздағы дүрбе-
лең елдің есінен шыға қойған жоқ. Елдегі 
жұқпалы аурулар ауруханасының жағдайы 
әлі күнге сын көтермейді. Соның айғағы  
әлеуметтік желілер арқылы елден көмек, 
кеңес сұрап жүрген адамдар. Көпбалалы 
ана Айдын Тоханбаева солардың бірі. Ол 
Қаскелең қалалық жұқпалы аурулар ауру-
ханасына түскен баласының жағдайы күн 
санап төмендеп бара жатқанын айтып, 
дабыл қақты. 

«Балам ауырып, жедел жәрдем 
шақырдық. Келген жедел жәрдем қыз
меті тұрғылықты жерім бойынша 
Қаскелеңдегі жұқпалы аурулар ауруха
насына апаратынын айтты. Бір күн 
түнегеннен кейін баламның жағдайы 
күрт нашарлай түсті. Сырт киіммен 
жатсақ та қатты тоңып, өз еркімізбен 
ауруханадан бас тартып шығып кеттік. 
Ана ауруханадан дала жылы екеніне 
кепілдік беремін. Дені сау адамдар жа
урап жүргенде, инфекция салдарынан 
қызуы көтеріліп жатқан науқастардың 
жағдайын айтпайақ қояйын. Балам
ның қызуы түспей қойған соң, бір күн 
түнеп шығып кеттік. Барлық медби
келер, дәрігерлер аурухана ішінде сырт 
киіммен жүр. Ыстық су да жоқ. Еріксіз 
ақылы, бірақ жылы, ішінде ыстық 
суы бар аурухана іздедім. Мен ай са
йын қалтамнан міндетті медициналық 
сақтандыру үшін ақша төлеп отырып, 
неге ақылы қызметке жүгінуім керек? 
Індет кезінде жұқпалы аурулар ауруха
насы неге талап қа сай емес? Аурухана 
ішіндегі барлық адам сырт киіммен 
ұйықтап, сыртқы қалың киімімен та
мақ ішіп жүргенде қандай санитарлық 
гигиеналық талап туралы айта аламыз? 
Іші өтіп жатқан баланың құйрығын 
жуатын жылы суы жоқ, салқын сумен 
тазаладық. Бұл сұмдық қой. Науқастар 
аурухана дәлізінде жатыр. Демек дәлізде 
арыбері жүрген талай адамға инфек
ция таратуда» деп ренішін жеткізді. 

Мән-жайды анықтау үшін Қаскелеңде 
орналасқан балалар жұқпалы аурулар 
ауруханасының меңгерушісі Қарлығаш 
Шауқар қызына қоңырау шалдық. «Дәл 
қазір барлық жерде ішек инфекциясы 
жүріп жатыр. Осыған орай ауруханамызға 
түсетін науқастар саны артуда. Жасырмай-
мын, аурухана іші салқын. Терезелерден 
ызғар соғып тұр. Аурухана дәлізінде, 

сымен судьялық әдеп кодексінің нормаларының бұзылғаны 
анықталған. Ол судьяға қоғамдық мін тағылып, айып талқы-
лаумен шектелу жөніндегі  шешімі қабылданғанын атап 
өтті.  

Аталған комиссия Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы, Судья әдебінің кодексі, «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Консти-
туциялық заң мен Судьялар одағы филиалының судьялық 
әдебі комиссиясы туралы Ережесінің талаптарын негізге ала 
отырып қызметтерін жүзеге асыруда. 

Судья әдебі жөніндегі комиссия мүшелері ай сайын облыстық 
соттың азаматтық және қылмыстық алқаларымен бірлесіп 
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істерді қарау қоры-
тындыларын талқылау кезінде облыстың аудандық және 
қалалық соттарының судьяларымен бірігіп, (тәлімгерлік 
өтудегі) Судья әдебі кодексі нормаларының сақталуы бо йынша 
семинарлар және профилактикалық әңгімелер өткізуде.

Судья әдебі кодексінің талаптарын сақтау жөніндегі мін-

дет әрбір судьяға дербес жүктелген, бұдан басқа сот төраға-
ларына еңбек заңнамасының талаптарын және өзіне сеніп 
тапсырылған ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуалды 
сақтау жөніндегі міндеті қойылған.

Судья әдебі жөніндегі комиссия судьялардың іс-әрекеттері-
не шағымдар мен өтініштерді болғызбау үшін судья әдебі ко-
дексі нормаларының талаптарын сақтау жөнінде нысаналы 
профилактикалық іс-шаралар жүргізу қажет деп санайды.
Сонымен қатар, семинарда ішкі қауіпсіздік және соттардағы 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімінің басшысы Н.Ба-
тырханов «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
тақырыбында баяндама жасады.

Семинардың қорытындысы бойынша Ә.Ахметов, әрбір су-
дья кодекс талаптарын сақтауы және сот әдебінің жоғары 
стандарттарын қолдайтын мінсіз беделге ие болуы керек 
екенін атап өтті.

Батыс Қазақстан облыстық сотының 
баспасөз қызметі

палаталарында 19 градусты көрсетіп тұр. 
Сондықтан төменгі қабаттағы медбикелер 
де, науқастар да пальтомен, шубаларымен 
жүргенін растаймын. Жоғары жаққа ау-
руханамыздың жағдайын бірнеше мәрте 
ескерттік. Келіп тексеріп кетеді. Бірақ одан 
басқа әрекет болып жатқан жоқ. Жылы 
суымыз да жоқ. Болып қалар деп отырмыз. 
Көңілі толмаған науқастар келіп, бас тар-
тып шығып кетіп жатады. Медициналық 
қызметтен өзі бас тартқан науқастарға 
ештеңе істей алмаймын» деді. Аурухана 
басшысының өзі жұқпалы аурулар ауруха-
надағы жағдайдың осындай екенін айтып 
мойындап тұрғандықтан, артық сөз де айта 
алмадық. 

