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ЖАҒДАЙ ӨЗГЕРМЕЙДІ

ТОКИО ОЛИМПИАДАСЫ: 
ЖЕҢІСТЕР МЕН ЖЕҢІЛІСТЕР

МӘСЕЛЕ

Бақыт ТҮМЕНОВА, «Аман-саулық» қоғамдық қорының 
төрайымы:

– Рас, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізіле 
сала медициналық қызмет көрсетудің сапасы артып ке-
тетініне сендік. Өйткені жүйені іске қосу үшін мамандар түрлі 
жарнама жасап, уәдені үйіп төкті. Сосын халық уәдеге сай 
үміт етті. Қазір ай сайын қорға қанша ақша аударылғаны ха-
барлануда. Бірақ сол миллиондарға сай медициналық қызмет 
көрсетудің сапасы өспеді, медициналық көмек те қолжетімді 
бола алмай отыр. Яғни, жүйенің жақсылығын сезіне алар 
емеспіз.

Бір дәрігерге көріну үшін кезекті бір айдан артық күтесің. 
Дәрігерлер түске дейін мемлекеттік мекемеде, түстен кейін 
жекеменшік клиникада жұмыс істегенге үйреніп алған. Емха-

Ахмет АЛДАШЕВ, медицина ғылымының 
докторы, профессор:

Негізі дамыған елдермен салыстырғанда біздің 
еліміздің денсаулық сақтау саласына бөлетін қаржы-
сы өте мардымсыз. Оларда медициналық сақтандыру 
жүйесі әлдеқашан енгізіліп, бір қалыпқа түскен. Ал 
біздің денсаулық сақтау саласына МӘМС жүйесі енгізіл-
геніне бес жыл да болған жоқ. Сондықтан уақыт өте 
саладағы кемшіліктер жойылып, сақтандыру қоры-
ның есебінен медициналық қызмет көрсетудің сапасы 
артады деген үміттемін. Негізі қазір халық түгілі сала 
мамандарының өзі ненің не екенін түсінбей жатыр. 
Мына індет де жағадан алып, сала бар басымдылықты 
ковидпен күреске арнауда. Сондықтан түсіністікпен 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТУДІҢ ҚАНДАЙ ЖОЛДАРЫ БАР?

қарауымыз керек.
Дегенмен, сын айтылмаса мін түзелмейді. Сондықтан саладағы кемшіліктер 

айтылуы керек. Халық талап етуі қажет. 

МӘМС жүйесі енгізілген кезде медици-
налық қызметтің сапасы артатынына, 

көптеген қызмет қолжетімді болып еліміз-
дегі денсаулық сақтау саласы жандана-
тынына сенген едік. Өйткені, сақтандыру 
қорына аударылған қаржысымен науқас 
қалаған жеріне қаралып, медициналық ме-
кемелер арасында бәсекелестіктің артаты-
ны баса айтылған болатын. Бірақ жүйе іске 
қосылғалы бірнеше жыл өтсе денсаулық 
сақтау саласының қордаланған мәселелері 
азаяр емес. Қайтсек медициналық қызметті 
қолжетімді етеміз?
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СОТТЫҢ 
БЕДЕЛІ – 

МЕМЛЕКЕТТІҢ 
БЕДЕЛІ

Сот-құқықтық реформасы еліміздің 
əрбір азаматының өмірі мен қызметін 
құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету 
жəне бостандығын мінсіз қорғауға 
бағытталған. Сот жүйесін одан əрі 
дамыту, дербес тəуелсіз сот құру – жүр-
гізіліп отырған сот реформасының бас-
ты мақсаты. Бұл ретте кезең-кезеңімен 
жаңа заңдар қабылданып, үлкен жоба-
лар іске қосылуда. Соттар 2014 жылдан 
бері ортақ автоматтандырылған ақпа-
раттық-анықтамалық жүйе бойынша 
жұмыс істейді. Бұл əсіресе, карантин 
жағдайында судьялар мен сот қыз-
меткерлерінің еңбегін жеңілдетуге игі 
ықпалын тигізді. 

Сот билігі сотта іс жүргізудің аза-
маттық жəне заңмен белгіленген өзге 
де нысандары арқылы жүргізіледі. Сот 
билігін жүргізу судья арқылы ғана емес, 
алқабилер мен медиаторлардың қаты-
суымен де жүзеге асырылуы мүмкін. 
Оның ішінде сот өкілеттілігі заңмен 
нақты айқындалған. Істі сотта қарау 
кезінде судья қылмыс жасауға, азамат-
тардың құқығы мен бостандығын бұзуға 
ықпал еткен мəн-жайлар, сондай-ақ, ал-
дын ала тергеу барысында жол берілген 
басқа да заң бұзушылықтарды анықтауы 
тиіс.

(Соңы 2-бетте)

наңнан кардиолог немесе балалар невропатологын іздесең орын жоқ дейді. Дәрігер 
жетіспеушілігін де жақсы сылтау етіп алдық. Дәрігерлер емханада түске дейін 
қызмет көрсетеді де түстен кейін жекеменшік емханасына кетіп қалады. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Дүние дүбірге толы. Әлем назары Токио олимпиадасында. Қазақстанның да үкілеген үміттері ел намысын 
қорғауда. Олимпиада алауы жағылған сәтте Қазақстан құрамасы өздерінің  ұлттық нақышта тігілген спорттық 
киімдерімен әлем жұртын тамсандырған-ды. Қазақстан туын алып шыққан Қамшыбек Қоңқабаев (бокстан 
ұлттық құраманың капитаны) өзінің батыр пішіндес кескін-келбетімен көрермен көзін сүйіндірсе, Ольга Ры-
пакованың (жеңіл атлет) сұлулығына тамсанып, «ең әдемі ту ұстаушы» атағын беріп, тіпті  жапондар Рыпако-
ваның аниме бейнесін салып, интернетті шулатты. Мұның бәрі алыста алаңдап отырған жұрттың  көкірегіне 
зор мақтаныш ұялатқан-ды. Алайда, жарыс алаңынан жетіп жатқан соңғы жаңалықтар өрекпіген көп көңілін 
басып, «бақ шаба ма, бап шаба ма?!»  дегізуде. Үлкен додадағы әрбір жетістік тоқтаусыз еңбектің жемісі екенін 
ел мемлекет қоржынына түскен алғашқы қолалардан-ақ аңғарған. 

сақтандыру қоры жарна төлеушінің емі үшін деп 
1500 теңге белгілейді. Қаласа береді, қаламаса бер-
мейді. Бұл əлбетте жекеменшік емханаларға тиімсіз. 
Сондықтан қалтаңда ақша болмаса, жекеменшік ем-
ханалар есігін ашпайды, ал мемлекеттік мекемелер-
ге кірсең «Дамумед» қосымшасы арқылы алдын ала 
жазылудың өзіне біршама уақытың кетеді. Не керек, 
жүрек шаншыса кардиологқа, құлақ қақсаса лорға 
кіру мүмкін емес. Балалар педиатрдың, үлкендер 
терапевтің алдынан өтуі тиіс. Бір жапырақ қағаз-
ды алу үшін апталап жүріп терапевке жазыласың. 
Қызықтың көкесі осыдан кейін басталады. «Қызым 
үшке толмай жатып балабақшадан медициналық 
тексерістен өтіп келуге жіберді. 

Жуырда елдегі тұтынушылар құқығы жиі бұзылатын салалар көшін медици-
на бастап тұрғаны мәлім болды. Тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің 

зерттеуіне сәйкес, сауда мен қызметтің 20 саласын бағалаған респонденттердің 
50%-ға жуығы отандық медицинаның қызмет көрсету сапасына көңілі толмайтын-
дарын жеткізген. 

Соңғы жылдары дəрігерлердің еңбекақысы мен 
денсаулық сақтау саласының қызметтері өсіп келеді. 
Мəселен, биыл маусым айындағы қорытындыға 
сенсек, ақылы қызмет 6%-ға артқан. Медицина сала-
сындағы амбулаториялық қызмет – 5,7%, дəрігердің 
алғашқы қабылдауы – 7,1%, тіс дəрігері қызметі 
– 5,5%-ға қымбаттапты. Алайда тұрғындарға тегін 
көрсетілуі тиіс медициналық қызмет оңалмай-ақ 
қойды. Бізде ай сайын жұмысшының жалақысынан 
жарна ұсталады. Бұл алда-жалда жұмысшы ауыра 
қалса, кез келген клиниканы таңдап емделуге рұқсат 

деген сөз. Медициналық мекеме науқас үшін қанша 
қаржы жұмсап емдесе де, ақша қордағы жинақтан 
төленуі тиіс. Бағдарламаны бастапқыда барлығы-
мыз осылай түсіндік. Жекеменшік жəне мемлекеттік 
емханалар арасында бəсекелестік орнап, қызмет 
көрсетудің сапасы жақсарады дедік. Ал қазір ауыра 
қалсаңыз, қалаған клиникаға барып емделе қаламын 
деген бос қиял. Өйткені, МӘМС жарна төлеуші тір-
келген жекеменшік клиникалардағы бейімді маман-
дардың қызметіне бағаны өзі белгілейді. Мəселен, 
емделуші өз қалтасынан 4-5 мың теңге шығарса, 

НОТАРИАТ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР
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 Қажет болса жеке қаулы шыға-
рып, онда заңды бұзудың қажетті 
шаралар қабылдауды талап ететін 
осы мəн-жайлар мен фактілерге тиісті 
ұйымдардың немесе тұлғалардың 
назарын аударады. Адамды айыпты 
деп тануға жəне оған жаза тағайын-
дауға, адамға медициналық сипаттағы 
мəжбүрлеу шараларын не мəжбүрлеп 
тəрбиелік ықпал ету шараларын қол-
дануға, төмен тұрған сот қабылдаған 
шешімнің күшін тоқтатуға немесе оны 
өзгертуге тек соттың ғана құқығы бар.

Судья сот төрелігін іске асыру 
кезінде тəуелсіз жəне Конституция 
мен заңға ғана бағынатынын ешқашан 
назардан тыс қалдыруға болмайды. 
Сот төрелігін іске асыру жөніндегі 
соттың қызметіне қандай да болсын 
араласудың заң бойынша жауапкер-
шілікке əкеп соғатыны тағы бар. Сон-
дықтан азаматтар əрбір іс бойынша 
сотқа шағымданарда немесе іс сотқа 
келіп түскен соң, оның ең бірінші 
заңдылығын түсініп алуы керек. Кей-
де қылмыстық іс қозғалып, іс сотқа 
келіп түскен соң жəбірленуші тарап 
істі қысқартуды, сотталушыға кешірім 
беруді сұрап сотқа жүгініп жатады. Бұл 
ретте қылмыстық іс қозғалысы тарап-
тардың медиативтік келісімге келуімен 
өндірістен қысқартылуы мүмкін. Де-
генмен, медиациялық заңнамамен қа-
ралуға жатпайтын істер санаты да бар.

Нақты істер бойынша судьялар 
есеп бермейді. Бірақ қабылдаған сот 
үкімін үкім жарияланған соң тарап-
тарға қарапайым тілмен түсіндіріп 
беруге міндетті. Сот төрелігінің прин-
циптері республиканың барлық сот-

тары мен судьяларына ортақ жəне 
бірыңғай болып табылады. Істі сотта 
қарау мен шешу Конституциямен рет-
телген. Сот отырысында тараптардың 
құқықтарын қорғауға барынша жағдай 
жасалады. Тараптарды сот мəжілісіне 
шақыру, онлайн қатысуын қамтамасыз 
ету заманауи байланыс құралдарын 
қолдану арқылы іске асуда. Қазіргідей 
ел ішіндегі ауыр ахуал кезінде басты 
мақсат – адам баласының саулығы. 
Сондықтан, кез келген азамат істі 
жылдам қарау, екі тарапқа да тиімді 
шешу үшін татуластыру рəсімдеріне 
жүгінгені абзал.

2011 жылғы 5 тамызда «Медиация 
туралы» заң қабылданды. Бұл заң 
қылмыстық істерге де қолданылады. 
Медиация тараптардың ерікті келісімі 
бойынша жүзеге асырылатын, олардың 
өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында медиаторлардың жəрдем-
десуімен тараптар арасындағы дауды 
реттеу рəсімі. Медиация – сот ісіндегі 
тазалықты, əділ төрелікті қамтамасыз 
етудің негізгі тəсілдерінің бірі. Қыл-
мыстық сот ісін жүргізу барысындағы 
медиация сотқа дейінгі жəне сотта іс 
жүргізу мерзімінде жүзеге асырылуға 
тиіс. Кез келген уақытта тараптардың 
бітімгерлік рəсімін жалғастырудан бас 
тартып, жалпы тəртіппен сотқа жү-
гінуіне болады. 

Заң шеңберіңде жеке жəне заңды 
тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық жəне өзге де құқықтық қа-
тынастардан туындайтын, сондай-ақ, 
онша ауыр емес жəне ауырлығы ор-
таша қылмыстар туралы, қылмыстық 
теріс қылықтар туралы істер бойынша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысын-
да қаралатын даулар (жанжалдар) жəне 

атқарушылық іс жүргізуді орындау 
кезінде туындайтын қатынастар ме-
диацияның қолданылу саласы болып 
табылады. Соңғы жылдары қылмыс-
тық-процестік құқық сараланып, заман 
талабына сай азаматтық процестік, 
қылмыстық процестік жəне өзге де 
заңдарға тиісті өзгерістер мен толық-
тырулар енгізілді.

Қылмыстық істер бойынша ме-
диацияны қолдануды қылмыстық 
заңнамамен реттеу мəселесіне келсек, 
қылмыстық құқықтағы медиация ме-
диаторлармен қолданылатын арнайы 
əдістер жиынтығын реттейді.

Қылмыстық кодекс талабына сай 
онша ауыр емес немесе ауырлығы 
орташа қылмыс жасаған адам кел-
тірілген зиянды қалпына келтіріп, 
жəбірленушімен татуласса қылмыстық 
жауаптылықтан босатуға жатады. Заң 
аясында медиация – адам өлімін, сы-
байлас жемқорлық, террористік, экс-
тремистік қылмыс жасаған адамдарға 
қолданылмайды.

Бүгінде медиация тəртібімен қыс-
қартылған қылмыстық істер жыл-
дан жылға көбейіп келеді. Бұл аза-
маттардың татуластыру рəсіміне 
деген сенімінің артқанын, бір-біріне 
кешіріммен қарауға үйренгенін бай-
қатады. Жалпы, соттар заң үстемдігі 
мен əлеуметтік əділдікті қамтамасыз 
ететін мықты құрал. Халықтың сотқа 
деген сенімі бірнеше есе артуы қажет. 
Соттың беделі – мемлекеттің беделі.

Азат ИЗБАСАРОВ,
Батыс Қазақстан облыстық 

соты Қылмыстық істер 
жөніндегі сот алқасының 

төрағасы

Алматы қаласында жұмыс істеп тұрған шағын және 
орта бизнес саны 84 996 болса, ал жеке кәсіпкерлер 

саны – 113 871. 1 шілдедегі жағдай бойынша қаладағы жеке 
кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың  7,6% «Ashyq» жобасы-
ның қатысушысы атанып отыр.  

Атырау қаласының əкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандан-
дырылған сотында кəмелеттік жасқа толмаған жастар арасында жасалатын 
құқық бұзушылықтар жиі қаралады.  2020 жылы кəмелеттік жасқа толмаған 
18 тұлғаға қатысты əкімшілік іс қаралған.  ҚР ӘҚБтК нің  608-бабы бойынша  
(Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік жəне уытқұмарлық масаң 
күйде басқаруына қатысты) 4 тұлға, 611-бап бойынша (Жүргізушінің жол-көлік 
оқиғасына байланысты міндеттерді орындамауына қатысты) 1 тұлға, 610-бап 
бойынша  (Көлiк құралдары жүргiзушiлерінiң жол жүрісі қағидаларын адамдар-
дың денсаулығына зиян келтiруге, көлiк құралдарының немесе өзге де мүлiктiң 
бүлінуіне алып келген бұзушылығына қатысты) 7 тұлға, 434-бап бойынша  (Ұсақ 
бұзақылыққа байланысты) 4 тұлға, 490-бап бойынша (Қазақстан Республикасы-
ның діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу бойынша) 1 
тұлға, 383-бап бойынша  (Балық аулау жəне балық ресурстары мен басқа да су 
жануарларын қорғау қағидаларын бұзу бойынша) 1 тұлға жауапкершілікке тар-
тылған. Аталған 18 тұлғаға сот əкімшілік жаза қолдануда оның құқықбұзушылық 
əрекетіне өкінуін жауаптылығын жеңілдететін мəн-жай ретінде танып, ал жау-
аптылығын ауырлататын мəн-жайлар болмауына байланысты, кəмелеттік жасқа 
толмағанын ескеріп ата-аналарына əкімшілік айыппұл салу түріндегі жаза 
тағайындады.