Сол екі ортада Алматы облысының Есік 
қаласында жаңадан босанған аналар да 
перзентханада жылы су жоқ екенін айтып, 
шағымданды. Пайдалануға берілгеніне 
он шақты жыл ғана өткен перзентханаға 
Алматы облысының түкпір-түкпірінен 
мыңдаған ана келіп босанады екен. Алай-
да жаңа босанған аналарды қыстың аязды 
күндері суық суға жуындырып қойған пер-
зентхана басшылығы түсініктеме  беруден 
бас тартты. 

Сұрастырып көрсек, 2018 жылы 6 
маусымда сол кездегі Денсаулық сақтау 
министрі Елжан Біртанов мырза Қаске-
лең қаласындағы жұқпалы аурулар ауру-
ханасын аралап, талапқа сай келмейтін 
аурухананы жабу мәселесін көтерген 

орналасқан ауруханада науқастар дәлізде 
жатпауы керек. Өйткені инфекциялық ауру-
лардың ауа-тамшылары арқылы таралуы 
әбден мүмкін. Бірақ елімізде терезесінен 
жел уілдеп тұратын, сыймаған науқастар-
ды дәлізінде жатқызатын, ыстық суы 
жоқ ауруханалар жетерлік. Көктемде 
пандемиялық ахуал басталғанда еліміз 
бойынша он үш модульдік жұқпалы ау-
рулар ауруханасы салынатыны айтылған 
болатын. Артынша 2020 жылдың аяғына 
дейін үш аурухана пайдалануға берілетіні 
айтылды. Бірақ жылдың аяғына дейін тек 
Алматы қаласында 280 адамға арналған 
жұқпалы аурулар госпиталі пайдалануға 
берілді. 

Алайда бүгінгі күні о баста 
аурухана салынуға бөлінген 5,5 
млрд теңгенің 3,9 млрд суммасы 
талан-таражға түскені айтылуда. 
Аудиторлық тексеру нәтижесінде 
белгілі болған бұл іске қатысты 
қазір қылмыстық іс қозғалуда.  Ау-
руханаларымыздың сыйқы осын-
дай болғанда, жұқпалы аурулармен 
тиісті деңгейде күресіп жатырмыз 
деп айта аламыз ба?! Індет қаупі 
артып, науқастар саны күн санап 
көбейіп келе жатқанда жұқпалы 
ауруханаларымыздың мүшкіл хәлі 
алаңдатпай қоймайды.  

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

болатын. Алайда көп ұзамай аурухананың 
жабылмайтыны белгілі болды. Бүгінгі күні 
сол олқылықтардан қорытынды шығар-
мағаны көрініп отыр. Қаскелең қалалық 
жұқпалы аурулар ауруханасы Қарасай ау-
данының сырқаттарын ғана емес, сонымен 
қатар Жамбыл, Іле, Талғар аудандары мен 
Қапшағай қаласынан да аурулар қабыл-
дайды.

Атап айта кетер жайт, жұқпалы аурулар 
түрлі жолдармен адамнан адамға оңай 
тасымалданатындықтан, ондағы науқастар-
дың санитарлық жағдайы барынша жоғары 
дәрежеде болуы керек. Яғни инфекциялық 
ауруларды бөлектеу үшін жеке оқшау-
ланған палаталар мен жеке шығу есіктері 
қарастырылуы керек. Жұқпалы аурулар 

АУРУХАНАМЫЗ 
АЗЫНАП ТҰР...
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ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА
«Заң газеті» және «Юридическая газета» 

басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

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

АШЫҚТЫҚ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРМЕЙДІ
ЖЕГІҚҰРТ

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

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

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

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

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қа-
бат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 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 көше-
сі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 

87774348344 және Ақтау қаласы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жемқорлық – ол өзінің қызметтік ла-
уазымын пайдалана отырып, оны жеке 
мүддесіне жарату. Әсіресе жемқор-
лық мемлекеттік органдарда қауіпті. 
Тәжірибе көрсеткендай, жемқорлық 
мемлекеттік басқару жүйесін бұзады, 
экономиканың дамуына және халықтың 
әл-ауқатының артуына шектеу қояды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
құқық бұзушылық жасағаны үшін 
әкімшілік немесе қылмыстық жауап-
тылық белгіленген. Бірақ бұл кесел жа-
сырын түрде жасалатындықтан, кейбір 
жағдайларда азаматтардың құзырлы 
органдарға оны хабарламауы салда-
рынан беймәлім қалып, жемқорлыққа 
тосқауыл қойылмай қалады. Сондықтан 
халықтың жемқорлыққа қарсы көзқа-
расын,  ұстанымдарын өзгерту керек. 
Бұл бағытта мемлекет тарапынан бір-
шама шаралар жүргізілуде. Дегенмен 
жемқорлықпен күресуді бүкіл халық 
болып қолға алсақ қана тамырына балта 
шабуға болады.    

Осы орайда барша қоғамның сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тұру мәдениет-
тін қалыптастыру қажет. Яғни қоғамның 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілігін 

2.«Clean air» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050011, 
Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Рихард Зорге көшесі, 7 үй, 33 пәтер.

3.«Railtech service - (Райлтех сервис)» ЖШС, БСН 161040007192, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Атырау қаласы, Геолог ауылы, Строительная 1 көшесі, 104 
үй. Тел.: 87789911470.  

4. «Sal’sabil’ Group»ЖШС, БСН 180240037853, (Алматы қаласы, Әуезов 
ауданы, Жетісу-3 ықшамауданы,13 үй, 20 пәтер), өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:Алматы 
қаласы, Әуезов ауданы, Ақсай 4 ықшамауданы, 122 үй, 37 пәтер.Тел.: 
87027888868.