Атырау қаласының əкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі маманданды-
рылған сотында 2021 жылдың 6 айында кəмелеттік жасқа толмаған 3 тұлғаға 
қатысты əкімшілік іс қаралған. 2 əкімшілік іс мүлiктiң бүлінуіне қатысты болса, 1 
əкімшілік іс көлiк құралын пайдалану қағидасын бұзу бабы бойынша қаралған. Сот 
аталған 3 тұлғаға да əкімшілік айыппұл салған.

Жасөспірімдерге əкімшілік жаза тағайындау кезінде кəмелеттік жасқа толмаға-
ны жазаны жеңілдететін жағдай ретінде ескеріледі. Соттың міндеті  жауаптыларды 
жазалау емес, оларды дұрыс жолға бағыттау. Жазбайтын  жақ, жаңылмайтын тұяқ 
жоқ. Сондықтан еліміздің болашағы жастардың білікті де сауатты болып қалыпта-
суы үшін бірлесе жұмыс жасауымыз қажет.

Әкімшілік рəсімді қозғауға жолданым жəне  əкімшілік 
орган немесе лауазымды адамның бастамасы негіз бола-
ды. Осы тұста əкімшілік рəсім мен жолданымға заңдық 
тұрғыда түсінік бере кетсек. Әкімшілік рəсім – əкімшілік 
органның, лауазымды адамның əкімшілік істі қарау, ол 
бойынша шешімді қабылдау жəне орындау жөніндегі жол-
даным негізінде немесе өз бастамасы бойынша жасалатын, 
сондай-ақ, оңайлатылған əкімшілік рəсім тəртібімен жүзеге 
асырылатын қызмет. Ал, жолданым – əкімшілік органға 
немесе лауазымды адамға жазбаша, ауызша немесе элек-
трондық, бейнеконференц-байланыс, бейнежолданым ны-
санында жіберілетін арыз-шағым.

Ауызша нысанда берілген жолданымды қабылдаған 
адам, яғни, əкімшілік органның лауазымды тұлғасы немесе 
қарапайым қызметкері  болсын жекелеген хаттама жасауға 
міндетті. Жазбаша не электрондық нұсқада келіп түскен 
жолданымда оны беруші туралы жеке бас мəліметтері, жол-
даным берілетін əкімшілік органның, лауазымды адамның 
атауы, оның мəні, т.б. заңмен көзделген мағлұматтар көр-
сетіледі. Заңға сай, əкімшілік рəсім ақылы негізде жүзеге 
асырылса, төлемді растайтын түбіртек тіркеледі.

Кодексте белгіленген тəртіппен берілген жолданым мін-
детті түрде қабылданып, арыз иесіне оның тіркелгені туралы 
талон беріледі. Жолданым заң талаптарына сəйкес келмеуі 
мүмкін. Ондай кезде əкімшілік орган, лауазымды адам арыз 
иесіне жүгіну қандай талаптарға сай келмейтінін көрсетіп, 
кемшілікті түзеу үшін ақылға қонымды мерзімді бекітеді. 
Белгіленген уақыт аралығында көрсетілген олқылықтар 
орындалмаса, кері қайтарылады. Жолданымды қайтару қай-
та жүгінуге кедергі келтірмейді. Бұл үшін жоғарыда айтқа-
нымыздай, ақылға қонымды мерзім тəртібі  сақталуы керек. 
Тағы бір тоқтала кетерлігі, арыз иесі əкімшілік іс бойынша 
шешім қабылданғанға дейін жолданымды өзінің жазбаша 
арызы негізінде кері қайтарып ала алады. 

Әкімшілік рəсімге қатысушылардың мемлекеттік 
органдардың басшыларына жəне олардың орынбасарла-
рына бейне-байланыс немесе бейнежолданым арқылы 

жолданым беру тəртібін ақпараттандыру саласындағы 
уəкілетті орган айқындайды. Арыз иесі жəне мүдделі 
тұлға əкімшілік рəсімге қатысушылар болып танылады. 
Әкімшілік органға, лауазымды адамға жолданымды бір 
немесе бірнеше адам бере алады. Егер əкімшілік рəсім 
жолданым арқылы қозғалса, онда мүдделі тұлғалар баста-
лып кеткен əкімшілік рəсімге қатыса алады. Бұл жағдайда 
əрқайсысының жолданымы бойынша жеке əкімшілік 
рəсімді қозғау талап етілмейді. Кодекстің 76-бабында көр-
сетілгендей, ел заңдарында өзгеше көзделмесе, жолданым 
15 жұмыс күні ішінде қаралады. Бұл мерзім əкімшілік 
істі дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мəн-жайларды 
белгілеу қажеттігіне орай, əкімшілік орган басшысы-
ның немесе оның орынбасарының уəжді шешімімен екі 
айдан аспайтын уақытқа ұзартылуы мүмкін. Әкімшілік 
рəсімге қатысушыға бұл туралы үш жұмыс күні ішінде 
хабардар етіледі. Шешім қабылдауға уəкілеттік берілген 
адам əкімшілік рəсім мерзімін негізсіз ұзартқаны үшін 
Қазақстан Республикасының заңдарымен тəртіптік жəне 
өзге де жауаптылықта болады.

Жолданымды уəкілетті əкімшілік органға, лауазымды 
адамға əрі қарай жолдау талаптары 65-баппен айқындалған. 
Мысалы, жолданым оны қарау өкілеттігіне кірмейтін 
əкімшілік орган немесе лауазымды адамға келіп түссе, сол 
сəттен бастап үш жұмыс күні ішінде əкімшілік рəсімге 
қатысушыға хабарланып, тиісті жерге жіберіледі. Одан əрі 
уəкілетті орган, лауазымды адам осы кодексте белгіленген 
тəртіппен əкімшілік рəсімді қозғайды.  Әкімшілік орган, ла-
уазымды тұлға ел заңдарында белгіленген шекте əкімшілік 
қарауды жүзеге асыруға міндетті. Аталған кодекс талаптары 
азаматтар құқығының кең көлемде, заң аясында жан-жақты 
қорғалатынына кепілдік береді.

Ж.ҚАРЫМСАҚОВ,
Шардара аудандық сотының 

бас маманы-сот мәжілісінің хатшысы 
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

ТӘРБИЕ

Қоғамның бел-
сенді мүшесі 

болып қалыптасуы 
үшін жасөспірімдердің 
құқықтық санасын 
үнемі жетілдіріп отыру 
қажет. Сонда жет-
кіншектердің өмірде 
ағаттық істеп сүрінуіне, 
өкінуіне, өмірден өз 
орнын таба алмай қи-
налуына жол бермей-
міз. Тәрбие – тал бесік-
тен. Бүгінгі жеткіншек 
қоғамымыздың ертеңгі 
белсенді мүшесі. Сон-
дықтан да жастардың 
келешегі үшін күресу 
әрқайсысымыздың 
абыройлы борышымыз.

Самал АБУГАЛИЕВА,
Атырау қаласының әкімшілік құқық 

бұзушылық жөніндегі 
мамандандырылған сотының төрағасы

COVІD-19

«ASHYQ» ЖОБАСЫНА 
ҚАТЫСУШЫЛАР САНЫ 

ҰЛҒАЮДА

ҰЛТ КЕЛЕШЕГІНІҢ 
КЕПІЛІ

ЗАҢҒА ТҮСІНДІРМЕ

ЖОЛДАНЫМДЫ ҚАЙТАРУ 
ҚАЙТА ЖҮГІНУГЕ КЕДЕРГІ ЕМЕС
Ел тарихында тұңғыш рет 

қабылданған Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі 
әкімшілік органдар мен қа-
рапайым азаматтар арасын-
да туындайтын дауларда те-
пе-теңдікті қалыптастырып, 
жария құқықтық қатынастарды 
реттейді. Аталған кодекстің 
3-бөлімінде әкімшілік рәсімнің 
қандай жағдайда қозғалатыны 
нақтыланған. 

ЗАҢ

Қазақстан бойынша 4 маусымға 
дейін «Ashyq» жобасының қатысушы-
сы болған 68 370 кəсіпкерлік субъ-
ектілерінің 1700-і алматылықтар еді. 
Бүгінгі таңда алматылық кəсіпкерлік 
субъектілерінің саны 6419-ға дейін 
жетіп отыр. Олардың ішінде қоғам-
дық тамақтандыру нысандары (2242) 
көш бастап тұр. Алғашқы бестікке 
сондай-ақ, базар, сауда ойын-сауық ор-
талықтары, сауда үйлері, азық-түліктік 
емес сауда желілері (1117); сұлулық,  
шаштараз, маникюр жəне педикюр 
қызметін көрсететін салондар, косме-
тикалық жəне косметологиялық қызмет 
орталықтары мен салондары (835); 
балалар сауықтыру орталықтары (491); 
фитнес-клубтар, його орталықтары, 
спорт кешендері, спорттық-сауықтыру 
орталықтары (426) енген. 

– «Ashyq» жобасына қатысушылар 
мониторингтік топ анықтаған қолда-
ныстағы жұмыс алгоритмін бұзған 
жағдайда, егер бұрын қатысушы ал-
дын ала ескерту алса, алдымен 1 апта 
мерзімге; қайталап бұзған жағдайда – 2 
апта мерзімге; үшінші бұзған жағдайда 
– 1 ай мерзімге жобадан шығарылады. 

Сондай-ақ, «Ashyq» жобасын ұйымдас-
тыруға жəне пайдалануға қойылатын 
талаптарды бұзу фактілері бойынша 
жобаға қатысушыларға жəне шектеу 
немесе карантин шараларын бұзуға жол 
берген адамдарға қатысты əкімшілік 
ықпал ету шаралары қабылданады. Бү-
гінгі таңда мектепке дейінгі ұйымдар 
мен дəріханаларды жобаға толыққанды 
қатысушы ретінде енгізу мəселесі қара-
лып жатыр. 

Мектепке дейінгі ұйымдарға ке-
летін болсақ, балалардың ата-аналары 
QR-кодты сканерлеу арқылы өткізіледі. 
Қазіргі кезде Алматы қаласының 40 
дəріханасы жобаға ерікті ретінде қа-
тысуда. Дəріханалар коронавирустық 
инфекцияның таралу көздерінің бірі 
болып табылады. Алматы қаласы бас 
санитарлық дəрігерінің мəліметінше, 
науқастардың 4%-дан астамы дəріха-
наларды инфекция жұқтыратын орын 
ретінде атап өткен,  – дейді Алматы 
қаласы кəсіпкерлер палатасының ди-
ректоры Айтуар Қошмамбетов.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТУДІҢ ҚАНДАЙ ЖОЛДАРЫ БАР?

ҚОҒАМ

– Ал оған науқастар жазылып үлгермейді. Сақтандыру қорына аударатын ақшаңды айтып, даулай бастасаң 
дәрігер жетіспеушілігін айтады. Еріксіз ауруың асқынып кетпеуі үшін жекеменшік емханаға барып, қалтаңдағы 
қаржыңмен көрінуге мәжбүрсің. Рас, сақтандыру қоры арқылы жекеменшік емханалармен де келісімшарт жаса-
лып, оларды да халыққа қолжетімді қылудың жолдары жасалуда. Бірақ оның да әуресі көп. Кейбір мекемелермен 
келісімшарт жоқ. Еріксіз уақытыңды үнемдеп, өз денсаулығың үшін ақылы, кезегі жоқ жекеменшік медициналық 
орталыққа өз қаржыңмен баруға мәжбүрсің. Былтыр індет асқынған уақытта медициналық қызметке аударған 
ақшамызды даулайтын уақыт болмады. Өкпені желдету қондырғысын шекара жабық екеніне қарамастан жанта-
ласып тасыдық. Денсаулық сақтау саласымен санасып отырар болсақ талай адамнан айырылатын едік. Соның 
өзінде медициналық қызметтің қолжетімсіздігінен талай адам о дүниелік болды. 

Ауру ешқашан күтіп отырмайды. Уақыт ұттырған сайын асқына береді. Ұлт денсаулығын жақсартамыз десек 
ең алдымен осы медициналық қызметтің қолжетімділігін арттыруымыз керек. Ауруды ерте кезеңінде анықтау-
дың жолдарын қарастыру керек. Халқымыз негізі алдын ала профилактика үшін медициналық тексеруден өтуге 

үйренбеген. Бәлкім медициналық сақтандыру қорының қаржысын қатаң қадағалауға алу керек шығар. Мемлекеттік бақылауды күшейту керек пе? 
Айтудай айтылып жатыр, бірақ сол шыққан нәтиже аз болып тұр ғой. Не медициналық қызмет қолжетімді емес, не сапа жоқ. Өз басым саланы 
ең алдымен жемқорлықтан тазарту керек деп есептеймін. Жемқорлық жүрген жерде даму жоқ. Былтыр дәрігер көмегіне жүгінбеген қаншама 
азаматтың Damumed қосымшасы арқылы дәрігерлік көмек алғаны қоғамда дау тудырды. Менің ойымша салаға бөлінген қаржы осылай қолды 
болып, көрсетілмеген қызмет үшін қаржы шашылып жатқан секілді. Сондықтан ұлт саулығын жақсартамыз десек, ең алдымен саланы жемқор-
лықтан тазарту керек.

Ахмет АЛДАШЕВ, медицина ғылымының 
докторы, профессор: 

– Сонда сұранысқа сай қызмет көрсету сапасы 
артады. Саладағы цифрлы жүйенің жұмыс  сапа-
сын арттыруымыз керек. 

Цифрлы қызметтің жақсаруы ашықтыққа  
жол ашады. Қазір бұрынғыдай емес дәрігерлердің 
жалақысы көтерілді. Бұрын жалақы аздықтан 
қызмет талапқа сай емес десек, қазір әлеу-
меттік жағдайы жақсарған дәрігер қауы-
мына талап та қоятын жөніміз бар. 

Айта кетер жайт мына індет денсау-
лық сақтау саласына баса көңіл бөлу қажет екенін сезінтті. Індетпен күрес 
кезінде кейбір елдер індетті жеңіп, біраз уақыт індетсіз өмір сүріп үлгеріп 
жатыр. Ал біздің індет елге келгелі әлі толық ауыздықтауға мүмкіндігіміз 
жетпей жатыр. Осының өзі біраз нәрсені аңғартады. Сондықтан салада 
қадағалауды күшейтіп, медициналық қызмет көрсету сапасын арттыра-
тын кез жетті. 

Бақыт ТҮМЕНОВА, «Аман-саулық» қоғамдық қорының төрайымы:

ЖАУАПКЕРШІЛІК БОЛМАСА, 
ЖАҒДАЙ ӨЗГЕРМЕЙДІ

МӘСЕЛЕ

Педиатрдан жолдаманы алып, бейім
ді мамандарға тағы жазылу арқылы кіру 
керек екен. Әр маманға бір ай дегенде 
әрең жазылдым. Содан бері бес ай өтті, 
хирург пен невропатологқа жазыла 
алмай жүрмін. «Дамумед» аптасына 
бір рет сағат 12ден 3ке дейін ашық 
болады. Айтқан уақыттарында аш
саң, жазылу толып тұрады. Тіркеуде 
тұрған нөмірге хабарлассаң, енді ке
лесі аптаны күтесің дейді. Келесі апта 
тағы солай. Қаншада ашып, қай кезде 
жұрт жазылып қоятынын түсінбейсің. 
Бірақ аптаның екі күні екі сағат қана 
қабылдайтын бейімді мамандардың 
қабылдауына бара қалсаң, тексеруге 
келген науқастарды көрмейсің. Амал 
жоқ, «малым жанымның садағасы» 
деп ақылы қаралуға келгеніңді айтсаң, 
бірден тексерілуге болады. Жарты жыл 
жүгіріп шаршаған соң 1406 нөмірі
не хабарласып, клиниканың үстінен 
шағым жаздым. Артынша бас дәрі
геріне кіріп едім «Біздің үстімізден 
шағым жазғаныңызбен, министрлікте 
ешкім тексермейді» деді. Айғайшудан 
кейін ғана айлап жазыла алмай жүрген 
бейімді мамандарға бір күнде жазып 
берді», – дейді елордалық Саягүл есімді 
келіншек. 