5. ЖШС «Dmaxk» ұйымы, БСН 180640005949, өзінің жойылғандығы 
туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап, 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады:Қызылорда 
қаласы, Дауытбаев көшесі,27. Тел. 87776563141

8.«Агро Трэйд Финанс»ЖШС, БСН 120340006925, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 030000, 
Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 12 ықшамаудан, 46 үй.

10.«Олжа$ и К» Кредиттік Серіктестік» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, БСН 140640000366,өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Несие берушілердің талаптары осы хабарлама жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады:120400, Қызылорда 
облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Қ.Пірімов көшесі, 2-Б үй.

12.«Асылбек-1» несие серіктестігі»  ЖШС, БСН 120440019534, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады:ҚР, БҚО, Қаратөбе ауданы, Қосбаз ауылы, Бейбітшілік көшесі, 
1 үй.  

14.«Каспий «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»акционерлік 
қоғамының Директорлар кеңесі отырысының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы 
СД-77/12-2020-СПК санды хаттамасы негізінде «Caspiy Build»ЖШС, 
БСН 110340016643, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар  
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 «А» 
шағынауданы, №19 ғимарат, телефон: 8 (7292) 535330, 535307, 535353.

15.«МЕГАСТРОЙ-СЕВЕР» ЖШС, БСН 051040006773,өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:Қостанай қаласы, 
Карбышев көшесі, 8/1.

7. Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 2021 жылғы 18 қаңтардағы ұйғарымымен «МЕГАСТРОЙ-СЕВЕР» 
ЖШС-не (БСН 051040006773) қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы 
азаматтық іс қозғалды. Нақты мекен-жайы: ҚР, Қостанай, Карбышев көшесі, 
8/1.

19. Ақмола облысының жеке сот орындаушысы С.Т. Шалов ҚР «Астық 
туралы» занының 37-бабының 2-бөлігіне сәйкес, «Жақсы Астық» ЖШС-не, 
БСН 060840006177, тиесілі АҚП, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Қазақ 
ауылы, мүліктік кешенін сот шешімінің негізінде жүзеге асыру жұмыстары 
туралы хабарлайды. Тел.: 87773330311.

20. Ақмола облысының жеке сот орындаушысы С.Т. Шалов ҚР «Астық 
туралы» занының 37-бабының 2-бөлігіне сәйкес, «Азат элеваторы» ЖШС-
не, БСН 000640004013, тиесілі элеваторды, Ақмола облысы, Зеренді 
ауданы, Азат ауылы, мүліктік кешенін сот шешімінің негізінде жүзеге асыру 
жұмыстары туралы хабарлайды. Тел.: 87773330311.

11. «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының Директорлар кеңесі, 050000, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 99, «Қазақ ұлттық қыздар 
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы-
ректорының бос лауазымдық орнына конкурс жариялайды. Қоғамның орналасқан мекенжайы: Алматы 
қаласы, Әйтеке би көшесі, 99.

Қызметінің негізгі мәні жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыру, іргелі ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру болып табылады.

Қызметтің мақсаты ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетіс-
тіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған 
сапалы білім алу, оқыту және білім беру, сондай-ақ ғылыми әлеуетті дамыту және әзірлемелерді 
коммер цияландыру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білімі және (немесе) жоғары білімнен 
кейінгі білім, білім беру ұйымдарында және (немесе) уәкілетті органдарда басшылық лауазымдардағы 
жұмыс өтілі кемінде 5 жыл. 

Конкурсқа мынадай тұлғалар қатыса алмайды:
1) жиырма бес жасқа толмаған;
2) бұрын сыбайлыс жемқорлық құқықбұзушылық жасаған;
3) белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрғандар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да жағдайлар.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:
1) белгіленген нысанда өтініш;
2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) 3х4 үлгідегі түрлі-түсті фотосуретпен белгіленген нысандағы конкурсқа қатысушының қыз-

меттік тізімі;
4) жоғары оқу орнын дамыту бағдарламасы;
5) салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсына отырып, білімі туралы құжаттардың және 

оларға қосымшалардың көшірмелері;
6) жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша кадр қызметі куәландырған еңбек қызметін 

растайтын құжаттың көшірмесі;
7) № 086/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік 

кәсіби-консультациялық қорытынды);
8) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан 

аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
9) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан 

аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;
10) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға тыйым салудың жоқтығын растайтын 

құжат.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.
Байқаудың өтетін күні мен орны қосымша хабарланатын болады. Жоғарыда көрсетілген құжат-

тарды белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне (каб. 643) тапсыру қажет, телефоны: 8 (7172) 74-27-
25, 74-25-22; e-mail: m.izbasar@edu.gov.kz

18. «Шығысэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Атқарушы 
органның орналаскан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазакстан 
облысы, Өскемен каласы, Қазақстан көшесі, 81/2) өз қатысушыларын 
Серіктестіктің Атқарушы органының шешіміне сәйкес, 2021 жылы 25 ақпанда 
сағ.11.00-де Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 
81/2 мекенжайы бойынша «Шығысэнерго» ЖШС қатысушыларының кезектен 
тыс жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды.

Қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 25 ақпанда аталған мекенжай бойынша 
9 сағат 30 минуттан 10 сағат 45 минутқа дейін жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқықтары бар қатысушылардың тізімі 2021 жылғы 
2 ақпандағы жағдай бойынша жасалады.

Күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілген:
1. «Шығысэнерго» ЖШС жарғылық капиталын өсіру туралы.
Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, жиналысты қайта өткізу 

күні – 2021 жылғы 4 наурыз.
Серіктестік қатысушылары жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

мәселелер жөніндегі ақпаратпен (материалдармен) «Шығысэнерго» ЖШС 
Атқарушы органының орналасқан жері бойынша танысуға болады.