Әлеуметтік медициналық сақтанды
ру қорының басшысы Болат Төкежанов
тың айтуынша, І тоқсанда МӘМС жар
насы мен аударымы түрінде 183 млрд 
теңге түскен. Мемлекеттің жеңілдік бе
рушілер үшін аударған жарнасы – 95,4 
млрд, жұмыс берушілердің аударымда
ры – 44,4 млрд, ал қызметкерлердің 
жарнасы 35,2 млрд теңгені құраған. 
Жеке кәсіпкерлер, БЖТ төлеушілер, 
азаматтыққұқықтық шарттар бойынша 
жұмыс істейтін дербес төлеушілер жар
наларының үлесі 5% құраған. МӘМС 
жүйесіне төленетін төлемдердің ең азы 
– 25 500 теңге (12 айда). Бұл сақтанды
рылған адамға құны бірнеше миллион 
теңге тұратын қымбат тексерулер, опе
рациялар, ЭКҰ қоса алғанда, ТМККК 
және МӘМС екі пакетіндегі медици
налық көмектің ауқымды тізбесіне қол 
жеткізуге мүмкіндік береді.  Ал халыққа 
медициналық көмек көрсетуге 1,8 трлн 
теңге бағытталған. «Биыл біз сақтан
дыру қаражаты түсімдерінің болжамын 
150 млрд теңгеге ұлғайтамыз. Пациент 
медициналық сақтандыру қорымен 
келісімшарт жасасқан кез келген кли
никада, оның қай жерде орналасқанына 
және меншік нысанына қарамастан, 
сапалы медициналық көмек алуы тиіс. 
1 сәуірдегі жағдай бойынша қор 1 363 
медициналық қызмет жеткізушімен 
шарт жасалды, оның ішінде 688і жеке 
меншік клиникалар, былтыр олардың 
саны 635 болды. Халыққа медицина

– Қазіргі таңда, Түркістан 
қаласы туристік қалаға айналға
лы бері, көне шаһарды көруге 
шет елдер мен республика өңір
лерінен келетін қонақтардың 
саны артып келеді. «Керуен 
сарайды» аралауға келген тури
стер қыдырып жүріп балмұздақ 
алады. Мен өзім халыққа ұсына

тын тауарымның сапасына қат
ты мән беремін. Себебі, әрбір 
адам балмұздақты жегенде сүй
сініп жегені дұрыс. Балмұздақ 
жеген туристер алғыстарын 
білдіріп кетеді. Сауда өте жақ
сы жүреді. Демалыс күндері 1 
мың доллардың үстінде пайда 
табамыз. Еңбегімізді ақтап жа

(Соңы. Басы 1-бетте)

лық қызмет көрсету үшін тартылатын 
жекеменшік жеткізушілердің өсу үрдісі 
сақталуда», – деп атап өтті Болат Төке
жанов. 

МӘМСке құйып жатқан жарнаң 
қажетке жарайтындай қуанып қаласың. 
Бірақ халықтың денсаулығы үшін бөлі
нетін қаржы, тіркелген тегін медици
налық қызметтің қызығын көру қиын. 
Өйткені, тегін диагностикалық қызмет 
қолжетімсіз. Келіп бітпейтін кезектен 
күдерін үзгендердің көпшілігі жекемен
шік емхананың ақылы қондырғысына 
қалтасынан ақша шығаруға мәжбүр. 

Журналист Динара Мыңжасарқызы 
ай сайын жарнасын төлейтін сақтанды
ру қоры арқылы қажетті зерттеу нәти
жесін жасатуға мүмкіндік жоқ екенін 
айтады. «Жақында анализ тапсыруға 
дәрігерге бардым. Талон арқылы ақылы 
емханаға барған күннің өзінде ұзынсо
нар кезек. Мысалы, УДЗға 21і күні 
түсу керек едім, олар маған 28і күні 
ғана келесіз деді. Ақылы зерттеудің 
өзіне бір апта уақыт күту керек екен. 
Бір аптаның ішінде науқас уайым
нанақ қажып кетуі мүмкін. Ол жерде 
қашан көрсең де ығыжығы халық. Мен 
барған күні де аурухананың сыртынан 
басталған кезек ұзынсонар дәлізді тү
гел алып жатыр екен. Кезек күтіп тұрған 

науқастардың барлығы әбден шар
шаған. Көбісі отадан шыққан, кейбіреуі 
операцияға дайындалып жүргендер. Ал 
мемлекеттік емханалардағы дәрігердің 
қабылдауына кіргеніңмен, ауруыңды 
анықтау үшін қажетті зерттеулер жасау 
керек болады. Тегін зерттеу жасату 
тегі келіп болмайды. Амал жоқ, ақылы 
қызметке жүгінесің. Жақында МРТ жа
сату туралы сұрасам, емханадағы тіркеу 
бөліміндегілер «Сақтандыру қорыңыз
да МРТ жасатуға жеткілікті қаражат 
жиналмаған. Кейін қатты керек болып 
қалғанда пайдаланбайсыз ба?» деп 
төбеден жай түсірді. Қажетті қаржы
ның жиналғанына емес, айтып тұрған 
әңгімесінің өзі жүрекке ауыр тиді. 
Сонда біз медициналық қызметті өлім 
аузында қалғанда бірақ алу керекпіз 
бе? Сақтандыру қоры аурудың алдын 
алу үшін емес, өлім аузына түскен кезде 
керек болады екен», – деп қынжылысын 
білдірді Динара Мыңжасарқызы.

Бір жылдан бері тегін медициналық 
қызметке жүгініп жүрген Дәулет Серік
бай тегін қызметке жүгінетіндердің 
жүйкесі жұқарғанын жеткізді. «Жалпы, 
медсақтандыру деген дұрыс идея. Бірақ 
тоқсаныншы жылдардан бері құлдырап 
кеткен, жемқорлыққа, былыққа батқан 
медицинаға жүз жерден медсақтанды

ру енгізіп, батыстың реформаларын 
кіргізсе де түзелмейтін сияқты. Бұрын 
ауылымда үлкен аурухана болған, бар
лық мамандар болғанын көрдім. Ешқай
да бармай сонда жатып емделетін. Қазір 
ауылдарда ФАП қана бар, оның өзі 
қуықтай бөлмеде, жалғыз фельдшер. 
Ауылдықтар қайда барып емделеді? 
Оларды ешкім ойлап отырған жоқ. 
Үкімет тек жарна төлеңдер деп қақсап 
жатыр, жарнасын төледі дейік, қайдан, 
қалай ем алады ол жағын анықтап ай
тып жатқан ешкім жоқ. Медсақтандыру 
басшыларының елдегі жағдайдан хаба
ры барына күмәнім бар. Алдымен ауыл, 
аудан ауруханаларының техникалық ба
засын нығайту керек. Ауданда КТ, МРТ 
сияқты аппараттар түгілі мамандар жоқ. 
Қалада да жағдай оңып тұрған жоқ, уче
скелік дәрігерге тәуелді қылып қойған. 
Бейінді маманды 10 күн күтесің. Келесі 
кабинетте отырған маманға он күнсіз 
тағы кіре алмайсың. Ол аппаратқа 
түсуге жолдама береді, аппаратты кем 
дегенде бір ай күтесің. Отаға жолдама 
аласың, оны 67 ай күтесің. Жарты 
жылдан астам уақыт жүгіріп жүргенде 
сау адам ауру болады. Ауру адамды 
әбден әуресарсаңға салып асқынды
рып барып емдейтін сияқты», – дейді 
Дәулет Серікбай. Оның айтуынша, бір 

емхана ондаған мың адамды тіркеп 
алады. Сөйтіп бір рентгені бар мекеме 
сан мыңдаған адамға сапалы қызмет 
көрсетіп отырғандай болады. «Қарапа
йым аудиограмма жоқ, медсақтандыру 
төлегеніммен ақылы өтіп жүрмін. Басқа 
емханалармен шартқа отырған екен, 
аудиограммаға тегін жолдаманы 2 ай 
күтесің дейді. Бұл жай ғана кез келген 
жерде 23 мың теңгеге түсе салатын 
қарапайым аппарат қана. Сол аппарат
ты 2 ай күтсем, басқа ауыр науқастар 
КТ, МРТ сияқты аппараттарды қанша 
ай күтетінін елестету қиын. Ауыр нау
қастарға тіпті қиын», – деп ағынан 
жарылды елордалық Дәулет Серікбай. 

Өкінішке қарай,біздегі медицина
лық тегін қызметтің сиқы осы. Тегін 
емделу үшін табалдырық тоздырып, 
аурухана мен емханалардың есігін сан 
рет ашуға тура келеді. Сақтандыру қоры 
болса, жарна төлеушілерге қымбат 
тұратын қызметтерді еш қиындықсыз 
алуға уәдені үйіптөгеді. Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінен кейін қызмет сапасы жақ
сарады дегенімен, тегін қызмет тера
певтің қабылдауынан кейінақ тоқтап 
қалады. Мысалы, қор өкілдері міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
аясында балаларға стоматологиялық 
қызмет көрсетудің тегін екенін айтады. 
Елімізде 18 жасқа дейінгі балаларға 
және жүкті әйелдерге стоматология
лық қызметтер жоспарлы түрде тегін 
ұсынылады. Сондайақ, «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» иегерлеріне, мүгедектігі 
бар азаматтарға, зейнеткерлерге, атаулы 
әлеуметтік көмек алатындарға жедел 
стоматологиялық көмек көрсетілуі 
тиіс. Науқастар тізімде көрсетілген кез 
келген клиникаға жолдамасыз баруға 
болады. Алайда тісі ауырғандардың 
тегін стоматологқа барғанын естіген 
жоқпыз. Ал барғандар емдеген тістерін 
екі күннен кейін ақылы стоматологқа 
көрсетеді. Пандемия кезінде де нау
қастар тегін медицинада және МӘМС 
жүйесінде көрсетілетін қызметтер па
кеттеріне қол жеткізу үшін ұзынсонар 
кезекте тұрғанын көріп жүрміз. Кепіл
дік берілген медициналық қызметті са
рыла күтетіндер сақтандыру қорындағы 
жемқорлық жойылмай, тегін қызметтің 
сапасын арттыру туралы айту ертерек 
екенін айтады. Көпшіліктің сөзіне 
алыпқосарымыз жоқ. Шындығында 
жауапкершілікті арттырмай жарна төле
туден жағдай оңалмайтыны белгілі. 

Жадыра МҮСІЛІМ 

НӘСІП

КҮНІНЕ МЫҢ ДОЛЛАР КІРІС

– Осы «Керуен сарай» ке
шеніндегі сауда орталығының 
аумағы 23 мың шаршы метрден 
асады. Бұл инвесторларға, яғни 
кафе, ресторан және киімкешек 
саудасына арналған. Соның 54% 
ашылуға дайын. Одан бөлек, 
тағы 20%мен келіссөздер жүр

гізіліп жатыр. Түркістан облысы 
әкімінің тапсырмасына сәйкес, 
инвесторларға сауда нүктелерін 
жалға алуға жеңілдік беру үшін 
арнайы «Түркістан» әлеумет
тіккәсіпкерлік корпорациясы» 
арқылы «Яссы» бизнес деген 
несие беру жобасы ашылды. 

Кәсіпкерлерге 27 миллион тең
геге дейін 4 пайызбен 5 жыл 
мерзімге несие беріледі. Яғни, 
кәсіпкерлер осы ақшаны алып, 
жөндеу жұмыстарына, өз қа
жетіне пайдалануға толық мүм
кіндіктері бар. Оған қосымша, 
осы мәдени – рухани орталық 
«Turkistan» арнайы экономика
лық аймақтың аумағына кіреді. 
Сондықтан көптеген жеңілдік
тер қарастырылған. Барлық ин
весторларды осы жерде бизнесін 
өркендетуге шақырамыз. Қазір
де ірі сауда брендері «Керуен 
сарай» кешенінде жұмыс жаса
уға қызығушылық танытуда, – 
деді Түркістан облысы әкімінің 
орынбасары Рашид Аюпов.

Раушан НАРБЕК

Түркістан қаласындағы «Керуен сарай» туристік 
кешенінде балмұздақ сататын Жамбыл Сәрсен-

баев күніне 1000 АҚШ доллары көлемінде пайда таба-
ды. Бұл – оның пандемия кезіндегі табысы. Мереке күн-
дердегі табысы одан тағы өседі. Түркістан қаласының 
тұрғыны кешеннен бірнеше дүңгіршек ашып, өз кәсібін 
дөңгелетіп отыр.

тыр. Бағамыз қаладағы бағамен 
бірдей, қымбат емес. Келушілер 
көп болатын. Демалыс күндері 
ине шаншар орын болмайды. 
Облыс әкімдігі жеңілдіктер 
ұсынып жатыр. 4 пайызбен не
сие береді. Соны пайдаланатын 
боламыз, – дейді жеке кәсіпкер 
Жамбыл. 

Түркістан десе, әуелі көз 
ал дымызға туризм, яғни, Қожа 
Ахмет Яссауи кесенесі, Сауран 
се кілді ескі қалашықтардың 
елес  тейтіні қақ. Ал қазір об
лыс орталығы саналатын шаһар 
жаңа бағытта дамуды көздеп 
отыр.
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Қылмыстық-атқару жүйесіндегі 
пробация қызметіне жүктелген міндет 
өте күрделі. Бостандыққа шыққан сот-
талғандардың жүріс-тұрысын, адамдар-
мен қарым-қатынасын, қайтадан қыл-
мыс жасамауын қадағалау пробация 
инспекторларынан нағыз кәсіби шебер-
лікті талап етеді.  

Өткен алты айда 4555 сотталған 
пробациялық қызметтің есебінен өт-
кен. Олардың арасында 600-ден астам 
әйел мен 26 кәмелеттік жасқа толмаған 
бала бар. Бір өкініштісі – пробация қыз-
метінің бақылауынан бой тасалап ке-
тетін, яғни қашып кететін сотталғандар 
да кездеседі. Алматы қаласы бойынша 
жыл басынан бері үш адамға іздеу жа-
рияланды. Оның бірден бір себебі – тер-
геу немесе анықтау органдары тергеу 
амалдары кезінде  сотталғандардың өз-
дері көрсеткен мекенжайда тұратынын 
немесе тұрмайтынын анықтамайды, 
сонымен бірге сотталғандар көбінесе 
уақытша тұратын мекенжайларын айта-
ды немесе мүлде басқа жерді көрсетеді. 
Қазақстан аумағынан қасақана қашып 
кететіндер сирек кездеседі. Сонымен 
қатар пробация бақылауындағы сот-

Соңғы уақытта борышкерлерден 
банктер алдындағы берешекті өндіріп 
алу туралы талап-арыздар саны артты. 
Бұл коллекторлық агенттіктер жұмы-
сын көбейткені рас. Бүгінде республи-
камыздағы банктер мен банк операция-
ларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар жеке тұлғалармен 
жасалған кредиттік шарттарын жиі 
сатады. Кей жағдайда несие беруге 
құқығының жоқтығына қарамастан 
микроқаржы ұйымдарының несиелік 
келісімшарт жасағанын сот анықтап жа-
тады. Ал қаржылық, құқықтық жақтан 
білімі жетпегендіктен кейбір азаматтар-
дың сот арқылы өз мүддесін қорғауға 
батылы бармай жатады. Бұған сотқа 
жүгінуден жасқану, тіл білмеу, коллек-
торлық агенттіктің ықпалынан шыға 
алмау түрткі болады.  