13. Алматы  қаласы МАЭС-ның  ұйғарымымен ПСК «ZENITH-A» 
ЖШС-н банкрот деп тану туралы іс қозғалды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 90/4 үй, 809 
кеңсе, индексі 050000, телефон: 87473004832.

6. 26.08.2020 ж. қайтыс болған Абдраманов Сеилбек Турехановичтің 
атына мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан облысы, Кентау 
қаласы, А.Яссауи даңғылы, 114/2, нотариус Г.С. Есенбаевқа жолығулары 
сұралады.Тел.: 87477516351.

9. 2020жылғы 17 шілдеде қайтыс болған Джумагазиева Фариза 
Макфузовнаның, 13.12.1967ж.т., атына мұралық іс ашылды. Осыған 
байланысты мұрагерлердің төмендегі мекенжайға хабарласулары сұралады. 
Атырау қаласы, Сәтпаев көшесі, 19 А үй, 1 каб, нотариус А.Е.Уайсова.

21. «Борки и К» ЖШС (БСН 041240015173) «АҚСАЙ» ЖШС-не 
(БСН 990140005731) қосылу арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қостанайоблысы, 
Меңдіқара ауданы, Борки ауылы, Строитель көшесі, 1 құрылыс. Тел.: 
87776344053.

22. «АҚСАЙ» ЖШС (БСН 990140005731) өзіне «Борки и К» ЖШС-нің 
(БСН 041240015173) қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қостанай 
облысы, Меңдіқара ауданы, Борки ауылы, Строитель көшесі, 1 құрылыс. 
Тел.: 87776344053.

23. Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 2021 жылғы 19 қаңтардағы ұйғарымымен «Рудненский Цементный 
Завод»ЖШС-не, БИН 080840007832, қатысты оңалту рәсімдерін қолдану 
туралы 3971-20-00-2/154 азаматтық іс қозғалды.

16. «Самғат-1» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі, БСН 
170840022290 (ШҚО, Бесқарағай ауданы, Бөдене ауылы, Ш.Құдайбердиев 
көшесі, 4/2 ),өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ШҚО, Бесқарағай ауданы, Лесной ауылы, 2 орам,74 
үй. Тел.: 87054107712 

17. «Аврора Энерджи» ЖШС, БСН 141140010115, өзінің «Аврора 
Констракшен» ЖШС-не, БСН 050840005494, қосылу жолымен қайта 
құрылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарлама жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 050060, 
Алматы қаласы, Ходжанов көшесі, 79.

көрсететін құндылықтарын арттыруы 
керек. Аталған шараларды  жүзеге асы-
ру үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың негізгі қағидаттарын 
атап өту қажет, яғни заңдылық, адам 
мен азаматтың құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
басымдығы, жариялылық пен ашықтық, 

мемлекет пен азаматтық қоғамның өза-
ра іс-қимыл жасауы, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүй-
елі және кешенді пайдалану, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу шараларын 
басым қолдану, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсе-
тетін адамдарды көтермелеу, сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтарды 
жасағаны үшін жазаның бұлтартпа-
стығын айқындау керек. 

Сот саласында сыбайлас жемқор-
лықты болдырмау, алдын алу және оған 
қарсы күрес мақсатында  тұрақты түрде 
іс шаралар жүргізіледі. Соның ішін-
де, Мемлекет басшысы кәсіби білікті 
әрі тәуелсіз сот жүйесін дамытуды 
өзекті міндет ретінде тапсырған бола-
тын. Шындығында, заңды қалтқысыз 
орындау принципін қатаң қадағалау 
экономикалық өсімнің кепілі болса, 
қоғамдағы заңның мүлтіксіз орында-
луында ең бірінші кезекте сот жүйесі 
негізгі рөл атқарады.

Бүгінгі таңда елімізде сот жүйесінің 
өзіндік заңдық базасы қалыптасты. 
Әділ сот жүйесінің жұмысы әлемдік 
стандарттарға сәйкестендіріп, соттың 
тәуелсіздігін кепілдендіретін құқықтық 
тетіктер енгізілді. Мемлекет басшысы-
ның бастамасымен сот жүйесі одан әрі 
реформаланып, халықтың әділ сотқа 
қолжетімділігі арта түсуде. 

Айта кетерлігі, сот саласында осы 
бағыттар бойынша бірқатар ауқымды 
жұмыстар атқарылуда. Мәселен, ақпа-
раттық технологиялар сот іс жүргізу 
өндірісіне және құжат айналымына 
енгізілген. Жылдан жылға ақпараттық 
технологияның қызмет көрсету аясы 
кеңіп, халықтың және қоғамның сотқа 
әділеттілігіне қолжетімділігі артты. 
Ал, бұл дегеніңіз бюрократиялық ке-
дергілерді жоюға ықпалын тигізді. Бұл 
сот жүйесінің ашықтығын қамтып, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
септігін тигізіп жатыр деген сөз.

Қорыта айтқанда, сыбайлас жемқор-
лық мемлекеттің тиімділігіне деген 
сенімді төмендетеді және ұлттық қа-
уіпсіздікке тікелей қатер төндіреді. Сон-
дықтан әрбір азамат сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алуды және онымен 
күресуді міндетім және борышым деп 
білуі қажет.  

Б.ИДИРИСОВ, 
Нұр-Сұлтан қаласы Байқоңыр 

аудандық №2 сотының судьясы 
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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

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

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

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
 Қуаныш Серікханов
 8 707 889 01 33.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Жамбыл Арсен Саттаров
облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Ерсұлтан Әмірбек
облысы  8 775 820 36 92.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

ШЫТЫРМАН

Үш мәйіт

Димадан жауап алып болған соң бұл-
тартпау шарасын әскери бөлімнің «кепіл-
дігін» алып босаттым да, жұмысқа барып, 
Жасыбайдың өлімі туралы қылмыстық іспен 
таныс тым, бірақ Светлана туралы түк таппа-
дым, Сол себепті  Володямен көрші қалаға 
шығып кеттік. Жиенді табудың жалғыз жолы 
сол жақта сияқты көрінді…

Сол жердегі ЗАГС-тегі журналды ақта-
рып, Жасыбайдың өтініші арқылы Светлана-
ның анкеталық ақпараттарын да өзін де тез 
таптық. Светлана Болатты да жақсы білетін 
боп шықты. Жиені деп жүргеніміз Болаттың 
балалар үйінде апайы ретінде көмектесіп 
жүрген Рысқайшының ұлы Сымбат болып 
шықты. Фотосуретін берді, аты-жөні Боран-
баев Сымбат Шырақжанұлы. 

Қалаға келісімен Сымбатты үйінен тап-
тық та, басқармаға алып келдік:

– Болат ағаны көрмегелі қай заман, 
Жасыбай өлген соң, Болат жүк тасуын 
тоқтатқан. Қыңырбай сотталып кетті, ше-
шем қайтыс болды, мен өз бетіммен жүрген 
біреумін.

– Саған Болат неге жиен деп жүрді?
– Шешеңе қарызым көп, соның өтеуі 

үшін, сен маған бұдан былай жиен боласың 
деді. Мен де одан неге жиен деп сұрадым, ол 
жиен  деген нағыз ерке, нені ұнатсаң, соны 
менен алып кете беруіңе болады деді.

– Сосын?
– Маған  ақша беріп тұрды.
– Қаншадан?
– Әр рейске барып келген сайын 100 

доллар.
– Айына неше рет алып тұрдың?
– Бұрын Жасыбаймен жүргенде, айы-

на бес-алты рейс жасайтын, кейін бармай 
қалды.

– Неге?
– Ерегесіп.
– Кіммен?
– Тайжанның жігіттерімен.
– Не үшін?
– Жасыбайды өлтіргендері үшін.
– Оны не үшін өлтірді?
– Спиртқа су араластырды деп.
– Кім өлтірген?
– Білмеймін, жындыханадан шыққан 

Тайжанның бір жігіті дейді.
– Жасыбайды қайдан танисың?
– Светлананың жігіті болған.
– Болатты неге Жасыбаймен таныстыр-

дың?
– Жасыбай мен Қыңырбай «КамАЗ» із-

деп жүр екен, сосын таныстырдым.
Әдейі шатастыратын айқыш-ұйқыш 

сұрақтармен есін шығарып төпей бастадым, 
ол шатаса бастады.

–Жасыбайдың өліміне қандай қатысың 
бар?

Сұрақ-жауаппен отырған Сымбат:
–Тайжан ғой, мен емес, – деп салды.
– Кім?! – дедім үстіне төніп.
Бәрі солай шешті ғой…
Сымбат Тайжанды айтып қалғанынан өзі 

шошынып терлеп кетті.
– Бәрі дегендерің кім?!
– Тайжанның балалары.
– Жолдыбай неге көмектеспеді Жасы-

байға?
– Тайжанның жүгін тасып кеткеніне ол 

Жасыбайға ренжіп жүрген.
– Қыңырбай мен Болат неге осы рейске 

бармай қалды?
– Білмеймін.
– Сен ғой бәрін ұйымдастырған?
– Неге?
– Светлананы Жасыбайдан қызғанып.
– Құдай сақтасын!
– Енді кім ұйымдастырды?
– Тайжанның өзі.
– Не үшін?
Жолдыбай әдейі жіберген адам деп ойлап.
– Жасыбайды өлтіргенде неше адам 

болдыңдар?
Бәрі.
– Аттарын айт!
Байқаймын, Сымбат көп нәрсе білетін си-

яқты, тек есін жиғызбау керек дедім ішімнен:
– Мен сенің бүкіл былықтарыңды 

білемін. Есіңде ме, жанармай станциясында 
Жолдыбайдың бандалары Мирныйдың Қа-
ратанауын өлтірген атыста машинада төрт 
адам өліп, жалғыз сенің тірі қалғаның, сен 
сол кезде неше жаста болғаның есінде ме?!

Сымбат селк ете қалды, оны қайдан 
біліп қойды дегендей, өйткені мен сол кезде 
оқиға болған жерге барғанда, куәгерлер атыс 
біткеннен кейін бір жасөспірім машинадан 
шығып қашып кетті деген болатын. Ол кезде 
кім екенін біле алмағанбыз және бала болған 
соң мән бермеген едік, бірақ Қаратанаудың 
ойнастан туған баласы бар деген ақпараттар 
болған. Мен Қаратанаудың Сымбатқа ұқ-
састығын байқап, бетке салып қалғанымды 
өзім байқамай қалсам керек.

– 14 жаста болғанмын, – дегенде қуанып 

кеттім. Ауға түскен  балықты алып шығу 
оңай демекші,  қылмыстың беті ашылып 
келе жатқандай сезініп,  жолдан шаршап 
келгенімді ұмытып кеттім. Володяға қарап: 
«Дереу ашылмай жатқан Жолдыбай мен 
Тайжан бандасына қатысты барлық қылмыс-
тық істерді алып кел», – дедім де, Сымбатқа 
қарап:

– Сен бүгін менің қонағым боласың, 
ертең таңертеңге дейін бәрін есіңе түсіріп, 
дұрыс жауап беретін бол, – деп күдікті 
ретінде ұстауға хаттама толтырып, жауып 
тастадым. Володя оннан аса бір құшақ қыл-
мыстық істерді бөлмеге алып келгенде, сағат 
кешкі тоғыз болған еді.