Жалпы, кез келген борышкер азамат-
тың сот арқылы қорғануға мүмкіндігі 
бар. Оның нәтижесінде борышкердің өз 
қарызын қысқартуына,  төлемді  кейінге 
қалдыру үшін банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйыммен медиативтік келісім жасауына 
болады. Заңды білмегендіктен кейбір 
борышкерлер өз мәселесін құқықтық 
тәртіппен реттеуге болатынын білмейді 
немесе соттасудан қорқып мәселені 

жылы жауып қоюға бейім. Мұның соңы 
берешекті өндіруге қатысты жағдайдың 
ушығуына алып келеді. Кейіннен қа-
рызды мәжбүрлеп орындату үшін сот 
борышкерге атқару парағын жібереді, 
мұндай жағдайда берешекпен қоса 
жеке сот орындаушысының еңбекақы-
сын төлеуге тура келеді. «Мемлекеттік 
реттеу туралы» заңның 15-1-бабының 
1-тармағында субъектілер айқындалған.   
Агенттік оларға қатысты бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асырады. Олардың 
қатарына микроқаржы қызметін жүзеге 
асыратын ұйымдар (микроқаржы ұй-
ымы, кредиттік серіктестік, ломбард) 
жатады.  

 Қаржы ұйымдарының, сондай-ақ 
банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар-
дың және микроқаржы қызметінің 
тізімі агенттіктің www.finreg.kz ресми 
сайтында жарияланған. «Микроқаржы 
қызметі туралы» заңның 14-бабының 
1-тармағына сәйкес, микрокредиттер 
беру жөніндегі қызметті жүзеге асы-
руға ниеті бар заңды тұлға «Азамат-
тарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорация сында микроқаржы ұйымы, 
кредиттік серіктестік, ломбард ретін-
де , мемлекеттік тіркеуден  (немесе 
қайта тіркеуден) өткен күнінен бастап 

алты ай ішінде ауызша тіркелуі қажет. 
Осылайша, азаматтар несиелік келісім 
жасасқан жағдайда, ұйымның жеке 
тұлғаларға несие беру құқығы бар-
жоғын тексеру қажет. Мұндай құқығы 
жоқ ұйымдар несие беріп, ақшаны пай-
даланғаны үшін үлкен пайыздар алатын 
жағдайлар жиі кездеседі. Ал азаматтар 
құқығы  бұзылғанын білмей, несиесін  
төлейді  немесе  қарызын ұлғайта  

отырып,  төлем   жүргізуді   тоқтатады. 
Сондай-ақ, 2020 жылдың 1 шіл-

десінен бастап Азаматтық кодекстің 
715-бабының 2-1-тармағы қолданысқа 
енгізілгенін атап өту қажет. Оған сәйкес 
жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар-
дың  азаматтарға қарыз түрінде ақша 
беруіне тыйым салынады, тіпті мұндай  
қарыз шарттары негізсіз болып табыла-
ды. Сонымен қатар, мұндай дауларды 

сотқа дейін реттеу тәртібі бар. Азамат-
тар қарыз алушының міндеттемелерін 
орындау мерзімі келген кезде коллек-
торлық агенттік сотқа дейінгі жұмысты 
жүргізуі тиіс екенін білуі керек. Олар 
15 күн ішінде борышкерге мерзімін 
кешіктіру мен оның салдары және  атқа-
рушылық жазба бойынша қарыздың өн-
діріп  алынуы туралы хабарлама жіберуі 
тиіс. 30 күн ішінде қарыз алушы ұй-
ымға жүгінуге құқылы, ондай жағдайда  
қарыз алушының өтініші қаралады. 
Дауды сотқа дейін реттеу қорытындысы 
бойынша микрокредиттік ұйым немесе 
коллекторлық агенттік атқарушылық 
жазба үшін нотариусқа жүгінеді, ол кей-
іннен борышкердің өтініші бойынша 
күшін жоюы мүмкін. 

Қазіргі уақытта көптеген реформа-
ларды ескере отырып сот органдары 
қаралып жатқан істердің ашықтық 
саясатын ұстанады, сот актілері түсін-
діріледі, банктер мен азаматтар арасын-
дағы дауды сотқа дейін реттеу тәртібі-
нен өтпеген талаптар қайтарылады, 
банк қызметін жүзеге асыруға құқығы 
жоқ ұйым тарапынан заңсыз есептел-
ген пайыздар қысқартылады. Бүгінде 
несие алу қоғамның ажырамас бөлігіне 
айналғаны жасырын емес. Сондықтан 
халықтың құқықтық, қаржылық сау-
аттылығын арттыру, азаматтардың бұ-
зылған құқықтарын сот арқылы қорға-
уына жол сілтеу біздің парызымыз.

К.БАЙГАБЫЛОВ,
Шығыс Қазақстан облысы

Үржар аудандық сотының судьясы                                        

Билер кеңесі дәстүрлі қазақ қоға-
мындағы аса маңызды саяси мәселені 
шешкен. Мемлекеттің тұтастығын 
қамтамасыз етуге бағытталған басты 
органдардың бірі болып, көшпелі 
қазақ қоғамындағы халық билігінің 
ерекше нысаны ретінде саналған. 
«Ұрыс болған жерде ырыс болмай-
тынын» түсінген бабаларымыз ел 
ішіндегі дауды билердің көмегімен 
жедел реттеуге тырысқан.

Кеңес жылдың бір мезгілінде, 
әдетте жайлауға көшіп болған соң 
өткізілген. Билер кеңесіне хан, сұл-
тандар, үш жүздің елге сыйлы, қар 
а қылды қақ жаратын, әділдігімен 
даңқы шыққан билері, батырлары 
қатысқан. Осындай кеңестің бірінде 
жиналып, қазақ халқының заң кодексі  
– «Жеті жарғы» қабылданған. Бұл 
құжат рулық алауыз дықты жойып, 
қазақ ұлтын біріктіру, мемлекеттік 
тәртіпті нығайту мұратын көздеген. 
Тәуке хан ел ішінде беделді билер-
ге сүйене отырып билік жүргізген. 
Ұлттық тұтастыққа іріткі саларлық 
ірі жанжалдар – руаралық жер дауы, 
жесір дауы өршігенде, ел шетіне жау 
тиіп, соғыс қаупі төнген кезде, көр-
ші елдермен байланыс жасап, түрлі 
қарым-қатынас орнатар шақта билер 
кеңесін шақырып, негізгі мәселелерді 
бұқара өкілдері – билермен ақылдаса 
отырып шешкен.

Ханның ұсынуымен мемлекеттік 
маңызы бар мәселелерді талқылаған 
кезде «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деген моральдық 
принципке сүйенген. Қара бастың, 
ағайын-туыс пен аталастың ғана 
намысын қорғап, ру мүддесін ұлт 
мұратынан жоғары қоятын билер 
ел сенімінен, хан құрметінен айы-
рылған. Ондай әділетсіздікпен, пай-
дакүнемдікпен аты шыққан адамдар 
билер кеңесіне шақырылмаған. 

Тәуке ханның тұсында билер 
кеңесіне Ұлы жүзден Төле би, Орта 
жүзден Қаз дауысты Қазыбек би, Кіші 
жүзден Әйтеке би қатысқан. Олар 
халық арасында үлкен беделге ие 
болды. Бедел қара қылды қақ жарған 
әділдікпен келді.  

Б ү г і н д е  қ а з а қ т ы ң  д ә с т ү рл і 
құқығына қызығушылық арта түсті. 
Билер кеңесінің дауларды қарауы 
азаматтардың мүддесін қорғау үшін 
неғұрлым тиімді құрал болып табы-
лады. Қақтығыстарды шешу кезінде 
билердің сапалы және уақытылы 
көрсетілген көмегі дау тараптарына 
уақытты, материалдық және мо-
ральдық ресурс тарды үнемдеуге, 
сондай-ақ, әрбір адамның мүддесін 
негізге ала отырып, шиеленістің да-
муын сыни сипатқа дейін жеткізбей, 
жағдайды шешуге көмектеседі.

Билер кеңесінің басты мақсаты 
– қоғамдағы қайшылықты, кикілжің-
керісті, дауларды азайту, даумен кел-
гендерді татуластырып, олардың 
кикілжіңін сотқа жеткізбей шешу 
арқылы ел арасында тұрақтылықты, 
ынтымақтастық пен достықты, бірлік 
пен берекені, бейбіт өмірді қалып-
тастыру. Билер кеңесі – бұл қазақ 
билерінің дәстүрін жаңғырту, дау-
ласушылықтың деңгейін төмендету 
және оның алдын алу мәселелері 
бойынша салт, ғұрып, озық дәстүр-
лерді сақтау жөнінде ауылдық, ау-
дандық қалалық әкімдіктер жанынан 
құрылған. Осындай ұлттық игіліктің 
жандануы ел ішіндегі дауласушылық 
деңгейін азайтуға ықпал етеді. Салт-
дәстүрімізді ұмытпауға атсалысатын 
ақсақалдардың яғни, билеріміздің 
тәлім-тәрбиесі аса қажет.

Б.КАРЫБАЕВ,   
Арқалық қалалық сотының 

судьясы

КӨЗҚАРАС

САУАТСЫЗДЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҢ  
БҰЗЫЛУЫНЫҢ НЕГІЗГІ СЕБЕБІ

ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

БАҚЫЛАУ БАСТЫ НАЗАРДА

ПӘРМЕН

СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ҚАЛЫПТЫ 
ӨМІРГЕ БЕЙІМДЕЛУІ ҚИЫН

ТАҒЫЛЫМ

ҰРЫС БОЛҒАН ЖЕРДЕ 
ЫРЫС ЖОҚ

талғандардың қайталап қылмыс жасауы 
да жасыратын факт емес. Мысалы 2021 
жылдың басынан бері Алматы қаласы 
Пробация қызметінің бақылауында 
тұрған сотталғандар арасында 32 қай-
талап қылмыс жасау фактісі тіркелді. 
Оның ішінде онша ауыр емес қылмыс 
жоқ болса да, ауырлығы орташа – 11, 
ауыр қылмыс – 21 болды. Қайталап 
жасалған қылмыстардың ішінде ең жиі 
кездесетіні – бөтеннің мүлкін ұрлау, 
яғни, аталған уақыт ішінде мұндай 16 
факті тіркелді. Қайталап қылмыс жасай-
тын сотталғандардың көбі тұрғылықты 
жері бойынша тіркеуі жоқ, жалдамалы 
пәтерлерде тұратын немесе тұрмыс 
деңгейі төмен, білімі мен мамандығы 
жоқ, ішімдікке әуес сотталғандар. Ал 
тұрғылықты жері бойынша тіркеудің 
болмауы сотталғандардың  жұмысқа 
орналасуына, медициналық қызмет пен 
әлеуметтік-құқықтық көмек алуларына 
мүмкіндік бермейді.

Жыл басынан бері жазаны өтеу 
шарттарын қасақана бұзғаны үшін 51 
сотталғанның бас бостандығын шек-
теу жазасы бас бостандығынан айыру 
жазасына ауыстырылып, қамауға алын-

ды. Қазіргі уақытта Алматы қаласы 
бойынша ҚАЖД  Пробация қызметі 
рецидивті қылмыстың алдын алу бо-
йынша жоспарлы жұмыс жүргізуде. 
Яғни, кешкі және түнгі уақытта есепте 
тұрған адамдарды тұрғылықты жері 
бойынша тексеру өткізіліп, Алматы қа-
ласының көңіл көтеру және ойын-сауық 
мекемелері бойынша рейдтер өткізу 
үшін аудандық полиция бөлімдерінің 
қызметкерлерімен бірлесіп мобильді 
топтар құрылды.

Биылғы жылдың сәуір айында Ал-
маты қаласының әкімі пробация қыз-
метінің есебінде тұрған адамдарды 
жұмысқа орналастыру үшін жұмыс 
орындарына квота белгілеу туралы 
қаулы шығарған болатын. Аталған қау-
лы негізінде Алматы қаласы бойынша 
Қылмыстық-атқару жүйесі департа-
ментінің  пробация қызметі  76 адамды 
жұмысқа орналастыру үшін Алматы қа-
ласының жұмыспен қамту орталығына 
ұсыныс жіберді.

А л м а т ы  қ а л а с ы  ко н с ул ьт а -
тивтік-кеңесші органының отырысында  
пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдардың   қайта қылмыс жасауының 
алдын алу, бас бостандығынан айыру 
орындарынан келген және пробация 
қызметінде есепте тұрған сотталған-
дарға әлеуметтік-құқықтық және ме-
дициналық көмек көрсету мәселесі де 
қаралған болатын. Осындай жұмыстар-
дың нәтижесінде алғашқы жартыжыл-
дықта 41 сотталғанға медициналық, 
3903 сотталғанға психологиялық көмек 
көрсетілсе, 64 адамға қайырымдылық 
көмек көрсетілді.

Д. ҚАНАТБЕКОВ,
Алматы қаласы бойынша 

ҚАЖД бастығы, әділет полковнигі

Темір торға түскен жандарды қа-
лыпты өмірге қайта оралту үшін тәрбие 
жұмысына айрықша назар аударылады. 
Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ 
департаментіне қарасты ЗК-169/4 қа-
уіпсіздігі барынша төмен мекемесінде 
бұл жұмысқа ерекше ден қойылған. 

Мәселен, жасақ бастығы  өз то-
бындағы сотталғандардың тәртібіне 
баса назар аударып, тәрбиелік, про-
филактикалық бағытта дәріс оқып, 
сұхбаттар жүргізеді. Түзеу мекемесінде  
жасақ бастығы білімі мен тәжірибесіне 
сүйене отырып қызмет етуде. Таңнан 
қара кешке дейін сотталғандарды қа-
дағалап, олардан тәртіптілікті талап 
ету оңай емес. Осыдан-ақ мекеме қыз-

меткерлері жұмысының қаншалықты 
жауапты, уақытының тығыз екенін 
білуге болады. Жасақ бастықтары 
сотталғандардың сан сауалына жауап 
беріп, басшылықпен ақылдаса отырып, 
түйткілді мәселелердің түйінін шешіп, 
түрлі іс-шараларды ұйымдастыруда. 
Сотталғандар арасында тәрбие және 
әлеуметтік-психологиялық жұмыс 
тобының бастығы Бауыржан Сәметов  
ЗК-169/4 мекемесінде 7 жылдан бері 
қызмет атқарып келеді. Б.Сәметовтің 
айтуынша әр мереке сайын мекеменің 
қоғамдық өміріне белсене қатысқан  
жаза өтеушілерді марапаттауға негіз 
болатын қосымша шаралар да ұйымда-
стырып марапаттан да  құр қалдырмай 

отырады. Сонда сотталушылардың 
сенімі нығайып, бостндыққа деген құл-
шынысы арта түседі. 

Ағымдағы жылдың 6 айында тапсы-
рылған іске жауапкершілікпен қарап, 
өнегелі мінез-құлқымен көзге түскен 
72 сотталғанға көтермелеу шаралары 
қолданылған. Мен өз жасағымдағы 80 
сотталғанға жауап беремін. Оларды 
тұрақты қабылдап, мазалаған сұрақта-
рына жауап беруді дәстүрге айналдыр-
ғанмын. Жаза басып жаңылған азамат-
тарды түзелу жолына түсіру, олардың 
өмірге деген көзқарасын өзгерту біздің 
мақсатымыз. Олардың қоғамға то-
лыққанды азамат болып оралуы біздің 
де жұмысымыздың нәтижесі», – дейді 
жасақ бастығы әділет капитаны  Бауыр-
жан Сәметов.

Дана ДОСТАНОВА, 
Қызылорда облысы бойынша 

ҚАЖД қызметкері
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ның 26 мамырдағы есепті кездесуінде 
өскемендік тұрғынның легионерлер 
санын азайтуға қатысты сауалына: Қа-
зақстан футбол федерациясының 2015 
жылы футбол жарыстарын өткізу рег
ламентіне енгізген өзгерісі бойынша 
«легионер» ұғымының орнына «Қа-

дейін жұмыскерді құрайды (6 жыл ішін-
де орын ауыстыруға сұранысты қоса 
алғанда). Ал дене шынықтыру маманда-
рына жыл сайынғы қажеттілік 667ден 
1000ға дейінгі жұмыскерді құрайды. 
Осыған байланысты дене шынықтыру 
және спорт саласындағы кадрларға 
қажеттілікті қанағаттандыру үшін мем-
лекеттік қолдау қажет. Атап айтқанда, 
жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 
мемлекеттік білім беру гранттарының 
тиісті санын бөлу қажет. 