Володяға:
– Сымбатты таң атқанша саған бердім, 

дұрыстап бар шеберлігіңді салатын бол, 
төменнен  алған ақпараттарды тексерсең, 
мына ашылмай жатқан қылмыстардың 
біразының жауабын табасың, – деп уақытша 
ұстау изоляторына жібердім де, қылмыстық 
істерді оқуға кірістім…. Осы уақытқа дейін 
орын алған барлық қылмыстық іспен таны-
сып, бір-біріне қаншалықты қатысы бар-
жоғын ажыратуға тырысып, ойға шомдым. 
Таңғы бес болыпты, үйге қайтып келдім де 
жатып қалдым.

Ертесінде Володяны іздеп, уақытша 
ұстау изоляторына келсем, ол сонда қонып, 
кезекші бөлмесінде шай ішіп отыр екен.

– Не жаңалық айтасың? – дедім.
–Жетеді, – деді ол тоқ көңілмен, – қазір 

шай іш, таңғы шайды ішпесең, әйелің тастап 
кетеді.

– Ондай бақытты көтере алмай, қу-
анғаннан өліп кететін шығармын,– дедім 
қалжыңдап. Ішімнен Сымбат камерада не 
айтты екен деген қызығушылық туып жатса 
да, сабыр сақтаған болдым. Қара шайға бір 
қасық қантты салып жіберіп, сораптап оты-
рып, ішіп алдым. Володя екеуміз кезекшілік 
бөлмеден шығып, жауап алатын бөлмеге 
кіргенде:

– Масқара біздің басекең, біраз «мара-
фет» жасаған екен, – деді.

– Қандай «марафет»?!
– Жасыбайдың өлімі – өзін-өзі қорғау 

емес, «Тайжан бандасы» тобының қабыл-
даған үкімі бойынша шығарылған жаза 
«казнь» екен, кәдімгідей бәрі жиналып оты-
рып шешім қабылдап өлтіріпті.

– Тағы не бар?
– Болатқа «наводка» берген Қыңырбай 

сияқты, бірақ Қыңырбай ол туралы тіс жа-
рып  айтқысы келмейді дейді. Сосын бұл 
Сымбат Тайжан бандасының бүкіл қару-жа-
рағына жауапты екен. 5 автомат пен 3 пис-
толет патрондарымен тығулы жатыр депті.

– Өй, осыдан бастамайсың ба, мынауың 
мықты ақпарат қой.

– Диманы осында шақырту керек.
– Не үшін?
– Беттестірейік.
– Ол не береді, одан да оны әбден сөй-

летіп алайық, қару-жарақты тапсақ, қалғаны 
зарлап қоя береді емес пе?

– Ол үшін не істейміз?
–  Қорғаушы, прокурор, тергеуші ойы-

нын ойнатамыз
– Осы жерде ме?
– Иә.
– Сен тергеуші боласың, кім қорғаушы 

мен прокурор болады?
–Мақсат – прокурор, Ақыл – адвокат 

болсын, Мақсат қазір өзі де осында келеді, 
сен Ақылды тез тап, – дедім.

Володя Сымбатты тергеу бөлмесіне алып 
кіргенде төрде прокурор, оң жағында адво-
кат, мен ортада мәлімдеме жасауға кірістім.

– Боранбаев Сымбат Шырақжанұлы, 
бірнеше адам өлтіру фактісімен айыпталады, 
яғни «Тайжан бандасы» тобының мүшесі 
болып жүріп, қалада бірнеше қайтара қарулы 
шабуылға қатысқан. Аса қатыгездікпен кісі 
өлтіріп қана қоймай, банда тобының белсен-
ді мүшесі болған, барлық жасаған қылмыс-
тың алдын ала жобасын әзірлеп, қару-жарақ 
дайындап, банда жетекшісімен бірге жүріп, 
ұйымдастырушылық қызметтер атқарған, 
–деп зулатып айтып жатқанда, «прокурор»:

– Боранбаев кінәңді мойындайсың ба? 
– дегенде қорғаушы «адвокат» атып тұрып:

– Қарсымын, менің онымен сөйлесуге 
құқым бар, бірақ тергеушілер әдейілеп мені 
онымен кездестірмей жатыр, – деді.

Мен:
– Кінәсі түгел дәлелденген, қорғаушыны 

ол өзі кеше қажет емес деді, – дегенімде 
прокурор:

– Қажет пе саған қорғаушы? – деді.
– Иә, – деген Сымбаттың сөзі сынық 

естілді, бойында діріл пайда болып, қатты 
қорқып кеткені көрініп тұр. Бұрын сотты бол-
мағандықтан, ешқашан мұндай тығырыққа 
түспеген ол адвокаттың көмегіне зәру қалпы-
на түсті. Қорғаушы тұрып, «Жеке жасырын 
сөйлесу құқымды сұраймын, маған жарты 
сағатқа рұқсат беріңіз», – деді. «Прокурор» 
маған қарап: «Не береміз бе рұқсат?» – деп 
еді, мен: «Өзіңіз білесіз ғой» – дедім. Содан 
«прокурор» екеуіміз шығып, көрші бөлмеден 
Сымбат пен Ақылдың әңгімесін тыңдауға 
кеттік. Өйткені түні бойы Володя қасына 
отырғызған адамның оны әбден қыздырып 
қойғаны бар. Володяның таң атпай, жеке 
жауап алып ойлануға мұрша бермегені, про-
курордың сұсты түсі, оны қорғаушыға ынтық 
етіп қана қоймай, жалғыз жанашыр құтқа-
рушы адамдай көрінгені анық еді.

Жеке қалған соң Ақыл:
– Сен не, бәрін мойындап айтқалы жа-

тырсың, мойындау дегенің түрмеге тура 
жол, соны білмейтін бе едің? – десе Сымбат: 
«Мойындайын деп тұрғаным жоқ, неге мұн-
да прокурордың өзі келді?» – деп сұрады. 
Ақыл: «Сен не естіген жоқсың ба, кешеден 
бері Тайжанның бүкіл банда тобын топыр-
латып ұстап жатыр емес пе?».

– Бәсе, түрмеден шықпай жатып Қыңыр-
байды да қамап қойыпты, осында отыр.

– Қару-жарақтар сенде жасырылған де-
гені рас па?

– Соны Тайжанға бірнеше рет айттым, 
болмай қойды, сенің әкеңнің үйі жағына 
барып іздемейді деп.

– Сенің әкең кім?
– Қаратанау.
– Өй, оны баяғыда атып кетті емес пе?
– Жолдыбайдың жігіттері ғой атқан.
– Бұл жерде бүкіл қаланы шулатып 

жатқан Жолдыбай мен Тайжан, орталықтан 
келген бастықтарға солар керек. Сен керек 
емессің, қару-жарақты берсең, сенің бүкіл 
істеген қылмыстарыңа көмек сұрап, бостан-
дыққа шығара аламын.

– Мені Болаттың өліміне де қатысты 
кінәлап жатыр ғой.

– Оны кімдер өлтіріп еді?
– Жолдыбайдың адамдары, олар ана 

Қыңырбаймен бірге отырған екен, сол 
арқылы танысқанбыз.

– Қалай таныстыңдар, Қыңырбаймен 
еріп келді ме?

– Жоқ, Жолдыбайдың ағайынды Өкен 
мен Бекен Искаковтар деген жігіттері коло-
ниядан шығарда менің адресімді Қыңыр-
байдан алыпты. Содан өздері маған келді 
де, Болатпен таныстыр деді, неге дедім, 
Қыңырбай колониядан шыққан соң, бірге 

жұмыс істейміз деді. Ақшам жоқ еді, қуанып 
кеттім, ойладым, егер жүк тасыса, маған да 
ақша беріп отырар деп.

– Сосын.
– Екеуін Болатпен таныстыруға ертіп 

бара жатқанда, «сенен ол ақшасын аямайды 
екен ғой» деді. Мен оның жиенімін дедім 
мақтанып, сен одан бізге қарыз сұрап бер 
деді олар, мен көрейін дедім. Содан үйге кел-
сек, Болат көңілді екен, бізге дастарқан жай-
ғызды, бір шөлмек арақ қойды, маған «сенің 
алмай жүрген жиендігің бар» деп жатын 
бөлмеден су жаңа майдың иісі кетпеген 100 
долларын алып берді. Мен мәзбін, біз ұзақ 
әңгіме айтып ас бөлмесінде отырғандықтан, 
әйелі мен ұлы жатып ұйықтап қалды. Бір 
уақытта ағайынды Өкен мен Бекен маған сен 
қарыз сұрауға келіп едің ғой деп еді, Болат: 
«Қарызға ақшаны түнде бермеймін, ертең 
келсін», – деді. Қанша бере аласың деп едім, 
қанша керек болса да, жиенім үшін табам ғой 
деді. Мен рақмет айтып қайтуға дайындал-
дым. Искаковтар біз әлі отырамыз, сен кете 
бер деді, Мен қайтып кеттім. Әрі қарай не 
болғанын білмеймін, ертеңінде беріп тұрған 
ақшасын алып алайын деп келсем, есікті еш-
кім ашпады, содан мен әдейі есігін ашпады 
деп ойлап қайтып бармадым.

– Бұл бойынша куәлік ете аласың ба?
– Жоқ, мені Жолдыбайдың басқа жігіт-

тері қолма қол өлтіреді емес пе?
– Әкеңді өлтірген солар емес пе, несіне 

қорқасың, аямау керек оларды.
– Әкемді өлтірген екеуін мен баяғыда 

жайғастырып тастағам, не үшін Тайжанның 
автоматтарын ұстап жүр дейсің.

– Қай жерде?
– «Полковничыйда».
– Оны Тайжан біле ме?
– Жоқ, бірақ мына тергеуші бәрін білетін 

сияқты, менің әкемді өлтіргенде, жанында 
болғаныма дейін біледі екен.

– Не үшін өлтіріп еді оларды.
– Жанармай бизнесіндегі кәсіпкерлердің 

алымына таласып, өздеріне тартып алу үшін 
ғой.

– Сен қару-жарақты берсең болды, ұй-
ымдасқан қылмысты тергеуге көмектескенің 
үшін деп анкеталық бас жұмысыңды өз-
гертіп, жеке іс өндірісін жүргізеді, сонымен 
мемлекеттің қорғауына алынасың

– Тайжанға не айтамын, мені өлтіреді 
ғой?

– Сені Жолдыбай да, Тайжан да, ағай-
ынды Искаковтар да дәл қазір өлтіруге әзір, 
сенің тығырықтан шығатын бір-ақ жолың 
бар, ол – прокурормен процессуальдық 
шартқа отыру, тергеуге қару-жарақты табыс-
тау. Егер осыған келіссең, мен қазір сөйле-
семін, – деді де бізді шақыртты.

Мен кірген кезде, Сымбат әбден пісіп 
отыр екен. Қорғаушы: «Ереке, асығыс жұ-
мыстарым бар еді өздеріңіз сөйлесе берсеңіз, 
Сымбат барлық шындығын айтады, көмек 
жасайсыздар ғой», – деп тайып тұрды.

Мен Сымбаттан жауап алуға кірістім:
– Демек, Болаттың жанұясын өлтіруге 

ақшасы көп деп «наводка» берген сен болып 
шықтың ғой?

– Жоқ, мені олар алдап соқты, «наводка» 
берген Қыңырбай, ол колонияда отырып, 
өзінен екі ай бұрын шыққан ағайынды Иска-
ковтарға тапсырыс берген екен, солар келіп 
мені алдап соқты.

– Қалай алдап соғады, сен ғой оларды 
Болаттың пәтеріне ертіп апарған?

– Иә, мен. Бірақ мен Искаковтардың арам 
пиғылмен барғанын білмей қалдым.