ТОКИО ОЛИМПИАДАСЫ: 
ЖЕҢІСТЕР МЕН ЖЕҢІЛІСТЕР

зақстан футболының тәрбиеленушісі» 
деген жаңа ұғым енгізілгенін айтты.  
«Қазақстан футболының тәрбиеле-
нушісі»  – азаматтығына  қарамастан 
3 жыл бойы 1221 жас аралығында 
қазақстандық футболшы ретінде тір-
келген. 

«Су добы бойынша отандық ре-
зервті дайындау және легионерлер 
санын қысқарту жөніндегі мақсатты 
жұмыстардың нәтижесінде қазақстан-
дық клубтардың құрамында шетелдік 
азаматтар ойыншылар ретінде жоқ. 
Алғаш рет су добынан ұлттық құрама-
ның ойын шылары Токиодағы Олимпиа
да ойындарына қатысу үшін лицензия 
жеңіп алды», –деген А. Рахметоллақы-
зы 2019 жылдан бері Мәдениет және 
спорт министрлігін басқарып келе 
жатқанымен, спортты әлі толықтай 
меңгеріп кете  алмағанын да  аңғартты.  
Шындығында, су добынан Қазақстан-
ның ерлер құрамасы Олимпиада  ойын-
дарында 2000 жылы – 9,  ал 2004 пен 
2012 жылдары 11орын алған болатын.  

Токиода барлық қарсыластарынан 
ойсырай ұтылып жатқан қазақстандық 
су добы шеберлері туралы еліміздегі 
белгілі спорт журналистерінің бірі 
Нұрғазы Сасаев фейзбук әлеуметік 
желісіндегі өз парақшасында «Байқай-
мын, біраз адам су добынан Қазақстан 
құрамасын сынап жатыр. Кезінде Асқар 
Оразалиновке жұмыс істетпеген, сол 
федерациядағылар. Асекең, ылғи өз 
балаларымызды жинап, «34 жыл 
уақыт беріңіздерші, осылардың қана-
тын бекітіп алғанша», деп зар илегенде 
ешкім елемеген. Содан құрама тізгінін 
Дроздовқа берді. Ол бірден Ресейден 
легионерлер шақырып, Асқар жасақтап 

кеткен құрамаға соларды қосты. Иә, Бу-
сандағы Азия ойындарында топ жарды. 
Ал қазір қайда, сол адам? Не Дроздов 
жоқ, не су добы жоқ!» деп жазды. 

 Министр есептік кездесуінде рид-
дерлік тұрғынның спорт мектептерін 
бітірушілердің спорттық мансабын 
жалғастыруына қатысты сауалына: 
«Олимпиадалық  резервтің респуб
ликалық мамандандырылған спорт 
мектепинтернатында оқушылардың 
контингенті 2073 адамды құрайды. 
Түлектердің жалпы санынан 194і ЖО-
Оның «дене шынықтыру және спорт» 
факультетіне, 147сі спорт колледждері-
не түсті. Қалған түлектер – еліміздің 
басқа жоғары оқу орындарына түсіп, 
денсаулығына, отбасылық жағдайына 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Елдос Сметов журналистерге берген 
сұхбатында «әрбір спортшы олимпиа
даға алтын алу үшін барады. Және 
сол жолда барын салады. Сондықтан 
кез келген жетістік қымбат. Ол спорт-
шының маңдай терімен келді. Мен өз 
қоламның бағасын білемін. Сондықтан 
оған еш өкінбеймін» – деді. 

Басқа спорт түрлерінен де Қазақстан  
биік нәтиже көрсете қоймады. Кей 
спорт түрлерінен тіпті іріктеу тур-
ларынан өте алмады. Мәре сызығы 
жақындаған сайын олардың қатары да 
сиреді. Қазақстан енді санаулы ғана 
саңлақтардан үміт күтіп отыр. Жар-
тылай финалға шығып, елді елеңдетіп 
қойған Қамшыбек Қоңқабаев та кеше 
қоланы місе тұтты. Жалпы, Қазақ спор-
тындағы ахуал мен   ел  спортының 
«бағы мен бабы» жайлы газет тілшісі 
сараптап көрген еді. 

Сонымен, елдегі спорттың дамуы, 
мемлекеттік бағдарламалар мен  ұлт-
тық құрамалар дайындығы, бұқаралық 
спортты қолдау қалай жүргізіліп, жүзе-
ге асып жатыр?

Мәдениет және спорт министрлі-
гінің 2020–2024 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспарының іске асы-
рылуы бойынша  министрдің есебіне 
қарағанда еліміздегі спорттың дамуы 
жаман емес.  2013 жылдың маусы-
мынан бастап тәулік бойы «QazSport» 
спорт арнасы жұмыс істейді және 
хабар таратады. Ол бүкіл халыққа 
әлемдік және республикалық спорт 
жарыстары  бойынша спорттық ақпарат 
береді. Салауатты өмір салтын насихат-
тау және бұқаралық спортты дамыту 
шеңберінде бұқаралық ісшараларды 
(спартакиадалар, турнирлер, спорттық 
отбасылық жарыстар, жаппай жүгіру)   
жүйелі түрде өткізу қамтамасыз етілді. 
Былтыр 1,5 млн адамды қамтитын 21 
мыңнан астам ісшара өткізілді. Спорт 
ғимараттарының қолжетімділігін арт-
тыру және сапасын жақсарту есебінен 
балалардың дене тәрбиесі жүйесін 
жетілдіру бойынша қабылданған шара-
лардың арқасында оқушылардың спорт 
секцияларындағы сабақтарға деген қы-
зығушылғының артуы байқалады. Дене 
шынықтырумен және спортпен айналы-
сатын балалар мен жасөспірімдер саны 
17%  өсті және ол 3,3 млн оқушының 
560,9 мыңын құрады. Жергілікті бюд-
жет және демеушілік қаражат есебінен, 
сондайақ МЖӘ шеңберінде 46 дене 
шынықтырусауықтыру кешенінің, 6 
стадионның, 2129 спорт залының, 19 
жүзу бассейнінің, 13 спорт манежінің 
және басқа да объектілердің құрылы-
сы аяқталды. «Атамекен» ҰКП 2016 
жылғы 22 желтоқсандағы №288 бұй-
рығымен бекітілген салалық білім беру  
шеңбері, сондайақ дене шынықтыру 
және спорт саласындағы сұранысқа ие 
14 мамандық бойынша 4 кәсіби стан-
дарт әзірленіп, бекітілді.Олар: «Бұқа-
ралық дене шынықтыру мен спортты 
дамыту», «Спорт объектілеріне қызмет 
көрсету және пайдалану», «Команда 
мен спортшының жұмысын ұйымдас
тыру», «Бұқаралық дене шынықты-
руды дамыту», «Спорт объектілерін 
басқаруды техникалық қамтамасыз 
ету». Респуб ликада мүмкіндігі шекте-
улі адамдарға арналған 13 спорттық 
клуб және 3 мектеп жұмыс істейді. ҚР 
Ұлттық паралимпиада комитеті спорт 
түрлері бойынша ұлттық құрама коман-
даларды даярлау үшін министрліктен 
2,7 млрд теңге алды.

Бүкіләлемдік допингке қарсы ко-
декс бойынша 2020 жылы 3 мың сына-
ма алынды. Допингке қарсы ереже 
бұзушылық саны 20ны (жеңіл атле-
тика – 6, волейбол – 3, ауыр атлетика, 
ескек есу және каноэде есу, велоспорт, 
парапауэрлифтинг екіекіден,  күрес, 
гимнастика, пауэрлифтингтен бірбір-
ден). Саланың нормативтікқұқықтық 
базасы жетілдірілді. Өзгерістер спорт-
шыларға, жаттықтырушылар мен бас-
шыларға қатысты жарыстан шеттету, 
Олимпиада ойындарының және басқа 
да жарыстардың жүлдегерлеріне беріл-
ген ақшалай көтермелеуді, тұрғын 
үйді қайтару, өмір бойғы материалдық 
қамтамасыз етуді төлеуді, ай сайынғы 
ақшалай қамтамасыз етуді тоқтату, 
спорттық атақтан, разрядтан айыруды 
көздейді. 

Министр Ақтоты Райымқұлова-

қанағаттандырылады. Атап айтқанда, 
2020−2021 оқу жылында «Дене шы-
нықтыру мұғалімдерін даярлау» білім 
беру бағдарламалары тобының аясында 
12 мыңнан астам студент тәлім алады.  
Осыған орай қазіргі таңда спорт жат-
тықтырушысы мамандығы бойынша 
кадр тапшылығы жоқ. Еңбек нарығында 
«спорт менеджері» мамандарына сұра-
ныс болған жағдайда кез келген білікті 
жоғары оқу орны білім беру бағдарла-
масын әзірлеп, оны Білім беру бағдар-
ламаларының тізіліміне енгізе алады. 
Алайда қажеттіліктің және жұмысқа ор-
наласу көрсеткішінің аз болуына байла-
нысты, жаңа білім беру бағдарламала-
рын әзірлеу қажеттілігі анықталмаған. 
«Спорт» білім беру бағдарламалар 
тобын құру және оны «Қызмет көрсе-
ту саласы» кадрлар даярлау бағытына 
қосу туралы мәселе биыл ақпанда Қа-
зақ спорт және туризм академиясының 
базасында қызмет ететін спорт маман-
дықтары бойынша Оқуәдістемелік 
бірлестікпен талқыланды. Отырыстың 
қорытындылары бойынша «Дене шы-
нықтыру мұғалімдерін даярлау» білім 
беру бағдарламалары тобының атауын 
«Дене шынықтыру мұғалімдері мен 
спорт бойынша жаттықтырушыны да-
ярлау» деп өзгерту және оны педагоги-
калық мамандықтар тобында қалдыру 
туралы шешім қабылданды. Салалық 
оқуәдістемелік кеңестің ұсынысы 
ағымдағы жылдың соңына дейін Рес
публикалық оқуәдістемелік кеңестің 
кезекті отырысында қаралады. Осы 
бағытта жұмыс жалғасуда және ұдайы 
Үкіметтің бақылауында», деп жауап 
берді.

Олимпиада төріндегі жеңілістер 
кездейсоқтық па?

Қазақстан егеменді мемлекет ретін-
де Олимпиада ойындарына 1994 жыл-
дан бері жеке команда қосып жүр. 
2021 жылға дейін спортшыларымыз 
ие болған 59 медальдің 52сі жазғы, 
жетеуі қысқы Олимпиадада қоржы-
нымызға түскен болатын. Мәселен, 
Жазғы Олимпиадада спортшыларымыз   
бокс, ауыр атлетика, жеңіл атлетика, 
еркін күрес, грекрим күресі, дзюдо, 
таэквонда, велоспорт, қазіргі бессайыс, 
нысана көздеу сияқты спорт түрлерінен. 
Қысқы олимпиадада – шаңғы жарысы, 
конькимен жүгіру, биатлон, мәнерлеп 
сырғанаудан ғана жеңіс тұғырынан 
көріне алды. Ал Олимпиада ойында-
рының бағдарламасында жазғы жарыс
та  – 42, қысқы жарыста – 15  спорт 
түрі бар. Яғни, әр федерация бір ғана 
спорт түрінің атауын ұсына алады. 
Сондықтан кейде бір спортта бір емес, 
ондаған медальдар жиынтығы сарапқа 
түсіп жатады. Осыған қарамастан қа-
зақстандықтар қатысатын және көрер
мен медаль күтетін спорт түрлерінің 
саны әрдайым шектеулі. Қазақстан-
дықтар әсіресе, командалық ойындарға 
өте сирек қатысады. Қатысқан күнде 
де онда медаль иелену көрсеткіші өте 
төмен. Бұл мәселе бұқаралық ақпарат 
құралдарында да, түрлі жиындарда да 
жиі айтылғанымен әзірге одан нәтиже 
болмай тұр. Бұл тығырықтан шығудың 
жолы ретінде мамандар соңғы кезде 
спорт саласын Мәдениет министрлігі-
нен бөліп, жеке отау құруға әкеп тіреп 
жүр. Шынында да әлі күнге дейін ұлт-
тық деңгейдегі арнайы ғылымизерт-
теу институтын құра алмай жүрген 
Мәдениет және спор министрлігінің 
жұмысына айтылатын сын жыл өткен 
сайын көбеймесе, азаяр түрі жоқ. Спорт 
мектептерінің саны мен сапасы ғана 
емес,  олардың жұмысының тиімділі-
гін арттыруға қатысты ұсыныстілек-
терді жинақтап, материалдықтехни-
калық базасын жаңғыртуға қатысты 
ісшаралар өте баяу жүруде. Ұлттық 
құраманы жасақтау, оның оқужат-
тығу жиындарын жоспарлау, спортшы-
лардың көрсеткішін ұдайы жетілдіру 
жағын ғылыми негізбен кешенді түрде 
жүргізу жүйеленбеген. Бұдан кейін 
жанкүйерлер айтып, жазып жатқандай 
спортшыларымыздың сәтсіздігіне кімді 
кінәлайтынымызды өзіміз де білмей-
міз. Бапкерінің ақылкеңесіне құлақ 
аспайтын және көзінен жеңіске деген 
құштарлығы сезілмейтін спортшы-
ларды ма, әлде оларды жарыстанжа-
рысқа сүйреп әбден шаршатып алған 
жаттықтырушыларды айыптаймыз ба 
белгісіз. Бұл жіптің бір ұшығы құзырлы 
министрліктегі салаға жауапты шенеу
ніктер мен федерация басшыларына 
да тіреліп тұрғанын көзі қарақты жұрт 
іштей сезіп, біліп тұрғанымен шешім 
қабылдауға қатыса алмайтын болған 
соң дәрменсіз.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»  

Бұқаралық спортты дамыту үшін 
жаңа форматтағы кадрлар қажет. Бү-
гінгі күні Қазақстанда спорт бойынша 
менеджерлер мен нұсқаушыларды да-
ярлау жүзеге асырылмайды, ал Еуропа 
елдерінде (Қазақстан Болон процесіне 
қатысушы ел болып табылады) білім 
беруді сыныптаудың халықаралық стан-
дарттарына сәйкес спорт «Қызмет, Қыз-
мет көрсету» саласына жатады. Қазіргі 
уақытта жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 
даярлау бағыттарының сыныптауышы-
на сәйкес «Қызмет көрсету саласы» 
бағытында кадрлар даярлауға тиісін-
ше мемлекеттік тапсырыс бөлінетін 
«Туризм», «Бос уақыт», «Мейрамхана 
ісі және қонақ үй бизнесі» білім беру 
бағдарламаларының топтары енгізіл-
ген. Бұл бағытта «Спорт» білім беру 
бағдарламаларының тобын құру қажет 
деп санаймыз, онда жоғары білімі бар 
кадрларды даярлауға мемлекеттік білім 
беру тапсырысын бөле отырып, спорт 
жөніндегі менеджерлер мен нұсқау
шыларды даярлау жүзеге асырылатын 
болады» деген еді депутаттар. Оған 
Ералы Тоғжанов: «2021–2025 жылдарға 
арналған еңбек нарығы қажеттілігінің 
орта мерзімді нәтижелеріне сәйкес 
алдағы бес жылда Қазақстанға 5110 
спорт жаттықтырушысы мен нұсқау
шысы талап етіледі. Дене шынықтыру 
мұғалімдерін даярлаумен еліміздің 40 
жоғары оқу орны айналысады. Спорт 
саласында кадр қажеттілігін өтеу үшін 
2020−2021 оқу жылына «Дене шы-
нықтыру мұғалімдерін даярлау» білім 
беру бағдарламалары тобына 395 грант 
бөлінді (бакалавриат – 350, магистра-
тура – 40, докторантура – 4). Өткен 
оқу жылымен салыстырғанда білім 
беру гранттарының саны 171 бірлікке 
артты. Қалған қажеттілік ақылы не-
гізде оқитын контингенттің есебінен 

байланысты спорттық мансабын аяқта-
ды. Сондайақ, спорт мектептерінің 
кейбір түлектерінің жаттықтырушылық 
қызметпен айналыспау себептерінің бірі 
ісін жаңа бастаған жаттықтырушыоқы-
тушы жалақысының төмендігі болып 
табылады (республикада мемлекеттік 
спорт мектептерінде  жұмыс істейтін 
тәжірибесі мен санаты жоқ жаттықты-
рушы айына орта есепен 3540 мың 
теңге алады). Осыған байланысты ми-
нистрлік дене шынықтыру және спорт 
саласындағы қызметкерлерді әлеуметік 
қолдау бойынша шаралар қабылдауда. 
Оқытушыжаттықтырушының жалақы-
сы 2023 жылға дейін 2 есеге артады, 
дене шынықтыру және спорт бойынша 
сабақтан тыс секцияларды жүргізгені 
үшін мұғалімдерге базалық лауазымдық 
жалақыдан 100 % мөлшерінде қосымша 
ақы енгізіледі. Халықпен жұмыс істеу 
үшін спорт жөніндегі нұсқаушылардың 
штат бірліктерімен қамтамасыз етіледі» 
деді. Ал атыраулық тұрғынның  ұлттық 
спорт түрлерін оқу бағдарламасына ен-
гізуге қатысты сауалына: «білім берудің 
барлық деңгейінде дене шынықтыру 
сабақтарына ұлттық спорт түрлерінен 
міндетті компонент енгізілетін болады. 
Бүгінгі таңда министрлік ұлттық спорт 
түрлерінің тізбесін бекітті. Оған Қа-
зақстан Республикасының  аумағында 
ресми түрде танылған 9 спорт түрі (қа-
зақ күресі, тоғызқұмалақ, бәйге, көкпар, 
аударыспақ, жамбы ату, жекпежек, 
асық ату, құсбегілік) енді.  Қазіргі таңда 
қолданыстағы материалдықтехника-
лық базаны, кадрлық әлеуетті ескере 
отырып, ең бастысы оқушылардың 
қауіпсіздік шараларын ескеріп, білім 
беру ұйымдарында дене шынықтыру 
сабақтарына «қазақ күресі», тоғызқұ-
малақ, «асық ату» спорт түрлерінен мін-
детті компонент енгізу жоспарлануда» 
дегенді айтты.