– Олардың Болатты тонамақ болғанын 
қай уақытта білдің?

– Дастарқанда арақ ішіп отырғанда, ішім 
сезді.

– Онда неге үйден шығып кеттің, Бо-
латқа көмек жасауға болатын еді ғой немесе 
ескертіп кетпедің бе?

– Искаковтар Жолдыбайдың адамдары 
болғандықтан, қорықтым.

– Искаковтардың Болатты өлтіргенін 
қалай дәлелдеп бере аласың?

– Ешқандай дәлелім жоқ, тек солар деп 
ойлап отырмын.

– Қыңырбайдың Искаковтарды саған та-
нысуға жібергенін дәлелдеп бере аласың ба?

– Білмеймін…
– Искаковтардың қолындағы пышақты 

көрдің бе?
– Иә, көрдім, қолдан соғылған қанжар 

болды, сабы қызыл-көк тастармен безен-
дірілген, жүзі екі жақты, қайралған басы үш 
бұрышты үшкір болды.

– Қай жерде көріп жүрсің? Өздері көр-
сетті ме?

– Біздің үйден шығарда Искаковтың 
үлкені Өкен шыға берісте жатқан Қытайдан 
Болат әкеп берген бір буда пресс буатын ақ 
жіптен екі-үш құлаш созып алды да, осы пы-
шағымен кесіп күрткесінің қалтасына салып 
алды, сол кезде көрдім.

– Осы айтқан жауаптарыңды оқиға 
болған жерде көрсетіп, жіпті тауып бере 
аласың ба?

– Әрине.
Дереу, құжаттарды дайындап, Сымбат-

тың қатысуымен бейне таспа түсіруге айғақ 
зат ретінде жіпті алуға кеттім. Володяны  Ис-
каковтардың мекенжайын тез тауып, ұстауға 
жібердім.

Тергеу тобындағы криминалист-эксперт 
екі жедел уәкіл инспекторы айғақ ретінде 
екі адамды ертіп, Сымбат тұратын үйдің 
қасына келіп тоқтап, подьезға кіргенде, 
ағайынды Искаковтар тура сол жерде қарсы 
жолығып қалды. Абырой болғанда, олар 
бізден сезіктенбей, Сымбатқа сыртқа  бірге 
шығуға ымдап өте бергенде, бас салып ұстап 
алдық. Сөйтсек олар Қыңырбайдың қамауға 
алынғанын естіп, ол Болаттың өлімі туралы 
тергеуде айтып қойса, куәлік етуі мүмкін 
болғандықтан, Сымбатпен алдын ала келісіп 
алуға келген екен. Искаковтардың Болатты 
өлтірген суық қаруы өздерімен бірге жүр 
екен, сол жерде алып, қылмыстық іске айғақ 
зат ретінде тіркедік.

Сымбаттың үйіндегі буда жіппен Бо-
латтың әйелі мен баласы байланған жіпке 
сараптама жасалып, олардың бір жерде дай-
ындалғандықтан біртұтас екені анықталды. 
Қыңырбайдың қасақана Искаковтарды Бо-
латқа тапсырыспен жібергені туралы тергеу 
барысында табылған дәлелдер жеткіліксіз 
болғандықтан, қылмыстық іс бойынша оған 
айып тағылмады.

Сымбаттың «Тайжан бандасы» тобының 
қару-жарақтарын тергеуге тапсырып ұй-
ымдасқан қылмысты ашу мақсатында тер-
геуге көмек жасағаны үшін онын анкеталық 
ақпараттары өзгертіліп  оған жеке  құпиялы 
іс өндірісі жүргізілетін болды.

Искаковтардың төрт ағайынды қылмыс-
кер екендігі анықталып, бәрі бірдей абақтыға 
жабылып, тергеу амалдарымен, Болаттың 
жанұясын өлтірген кезде сыртта тағы екі 
Искаков машинамен қарауылдап подьезд 
алдында тұрғаны белгілі болды. Сымбатты 
олар сыртынан бақылап, полицияға баратын 
ойы болса, өлтірмек болған. Кейіннен де 
оны бірнеше рет куәлік етпеу үшін, өлтіруге 
оқталғанмен, «Тайжанның банда тобының» 
мүшесі болғандықтан, қаймығып тиіспепті. 
Болатты олар Сымбат кетіп қалғаннан кейін 
арақ ішуге үгіттеп, бірақ арақ бітіп қалған-
дықтан, Болат арақ алатын ақша алмақ болып 
жатын бөлмеге кірген кезде, Өкен артқы 
жағынан пышақ жұмсап, Болатты өлтірген. 
Содан кейін оның әйелін  орындыққа байлап 
отырғызып аузына шүберек тығып баласын 
көз алдында пышақпен тілгілеп, ақша тауып 
беруді талап еткен.

Қанша тінтісе де, ақша таппаған олар 
әйелді көндіру үшін көз алдында баланы 
ваннаға апарып бауыздаған, бірақ олар ізде-
ген 100 мың доллар Болатта жоқ болатын. Ол 
тек жиеніне Сымбатқа достарының алдында 
абыройын түсірмеу үшін, көз қылып соңғы 
100 долларын берген еді.

Ерлі-зайыпты зейнеткерлерді ақша та-
буға қинап, үтікпен күйдіріп өлтіргендерінен 
бастап, бір ай ішінде болған аса айуан-
дықпен жасалынған қылмыстардың бәрін 
көтеріп, Искаковтардың қылмыс жасау тәсіл-
дері мен әрекеттерінің ұқсастығынан бірне-
ше қылмыстық істерді аштық. Сөйтіп төрт 
ағайынды Искаковтардың тонау мақсатында 
облыс бойынша жалпы 15 адам өлтіргені 
анықталып, айып тағылып қылмыстық істері 
сотқа жіберілді.

Ернұр АЗИМБАЕВ, 
полиция полковнигі 