Спорт жаттықтырушылары 
жеткілікті 

Маусым айында Парламент Мәжі
лісіндегі Қазақстан Халық партиясы 
фракциясы мүшелері  ҚР ПремьерМи-
нистрінің орынбасары Е. Тоғжановқа 
депутаттық сауал жолдады. – «Еңбек 
ресурстарын дамыту орталығы» АҚ 
болжамдары бойынша «Спорт жат-
тықтырушылары мен оқытушылар» 
сабақтар тобы бойынша 2020–2025 
жылдарға қажеттілік  4 мыңнан 6 мыңға 
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САРАП

БІЛГЕН ЖӨН

НОТАРИАТ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР
Мемлекет басшысы биыл ҚР Парла-

ментінің депутаттары бастамашылық 
еткен нотариат, жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды және заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша 
заңнамалық актілерге түзетулер енгізу 
туралы заңдарға қол қойды.

Қабылданған түзетулерді жасамас 
бұрын  қолданыстағы заңнама монито-
рингінің нәтижелері және құқық қолда-
ну практикасына талдау жасалды.

Нотариат саласын алдағы уақытта 
қандай жаңашылдықтар күтіп тұр? 

Нотариатты цифрландыру үрдісі 
осыдан он жыл бұрын  Бірыңғай нота-
риаттық ақпараттық жүйенің құрылған 
сәтінен басталған.

Соңғы өзгерістер заңмен жүйеге 
енгізілетін мәліметтер, оның мәтіні, 
оларды беру талаптарын регламент-
тейтін түзетулер, сондай-ақ, жүйені 
сүйемелдейтін тұлғалар мен нотари-
устардың бірқатар міндеттері қара-
стырылды.

Нотариаттық іс-әрекеттерді жүйенің 
электрондық тізілімінде тіркеу кезінде 
нотариустар олардың жасалғаны, мұра-
герлік істің ашылғаны және өсиеттердің 
есепке алынғаны туралы мәліметтерді 
енгізуге міндетті болып табылады. 
Көрсетілген мәліметтер – дереу түрде, 
ал мұраның ашылғаны туралы мәлімет 
тиісті өтініш келіп түскеннен кейінгі 
келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей 
енгізілуі тиіс.

Атап өту қажет,  2018 жылдан 
ашылған мұрагерлік істерді, куәланды-
рылған сенімхаттарды, ал 2020 жылдан 
–  нотариустармен жасалған атқарушы 
жазбаларды http://notariat.kz/ және   
http://enis.kz/CheckTestament интер-
нет-қорларында тексеру қолжетімді.

Заңмен тұлғалардың өздеріне қа-
тысты осындай мәліметтерді ақысыз 
негізде алу құқығы белгіленді.

Жүйе нотариаттық іс-әрекеттердің 
электрондық, мұрагерлік істер, өсиет-
терді есепке алу тізілімдерінен және 
электронды нотариаттық репозиторий-
дан тұрады.

Орталықтандырылған электронды 
репозиторий жүйесі мен нотариустың 
электронды архивін құру 2022 жылдың 
1 қаңтарынан жүзеге асырылады.

Заңның жаңашылдығының бірі – 
жылжымайтын мүлікпен мәмілелерді 
ресімдеуде эксаумақтық қағидатының 
енгізілуі.  Бұл азаматтардың уақыты 
мен қаражатын үнемдеп, өздері тұрып 
жатқан елді мекенде отырып республи-
каның басқа жеріндегі жылжымайтын 
мүлкін рәсімдеуге мүмкіндік береді 
және коронавирус инфекциясының 
таралуы жағдайында өте өзекті болып 
табылады. 

Жүйеде әрбір нотариаттық құ-
жатқа автоматты түрде бірегей QR-код 
берілетін болады. Бұл құжатты бұрма-
ланудан сақтайды.

2016 жылы Азаматтық кодекс 

мәмілелерді жазбаша нысанда қағаз 
жеткізгіште және де электрондық 
нысанда жасау мүмкіндігі нотари-
устарға нотариаттық іс-әрекеттерді 
электрондық цифрлық қолтаңбаны 
немесе графикалық планшеттерді пай-
далану арқылы электронды нысанда 
жасау құқығын заңнама жүзінде бекіту-
ге мүмкіндік берді.

Енді азаматтар өз қалаулары бо-
йынша нотариаттық іс-әрекеттерді 
электрондық цифрлық қолтаңба -
сымен немесе цифрлық қолтаңбаға 
арналған графикалық планшеттің 
көмегімен электрондық нысанда жа-
сай алады.

Қағаз жүзіндегі құжаттар бірте-бірте 
қалып бара жатыр: оларды үнемі алып 
жүру ыңғайсыз, бір ғана  данадағы құ-
жатты жоғалтып немесе бүлдіріп алу 
қаупі тағы бар.

Заңмен нотариуспен дайындалған 
электрондық түрдегі құжаттың қағаз 
жүзіндегі құжатқа, сонымен қатар, 
қағаз жүзіндегі құжаттың электрондық 
түрдегі құжатқа теңділігін куәландыру 
бойынша жаңа нотариаттық іс-әрекет 
енгізіледі. 

Мысалы, нотариусқа қағаз жүзінде 
ресімделген құжат ұсынылады. Нота-
риус оның электрондық түрдегі бей-
несін жасайды және олардың теңділігін 
растайды. Сонымен екі құжаттың тең 
заңдық күші белгіленеді.

Ал электронды түрде келіп түскен 

Қaзiргi тaңдa бaнк жәнe өзгe дe 
бaнктiк қызмeтпeн aйнaлысyғa ли-
цeнзия aлғaн ұйымдaрдың әртүрлi 
мaқсaттaрдa бeрiлeтiн нeсиeлeрдiң 
сaны, яғни, хaлықтың жeкe мaқсaт-
тaры үшiн, oның iшiндe жылжымaлы, 
жылжымaйтын мүлiктi сaтып aлyғa, 
кәсiпкeрлeрдiң кeпiл бeрy aрқылы нe-
сиe aлып кәсiптiк қызмeттeрiн дaмытy 
үшiн aлынып жaтқaн нeсиeлeрдiң сaны 
жылдaн-жылғa aртып кeлeдi. Бүгiнгi 
күнi нeсиe aлy хaлықтың  күндeлiк-
тi өмiрiнe eнгeнi сoншaлықты, кeз 
кeлгeн дүкeндeрдe тayaрды қaрызғa 
бeрy сaлтымызғa aйнaлғaн iспeттeс, 
әринe ұсaқ-түйeк тayaрлaрды aлy үшiн 
мүлiктi кeпiлгe қoюдың eшқaндaй мәнi 
жoқ, aлaйдa тeз aрaдa aвтoкөлiк иeсi 
бoлғыңыз кeлгeн жaғдaйдa, ипoтeкa 
шaртын жaсaсy aрқылы aрмaндaғaн 
«тұлпaрыңызды» иeлeнyгe тoлық мүм-
кiндiк бaр.

Мiндeттeмeнi қaмтaмaсыз eтy тәсiлi 
рeтiндe крeдитoрлaрдың тaлaптaрын 
қaнaғaттaндырy үшiн қoсымшa қoрғay 
шaрaлaрын бeлгiлey aрқылы бoрыш-
керлердің  мiндeттeмeлeрiн тиiстi 
түрдe oрындayғa ынтaлaндырy үшiн 
зaңнaмaмeн нeмeсe шaртпeн көздeлгeн 
aрнaйы мүлiктiк сипaттaғы шaрaлaр 
болады.

Eлiмiздe лoмбaрдтaрдың қызмeтi 
Aзaмaттық кoдeкспeн, «Қaзaқстaн 
Рeспyбликaсындaғы бaнктeр жәнe 
бaнк қызмeтi тyрaлы» зaңымeн, 
«Қaзaқстaн Рeспyбликaсының Ұлттық 
бaнкi тyрaлы» зaңымeн, Лoмбaрд-
тaрдың сayдa қызмeтiн жүзeгe aсырy 
қaғидaлaрын бeкiтy тyрaлы» бұй-
рықпeн рeттeлeдi.

Лoмбaрд – aзaмaттaрғa жeкe пaй-
дaлaнyғa aрнaлғaн жылжымaлы мүлiк 
кeпiлiнe қысқa мeрзiмдi қaрыздaр бeрy 
бoйыншa кәсiпкeрлiк қызмeттi жүзeгe 
aсырaтын, лoмбaрд рeтiндe тiркeлгeн 
зaңды тұлғa.

Лoмбaрдтaрдың қызмeтiнiң eрeкшe 
түрлeрi:

1.Жылжымaлы мүлiктi кeпiлгe aлy 
aрқылы қысқa мeрзiмдi қaрыздaр бeрy;

2.Құрaмындa қымбaт мeтaлдaр мeн 
қымбaт тaстaры бaр зeргeрлiк бұй-
ымдaрды eсeпкe aлy, сaқтay жәнe сaтy.

Қaзiргi тaңдa eлiмiздe лoмбaрд қыз-
мeтiн жүзeгe aсырып жүргeн ұйымдaр 
өтe көп. Әринe, бұл қызмeт түрiнe 
сұрaныс тa бaр.

Нaрықтық экoнoмикaның кeңiнeн 
дaмyы кeзeңiндe хaлықтың жaлaқығa 
дeйiн құнды зaттaрын лoмбaрдқa кeпiл 
рeтiндe қaлдырып aқшaлaй қaрыз aлy 
тәжiрибeсi кeңiнeн қoлданылады. 
Әринe, aқшaлaй сoмaны тeз aлyдың 
бiр тәсiлi рeтiндe өтe қoлaйлы. Aлaй-

Ұлттың қалыптасуымен қатар қазақ 
тілі де дамыды. Сонымен қатар, қазір де 
тілді байыту процесі елде үздіксіз жүріп 
жатыр. Ол әдеби мәдени өмірімізден 
айқын көрінеді. 

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқа-
ев осыдан біраз бұрын алдағы уақытта 
қазақ тілінің рөлін күшейту қажеттігі 
туралы мәлімдеме жасады: «Мемле-
кеттік тіл ретіндегі қазақ тілінің рөлі 
артады. Оның ұлтаралық қатынас тілі 
болатын уақыты да келеді» деген Пре-
зидент. Мемлекеттік тілді осы елді ме-
кендеуші кез келген адам құрметтеуге 

Кез келген мемлекеттің, елдің тәуел-
сіздігін, демократиялық құндылықта-
рын айқындайтын негізгі құжат – Кон-
ституция. Онда мемлекеттің барлық 
құрылымдарының, жеке азаматтардың, 
ұлт пен ұлыстардың, әлеуметтік топтар-
дың мақсаттары, міндеттері, құқықтары 
көрсетіледі.

Ата Заңымыздың алғашқы бабы-
ның бірінші тармағында, «Қазақстан 
Респуб ликасы өзін демократиялық, за-
йырлы, құқықтық және әлеуметтік мем-
лекет ретінде орнықтырады, оның ең 
қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары» 
деп тайға таңба басқандай жазылған-
дығынан елдің әрбір саналы азаматы 
хабардар. Демек, барша қазақстан-
дықтарды тұрқына, нәсіліне, жасына, 
жынысына қарап аражігін ажыратпай 
барлық азаматтарға өз құқықтарын 
сақтауға теңдік берілген. Ал егер заң 
талаптарын біле тұра өрескел бұзса 
лауазым иелері атақ-даңқтарына бөлін-
бей, сот алдында кесілген өкіммен 
жазаланады. Міне, Конституцияның 
маңыздылығы да осында.

құжатты нотариус қағазға түсіріп, оның 
бірдей екенін куәландырады. Сонымен 
қатар, электронды құжатты жасаған 
тұлғаның қолы тексеруден өткені тура-
лы көрсетеді. 

Мысалы, сенімхатты бір қаладан 
екінші қалаға жеткізу қажет. Тұлға 
сенімхатты куәландыру үшін нота-
риусқа жүгінеді. Нотариус сенімхат-
ты электронды түрде жасайды және 
онымен жасалған сенімхаттың мазмұ-
нының барабарлығының қағаз нұсқа-
сын электронды түрде растайды. Нота-
риус басқа қалада кері рәсімін жасайды. 
Аталмыш нотариаттық іс-әрекеттің 
артықшылығы айқын. Бұл – сенімділік, 
үнемділік, жеделдік. 

Аталған өзгертулер биылғы 1 шіл-
деден бастап енгізілді және сандық 
технологиялар дәуірінде азаматтардың 
меншік құқықтарының қорғалуының 
кепілі болып табылады. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтар-
ды тіркеу саласы бойынша алты ай-
лық мерзімді өткізіп алған тұлғаларға 
әкімшілік жауапкершілік алып тастал-
ды.

Соңғы төрт жылда осы саладағы 
әкімшілік өндірістердің айтарлықтай 
төмендегені байқалады. Бұл меншік 
иелерінің мүліктерін уақытылы тірке-
генін және құқықтарын толыққанды 
іске асыр ғанын растайды.

Жергілікті жерлердегі сәулет және 
қала құрылысы органдары жылжы-

майтын мүлік объектісінің бұзылғанын 
растайтын құжат беруге жауапты болып 
заңды түрде айқындалды.

Бұрын меншік иесі жер учаскесі бар 
тұрғын үй сатып алып, өзінің тұрғын үй 
жағдайын жақсартқысы келіп, ескі үйді 
бұзып, жаңасын салған. Алайда, объ-
ектіні бұзу туралы құжаттың болмауы 
салынған үйге құжатты заңдастыруды 
қиындатты.

Бұл олқылықты жою жылжымай-
тын мүлік дерекқорындағы объектілер 
туралы мәліметтерді уақытылы жаңар-
туға және тиімді салық салуға ықпал 
етеді. 

Құқық ауыртпалықтарын, заңдық 
талаптарды тоқтатуды тіркеу мерзімі 
бір жұмыс күніне дейін қысқартылды, 
бұл меншік иелеріне өз мүлкіне жедел 
билік етуге мүмкіндік береді.

Одан басқа, Қатысушы жарғылық 
капиталдағы үлесін иеліктен айыру 
кезінде шаруашылық серіктестікті қай-
та тіркеу үшін қажетті құжаттар тізбесі 
белгіленген «құқықтық кадастр» ұғы-
мының анықтамасы түзетілді.

Үрмия    ҚҰЛЫМБЕТ, 
Түркістан облысы 

Әділет департаментінің
Тіркеу қызметі саласындағы 

әдістемелік қамтамасыз ету және 
бақылау  бөлімінің бас маманы, 
Қазақстан заңгерлері одағының 

мүшесі

ЛОМБАРД ҚЫЗМЕТІНЕ 
СҰРАНЫС АРТТЫ

КИЕ

ҚУАТТЫ ҚАРУ
тиіс. Егер елде ҚР Тіл туралы заңнама-
сының бұзылуына жол берілсе, оларға 
ҚР заңдарына сәйкес жауаптылық бар. 
Мысалы, лауазымды адамның мемле-
кеттiк тiлдi бiлмеу желеуiмен жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қабыл-
даудан бас тартуы, мемлекеттiк тiлдің 
және басқа да тiлдердің қолданылу 
салаларында олардың пайдаланылуына 
кез келген кедергi келтiру, сондай-ақ 
деректемелер мен көрнекі ақпаратты 
орналастыру бойынша талаптарды бұзу 
– кінәлі мемлекеттік органдардың бірін-
ші басшылары не аппараттардың бас-
шылары, сондай-ақ, жеке және заңды 
тұлғалар үшін Қазақстан заңдарында 
көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

Қазіргі жағдайда мемлекеттіліктің 
болашағы, мемлекеттің ұлттық құн-
дылықтар жүйесін сақтау – қорғау 
қабілетіне тікелей байланысты. Ұлттық 
құндылықтарды қорғау – бұл елдің ұлт-
тық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнін-
дегі шаралар жүйесінің басты мақсаты. 
Мемлекеттің өзін-өзі сәйкестендіруді 
жоғалтуы, бірыңғай құндылық база-
сының болмауы, өз кезегінде, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

Тіл – байланыс, қатынас құралы ғана 
емес, сонымен қатар Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаев айтқандай, «тіл – қазақ 
халқын біріктіруге қабілетті қуатты 
қару». Жойылу алдында тұрған қазақ 
тілі  мемлекеттік мәртебеге ие болып, 
тәуелсіздікпен бірге қайта жанданды.

ТҰҒЫР

АБЫРОЙЫ АСҚАҚ – АТА ЗАҢ!
Біздің еліміз – Президенттік басқару 

нысанындағы біртұтас мемлекет. Кон-
ституция заң шығарушы, атқарушы және  
сот билігінің барлық қызметі адамның 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
екенін дәйектеп берді. Қазақстанда әрбір 
адам  сот арқылы өзінің құқықтары мен 
бостандықтарын қорғай алады. Консти-
туцияда сот билігі Қазақстандағы билік-
тің бір тармағы ретінде танылып, соттар 
мен судьялардың мәртебесі заң жүзінде 
белгіленді. Сот төрелігін сот қана жүзеге 
асырады. Сот билігі Қазақстан  атынан 
жүзеге асырылады  және азаматтар мен 
ұйымдардың құқықтарын, бостандықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғауға, Кон-
ституцияның, заңдардың, нормативтік 
құқықтық актілерінің, халықаралық 
шарттарының  орындалуын қамтамасыз 
етуге қызмет етеді. 

Ата Заңды сыйлау, оның талаптарын 
мүлтіксіз орындау, оны құрметтеу – бар-
шамыздың қасиетті міндетіміз.

А.БИСЕНОВА,
Казталов ауданы 

№2 сотының кеңсе меңгерушісі 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

А.МҰХАМБЕТҚАЛИЕВ,
Ақтөбе қалалық сотының кеңсе 
бас маманы - сот отырысының

хатшысы

дa, oсы әрeкeттeрдeн тyындaйтын 
прoблeмaлaр дa aз eмeс.

Лoмбaрд қызмeтiн пaйдaлaнyғa 
ниeттi әрбiр тұлғa, яғни, қaрыз aлyшы 
oсы ұйыммeн шaртқa oтырaды.

Қaрыз aлyшы – бiр мeзгiлдe кeпiл 
бeрyшi бoлып тaбылaтын жәнe кeпiл 
рeтiндe жeкe пaйдaлaнyы үшiн aр-
нaлғaн жылжымaлы мүлiктi бeрe oты-
рып, лoмбaрдтaн қысқa мeрзiмдi қaрыз 
aлaтын жeкe тұлғa.

Лoмбaрд бiр yaқыттa кeпiл бeрyшi 
бoлып тaбылaтын жeкe тұлғaғa – 
қaрыз aлyшығa кeпiл нысaны бoлып 
тaбылaтын жылжымaлы мүлiктi бiр 
жылдaн aспaйтын мeрзiмгe қaйтaрым-
ды жәнe өтeлeтiн нeгiздe қaрыз бeрeдi.

  Зaң нoрмaлaрынa сәйкeс лoмбaрд-
тaн жылжымaлы мүлiктi кeпiлгe сaлып 
қысқa мeрзiмгe aлынғaн қaрызды өн-
дiрy ҚР AК 317-бaбынa сәйкeс жүзeгe 
aсырылaды.  Кeпiлгe сaлынғaн мүлiктi 
мәжбүрлi сoттaн тыс тәртiптe сaтy ҚР 
AК 319-бaбындa бeлгiлeнгeн тәртiп-
пeн жaрия сayдaдa өткiзy жoлымeн 
жүргiзiлeдi.

 Кeпiлгe сaлынғaн мүлiктi сaтy ҚР 
AК 152-бaбындa көздeлгeн жaғдaй-
лaрдa сaтып aлy-сaтy шaртымeн жәнe 
oпeрaцияның жaсaлy фaктiсiн рaстaй-
ды. 2017 жылғы 25 жeлтoқсaндaғы 
ҚР Сaлық кoдeксiнe сәйкeс қaғaз нe 
элeктрoнды түрдe жaсaлғaн бaстaпқы 
eсeпкe aлy құжaтымeн қaрыз aлyшығa 
кoдeкстiң тaлaптaрынa сәйкeс кeпiл-
гe  сaлынғaн мүлiкт iң  сaтылyы 
тyрaлы мiндeттi түрдe хaбaрлayымeн 
рәсiмдeлeдi.

Сoнымeн, лoмбaрд өзiнiң мүддeсiн 
қoрғay үшiн ҚР «Нoтaриaт» тyрaлы 
зaңының 92-1-бaбынa сәйкeс aрызбeн 
жүгiнeдi, бұл aрыздaрдың нысaны 
мeн мaзмұны сoт бұйрығын шығaрy 

тyрaлы aрыздың нысaны мeн мaзмұ-
нынa қoйылaтын ҚР AПК 136-бaбындa 
көздeлгeн тaлaптaрдың нeгiзiндe жa-
зылyы тиiс. Нoтaриyс aрыздың нысa-
ны мeн мaзмұны зaң тaлaптaрынa сәй-
кeс кeлeтiнiнe, сoның iшiндe өндiрiп 
aлyшының тaлaбы жәнe oл нeгiздeлгeн 
мән-жaйлaр, мәлiмдeлгeн тaлaпты 
рaстaйтын құжaттың тiзбeсiнiң, мүлiк-
тiң тиiстi құжaттaрмeн рaстaлғaн құны 
көрсeтiлгeнiнe  көз жeткiзгeн сoң, 
aтқaрyшылық жaзбa жaсaйды. Aлaй-
дa,  aтқaрyшылық жaзбaны жaсayдың 
eкi шaрты сaқтaлyы тиiс.  Егeр ұсы-
нылғaн құжaттaр бeрeшeктiң нeмeсe 
бoрышкeрдiң өндiрiп aлyшы aлдын-
дaғы өзгe дe жayaпкeршiлiгiнiң дayсыз 
eкeнiн рaстay жәнe тaлaп қoю құқығы 
тyындaғaн күннeн бaстaп үш жылдaн 
aспaйтын yaқыттың сaқтaлyы керек. 
Aтқaрyшылық жaзбa жaсaлғaннaн кeй-
iн кeлeсi жұмыс күнiнeн кeшiктiрiлмeй 
бoрышкeргe көшiрмeсi тaбыс eтiлeдi 
нeмeсe жeткiзiлгeнiн тiркeyдi қaмтaмa-
сыз eтeтiн бaйлaныс құрaлдaрын пaй-
дaлaнa oтырып, бoрышкeрдiң элeк-
трoндық пoштa мeкeнжaйы бoйыншa 
нeмeсe бeлгiлi тұрғылықты нeмeсe 
тiркeлгeн жeрi бoйыншa жiбeрiлeдi, 
aлaйдa бoрышкeр aтқaрyшылық жaз-
бaғa қaрсылығын oны aлғaн күннeн 
бaстaп үш жұмыс күнi iшiндe жaзбaшa 
түрдe сeбeптeрiн көрсeтe oтырып жoл-
дayғa құқылы. Сeбeптeр әртүрлi бoлyы 
мүмкiн, мысaлы кeпiл бeрyшiнің 
мүлiктi бaғaлay сoмaсымeн кeлiспeyi, 
қaрыз сoмa iшiнaрa төлeнyi, яғни кeпiл 
бeрyшiнiң өзгe дe дәлeлдi yәждeрi бoл-
сa, нoтaриyсқa қaрсылықпeн жүгiнe 
aлaды.

Айкерім ТЕЛЕСБАЕВА,
Байзақ аудандық сотының судьясы 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ



№62 (3387) 
6 тамыз 2021

zangazet@mail.ru 7

МҰРАГЕРЛІК

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Пав-
лодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай 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-қабат. 
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777) 572-29-91, 
8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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

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

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), 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 вокзалы, 
 Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

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

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

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

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 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.

Жер учаскесiн жеке меншікке немесе жер учаскесiн 
жалдау құқығын сату бойынша сауда-саттық (аукцион) 

өткiзу туралы хабарландыру
Құрметтi сауда-саттыққа әлеуеттi қатысушылар!

«Зеренді ауданының жер қатынастары бөлiмi» ММ 2021 
жылдың 24 тамызында сағат 10:00-де (жергiлiктi уақыт) 
Мемлекеттiк мүлiк Тiзiлiмiнiң веб-порталында бағаны көтеру 
әдiсiмен жер учаскесiн жеке меншікке немесе жер учаскесiн 
жалдау құқығын сату бойынша электрондық аукцион 
өткiзiлетiндiгi туралы хабарлайды. www.gosreestr.kz (бұдан 
әрi – Портал) арқылы жүзеге асырылады.

Аукционды өткiзу шарттары.
Бағаны көтеру аукционы:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап 

жиырма минут iшiнде қатысушылардың бiрде-бiреуi осы 
Қағидалардың 46-тармағына сәйкес белгiленген қадамға 
жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн растамаса, онда осы 
жекешелендiру объектiсi бойынша аукцион өтпедi деп танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап 
жиырма минут iшiнде қатысушылардың бiрi жекешелендiру 
объектiсiнiң бастапқы бағасын осы Қағидалардың 
46-тармағына сәйкес белгiленген қадамға ұлғайту жолымен 
жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн растаса, онда 
бастапқы баға белгiленген қадамға ұлғайтылады;

3) егер ағымдағы баға ұлғаюынан кейiн жиырма минут 
iшiнде қатысушылардың бiрде-бiреуi ағымдағы бағаны ұлғайту 
жолымен жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн растамаса, 
онда жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн соңғы растаған 
қатысушы жеңiмпаз болып танылады, ал осы жекешелендiру 
объектiсi бойынша аукцион өткiзiлген болып танылады.

Жекешелендiру объектiсi бойынша бағаны көтеру аукцион 
қатысушылардың бiрi ұсынған ең жоғары бағаға дейiн жүргiзiледi.

Егер жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы бағасы бағаны 
ұлғайтудың кемiнде екi қадамына көтерiлген жағдайда ғана 
жекешелендiру объектiсi бойынша бағаны көтеруге арналған 

Аукцион өткiзiлдi деп есептеледi, бұл ретте бастапқы бағаны 
екi қадамға арттыруды кемiнде екi қатысушы жүзеге асырады.

Бағаны көтеру әдiсiн қолдана отырып аукционға мынадай 
сату объектiлерi қойылады:

1.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 
құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);

Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 
ауданы, Қанай би ауылдық округі, Игілік ауылы;

Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,30;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 2 592;
Бастапқы бағасы (теңге) – 315 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
2.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Зеренді ауылы, Зеренді ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,05;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 432;
Бастапқы бағасы (теңге) – 175 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
3.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Қанай би ауылдық округі, Игілік ауылы;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,50;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 4 320;
Бастапқы бағасы (теңге) – 525 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
4.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – инертті, құрылыс 

материалдарын қоймалау және құрылыс, өндірістік базаға 
қызмет көрсету үшін;

Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 
ауданы, Қонысбай ауылдық округі;

Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 4,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) –жер учаскесiн алу құқығымен 

10 жыл мерзiмге уақытша өтеулi жер пайдалану
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 34 560;
Бастапқы бағасы (теңге) – 1 176 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
5.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – мал шаруашылығы 

базасы құрылысы және оған қызмет көрсету үшін;
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Еленовка ауылы, Бұлақ ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 3,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 25 920;
Бастапқы бағасы (теңге) – 4 987 500;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 249 375;
6.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Қонысбай ауылдық округі;

Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 2,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 17 280;
Бастапқы бағасы (теңге) – 2 877 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
7.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – стационарлық емес, 

шатырлы құрылыстар мен конструкцияларды орнату үшін;
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Зеренді ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,50;
Сату объектiсi (құқық түрi) –жер учаскесiн алу құқығымен 10 

жыл мерзiмге уақытша өтеулi жер пайдалану
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 4 320;
Бастапқы бағасы (теңге) – 147 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
8.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – инертті, құрылыс 

материалдарын қоймалау және құрылыс, өндірістік базаға 
қызмет көрсету үшін;

Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 
ауданы, Қонысбай ауылдық округі;

Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 2,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) –жер учаскесiн алу құқығымен 10 

жыл мерзiмге уақытша өтеулi жер пайдалану
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 17 280;
Бастапқы бағасы (теңге) – 575 400;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
9.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – стационарлық емес, 

шатырлы құрылыстар мен конструкцияларды орнату үшін;
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Зеренді ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,50;
Сату объектiсi (құқық түрi) –жер учаскесiн алу құқығымен 10 

жыл мерзiмге уақытша өтеулi жер пайдалану
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 4 320;
Бастапқы бағасы (теңге) – 147 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
10.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Зеренді ауылы, Зеренді ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 385 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
11.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Қызылсая ауылы, Қызылсая ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 1,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 8 640;
Бастапқы бағасы (теңге) – 962 500;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
12.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – инертті, құрылыс 

материалдарын қоймалау және құрылыс, өндірістік базаға 
қызмет көрсету үшін;

Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 
ауданы, Қонысбай ауылдық округі;

Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 5,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) –жер учаскесiн алу құқығымен 10 

жыл мерзiмге уақытша өтеулi жер пайдалану
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 43 200;
Бастапқы бағасы (теңге) –1 197 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
13.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Жанауыл ауылы, Бұлақ ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 2,0;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 17 280;
Бастапқы бағасы (теңге) – 1 225 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
14.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – мехток құрылысы 

және оған қызмет көрсету үшін;
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Уялы ауылы, Чаглинка ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 1,5;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 12 960;
Бастапқы бағасы (теңге) – 1 443 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
15.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Зеренді ауылы, Зеренді ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;

Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 350 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
16.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
16.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
17.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
18.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
19.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
20.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
21.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
22.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850
23.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
24.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);

Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 
ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;

Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
25.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
26.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Садовый ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,10;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 864;
Бастапқы бағасы (теңге) – 113 750;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
27.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,03;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 260;
Бастапқы бағасы (теңге) – 34 125;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
28.Жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты – ғимараттар 

құрылысы және оған қызмет көрсету үшін (құрылыс, ғимарат);
Жер учаскесiнiң орналасқан жерi – Ақмола облысы, Зеренді 

ауданы, Елікті ауылы, Садовый ауылдық округі;
Жер учаскесiнiң алаңы (гектар) – 0,64;
Сату объектiсi (құқық түрi) – жеке меншік;
Жер учаскесiне ауыртпалық салу – жоқ;
Жер салығының сомасы (теңге) – 5 530;
Бастапқы бағасы (теңге) – 728 000;
Кепiлдiк жарнаның сомасы (теңге) – 145 850;
Жер учаскелерiн жеке меншікке немесе жалдау құқығын сату 

шарттары және ауыртпалықтар (шектеулер) тiзбесi: сатып алушы 
мiндеттi: аукцион өткiзiлген күнi оның нәтижелерi туралы хаттамаға 
қол қоюға, «Зеренді ауданының жер қатынастары бөлiмi» ММ-мен 
жер учаскесiн жеке меншікке немесе жалдау құқығын сатып алу-
сату шартын бiр жұмыс күнi iшiнде жасасуға және ол бойынша 
мiндеттемелердi орындау, игеру шарттары туралы шарт жасау, жер 
учаскесiн нысаналы мақсатына сәйкес пайдалану, қажет болған 
жағдайда мүдделi тұлғаларға жер учаскелерiн шектеулi пайдалану 
(сервитут) құқығын беру, жалдау ақысын уақытылы төлеу.

Сатып алу-сату шарты немесе жалдау шарты тiзiлiмнiң 
веб-порталында электрондық форматта жасалады және оған 
сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.

Берiлген жер учаскесiнiң шекарасынан инженерлiк 
коммуникацияларды ауыстыру жеке жүргiзiледi, яғни сауда-
саттықтың жеңiмпазы.

Сауда-саттықта тiркелген учаскенiң аукциондық құны 
аукцион барысында белгiленген бағаның 50% мөлшерiнде 
аванстық төлем түрiнде сатып алу-сату шартына қол қойылған 
күннен бастап 5 банктiк күннен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде 
төленедi, қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған 
күннен бастап 30 күнтiзбелiк күннен кешiктiрiлмей енгiзiледi.

Аукционға қатысу үшiн кепiлдiк жарна сауда-саттық 
объектiсiнiң ең төменгi бағасының бес пайызын, бiрақ кемiнде 
елу айлық есептiк көрсеткiштi құрайды. Бұл ретте әрбiр сауда 
объектiсi бойынша кепiлдiк жарна жеке енгiзiледi.

Төлемдi алушы: «Ақпараттық-есептеу орталығы» 
акционерлiк қоғамы; БСН: 050540004455. «Қазақстан 
Халық банкi» АҚ-дағы есеп айырысу шоты (IBAN/ЖСК): 
KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; КБЕ: 16.

Сауда-саттыққа қатысушыларды тiркеу тiзiлiм веб-порталында 
хабарлама жарияланған күннен бастап жүргiзiледi және сауда-
саттық басталғанға дейiн екi сағат бұрын аяқталады. Сауда-саттыққа 
қатысу үшiн тiзiлiмнiң веб-порталында алдын ала тiркелу қажет.:

1) жеке тұлғалар үшiн: жеке сәйкестендiру нөмiрi (бұдан 
әрi-ЖСН), Тегi, Аты және әкесiнiң аты (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшiн: бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (бұдан 
әрi-БСН), толық атауы, Бiрiншi басшының тегi, аты және 
әкесiнiң аты (бар болса);

3) кепiлдiк жарнаны қайтару үшiн екiншi деңгейдегi 
банктегi банк шотының деректемелерi;

4) байланыс деректерi (пошталық мекен-жайы, телефоны, 
факс, е-mail).

Аукционға қатысушы ретiнде тiркелу үшiн қатысушының ЭЦҚ 
қойылған қатысуға өтiнiмдi тiзiлiмнiң веб-порталында тiркеу қажет.

Аукционға қатысуға өтiнiмдердi қабылдау және аукционға 
қатысушыларды тiркеу сайтта хабарланған күннен бастап 
жүргiзiледi. www.gosreestr.kz

Анықтама телефоны 8 (716 32) 21-1-87, 21-9-91.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьялары 
және аппараты Алматы облыстық сотының төрағасы Еліс Әбдіқадыровқа 
әкесі, көрнекті заңгер, Алматы қалалық Әділет департаментінің негізін 
қалаушы және тұңғыш басшысы болған

Баян Рысмендіұлы РЫСМЕНДИЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Алматы қалалық соты, Алматы қаласы бойынша Судьялар одағының 
филиалы, «Үш би» төсбелгісінің иегері, Қазақстан Республикасы 
Судьялар одағының құрметті мүшесі, Алматы Әділет департаментінің 
негізін қалаушы әрі тұңғыш басшысы болған 

РЫСМЕНДИЕВ Баян Рысмендіұлының 
қайтыс болуына байланысты туған-туыстарына қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Солтүстік Қазақстан облыстық сотының ұжымы және облыс судьялары 
Алматы облыстық сотының төрағасы Еліс Әбдіқадыровқа                    

әкесінің 
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьялары 
және аппараты Қарағанды облысы Ұлытау аудандық сотының төрағасы

Гүлсім Зеймолдақызы БАЗЫЛОВАНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты оның отбасына ауыр қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьялары 
және аппараты Алматы облысы мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

Мұрат Ембергенұлы  ТӘҢІРБЕРГЕНОВТІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты оның отбасына ауыр қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады.

Атырау облысының судьялар корпусы Алматы облысы мамандан-
дырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы

ТӘҢІРБЕРГЕНОВ Мұрат Ембергенұлының 
мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты отбасына ауыр қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады. 

ТАРАТУ
2. Қостанай облысы әкімдігінің  білім басқармасының «Жітіқара ауданы 

білім бөлімінің Аққарға бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, БСН 970240000176 (ҚР, Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, 
Аққарға ауылы, көшесі Комсомольская, құрылыс 1, пошта индексі 110702) 
Қостанай облысы әкімдігінің   2021 жылғы 29 шілдедегі № 351 қаулысымен 
өзінің таратылғаны  туралы  хабарлайды. Шағымдар Қазақстан Республикасы, 
Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қаласы, 4 шағын ауданы, 27 
құрылыс мекенжайы бойынша хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай ішінде қабылданады,   телефон 8-714-35-2-30-37; 8-747-961-31-96.

7. ЖШС ”K.S.B. GROUP” ұйымы, БСН 181040011538 (Ақтау қаласы, 
12 ш/а, 10 үй), өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды.  Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Ақтау қаласы,17 ш/а,59/1 үй.Тел. 87072305093.

5. 20.06.2020 ж., қайтыс болған Байдаулетова Шарбан Рустемовнаның  
атына мұрагерлік іс ашылды.Мұрагерлерге Түркістан қаласының нотариусы 
Е.Е. Байсбаевқа хабарласуды сұраймын: Түркістан қ.,1 мөлтек ауданы, 
С.Ерубаев к.,12 үй, 26 пәт. Тел. 8 701 731 47 66 Хабарласу қажет.

6. 20.04.2021 ж. қайтыс болған Маханбетов Жумадилла Каимжановичтің 
артынан мұрагерлік іс ашылды. Түркістан қаласы, Тәуке хан көшесі, 321 
мекенжайы бойынша нотариус М.У. Дарибаевқа жолығу керек. Тел.: 
87766048586.

8. 28.03.2021 жылы қайтыс болған Талипов Байджуманың артынан мұра 
ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, нотариус 
Н.Ж. Кайнарбековаға келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек 
селосы, Б, Момышұлы к. 81А. Тел. 8 (72776)2 40 64.

ӘРТҮРЛІ
 3. Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасының «Тұран су» 

ШЖҚ МКК, БСН 031140002354, өзіне осы басқарманың  «Бөген арнасы» 
КММ,БСН 190540025044, қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Түркістан қаласы Төлеби көшесі №65Б үй; Сауран ауданы 
Шага а/о Ынтымақ е.м. Қожанов көшесі №1Б тел.:8 702 875 0795;  
8 702 569 7545; 8 707 570 7179, 8 702 291 7112. Эл.почта : bugun19@mail.ru; 
turan-su@mail.ru.

ЖОҒАЛТУ
4. Жоғалған ЖШС «RS Trans service LTD»-ың 

мөрі жарамсыз деп танылсын, 
БСН 170740004645.

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

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.

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА хабарламаларды енді 
біздің zanreklama.kz сайтымыз арқылы беруге болады. 

Қазақстанның кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 

Барлық сұрақтар бойынша: 
87089299874 (Аян) 
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Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

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

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

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

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

Нарық қысқан заманда ауылда 
сүйенер тірек, тіршілікке жалау болар 
қызығушылық қалмады. Соның сал-
дарынан ауыл адамдары жұмыс із-
деп қалаға көшуді әдетке айналдыр-
ды. Берік пен Нұралидың отбасы 
Талғарға көшетін болып, ауылдағы 
Бәкірбайдың дырылдақ камазын 
жалдаған. 

* * *
Қос отбасы қалаға көшіп келіп, 

жұмыс қарастыра бастады. Қатыгез 
қала жаңадан көшіп келген тұрғын-
дарға құшақ жая қойған жоқ. 

* * *
Келісов көшесімен Нұрали серу-

ендеп келе жатты. Көше нің қиылы-
сынан өте бергенде бір бала жүгіріп 
шығып:

– Бауырым, арқалашы мені тез, 
көмегің керек, жылдам, – деді.

– Әй, түсіндірсеңші жай ма сенікі?
– Өтініш бір көше арқалап өтші, 

сосын айтамын.
Нұрали бейтаныс баланы арқасы-

на мінгізіп бір көше жүріп өтті. Келесі 
көшеге бұрылғанда алақтаған бір 
топ жандарынан асығыс өте берген. 
Бұзақылардың алыстағанын көрген 
бейтаныс бала :

– Болды рақмет! Өмірімді сақтап 
қалдың, – деді ентігін басып отырып. 

– Сен кімсің, бұзақылар неге 
қуып жүр,  қай жақтансың,  қай 
жылғысың...

– Оййй, тоқтай тұр. Миым қорыт-
пай жатыр. Асықпай сұрасаңшы, 
досым-ау,–деп күлді бейтаныс бала. 

– Есімім Манас. Сенің ше?
– Мен Нұралимін. Нешедесің?
– Жасым 15-те. 
Осылай жаңа танысқан бала 

алғыс ретінде Нұралиді кафеге ша-
қырған. Нұрали таңданысын жасыр-
мады. Оны сезген Манас:

– Бағанағы бір топ бала мені осы 
ақша үшін ізімнен қуып жүр. Бар-
лығымыз бірге вагоннан жүк түсір-
генбіз. Жалпы ауыр жұмыс. Ауыр 
болса да қомақты қаражат төленеді. 
Бастықтан ақшаны берсін деп жатыр 
деп сұрап алдым да, жаңағыларға 
бермей қашып кеттім. Олар бітіріп 
ақысын сұраса, бастық менің алып 
кеткенімді айтқан екен. Солай...

– Сен сонда мені арам ақшаға 
тамақтандырып тұрмысың? Арсыз, 
ұялсаң етті, – деген Нұрали ашула-
нып атып тұрды.

– «Кедейдің бір тойғаны, шала 
байығаны» деген. Бұл саған ауыл 
емес, қала. Тағы да айтамын «ҚАЛА». 
Сондықтан өз күніңді өзің көресің. 
Көп сөйлемей тамағыңды іш. Қала-
дағының бәрі осылай күнін көріп жүр.

– Демек, қаладағының бәрі ұр-
лықшы ма?

– Солай деуге де болар. Бұл 
жақта тек полицейлерге ұсталмасаң 
болғаны, қалғаны уақытымен келе 
береді.

Ас ішкен екеуі көшеге беттеді. 
Манас Нұралиді үйіне дейін шығарып 
салған. Ақкөңіл жігіт салдырлап сыр 
жасырмады. Ал Манастың қулығы 
ішінде. Нұралидің қандай қиындық 
болсын тастамайтынын түсінген Ма-
нас Берікпен таныстырып, достасты-
руын өтінді. Сенгіш Нұрали бірден 
келісімін берді. Ертесіне Беріктікіне 
соғып, Манасты күткен. Енді келе 
қоймас деген уақытта үсті-басы ал-
ба-жұлба болып Манас та жетті. Оны 
көрген Нұрали:

– Ұрлықты қойып, адал жолмен 
нан табуға шықтың ба, досым, – деп 
күлді.

– Иә, ақша табу оңай емес... 
Үшеуі бірден тіл табысып кетті. 

Манас жаңа достарына жұмыс ұсы-
нып көрген:

– Жігіттер, жақсы жұмыс бар. Бі-
рақ, онша көп төлемейді. Бір адамға 
тоғыз мың теңге. Үшеуіміз жасап, бө-
лісіп аламыз. Менде үш велосипед 
бар. Сонымен барамыз. Қалай қа-
райсыңдар?

Берік секемденіп, онысын Нұра-
лиге айтып көріп еді, ол тыңдай 

Та лай асылып өлгім келді. Бұйырма-
ды. Құдай мені ала қоймады,– деді 
тұтығып. 

* * *
Арада үш күн өтті. Манас бұрын-

ғыдай жиі келмейтін. Берік пен Нұра-
ли оны ұяттан бізге қарай алмай 
жүр деп түсініп, өздері іздеп барды. 
Манас көл жағасында жалғыз отыр 
екен.  Бұларға селқос қарады. Ана-
ны-мынаны сөз еткен жігіттер Манас-
тың жейдесіндегі қан дағын байқап 
қалған. 

– Мынау не қан? Аманшылық па? 
– деді екеуі де жарысып.

– Ааа... мұрным қанады, күн өт-
кен ғой, – деді Манас бір нүктеге 
қадалған қалпы. 

когольден ұрттамаған Жайна ғана. 
Кеш ортасына қарай Нұрали мен 
Берік ішімдік пен сусын әкелуге кет-
кен. Қалғандары ырғатыла билеп, 
айқайлап ән шырқауға кірісті. Осы 
кезде Манас Жайнаны қолынан 
ұстап, жатын бөлмеге жетелеген. 
Әбден шаршаған Жайна тыныш жер-
де ұйық тасам деп ойлаған. Алайда 
әбден масайған Манас Жайнаны 
күшпен шешіндіре бастады. Ләззатты 
ойлаған жігіт қыздың жылағанына да 
қараған жоқ. Әрі уайым, әрі шарасыз-
дығына күйінген қыз бір сәтте ес-
түс тен айырылған. Аузынан ақ көбік 
аққан қыздың етегінен де қан тоқтар 
емес. Бұны көрген Манас қорқып 
футболканы Жайнаның аузына 
тықты. Тынысы тарылып тұншыққан 
қыздың бірте-бірте демі үзіліп бара 
жатқандай көрінді. Бір бәлеге ұрынға-
нын білген Манас тез арада қашу 
керегін түсінді. Үстел басында тұрған 
біреудің қалың шалбарын киіп, жа-
лаңаш денесіне қалың куртканы іле 
салған ол бөлмеден дым білмеген-
дей кете берді. Қазақстанда қалуға 
болмайтынын түсінген ол, телефон 
номерін ауыстырып, Қырғызстанға 
ұшып кетті. 

Ал қыздың өмірі қыл үстінде тұр-
ды. Жайнаны алғаш байқаған Лаура 
болды. Оңаша жерде сөйлеспек 
болып, тыныш бөлмеге кірген қыз 
еденде қозғалыссыз жатқан Жай-
наны көріп жанұшырған. Артынша 
қорқынышын жеңген жастар жедел 
жәрдем шақырды. Оқиға орнына кел-
ген полиция қызметкерлері жастар-
дан жауап алу үшін бәрін бөлімге 
жеткізген. Қылмысты кім жасағаны 
белгісіз. Ешкім ештеңе көрмеген, 
ештеңе естімеген. Қыздың жанын-
да жатқан киімдердің кімдікі екенін 
сұраған із кесушілер қылмыскерді 
таптық деп ойлаған. Бірақ күдікті 
екеу. Футболка – Нұралидікі, шалбар 
– Беріктікі. Осыдан кейін күдіктілер 
тергеу изоляторына қамалды. Сол 
күні камераны кім өшіргенін білу 
мүмкін болмады. Сабина барлығын 
көзбен көргенімен, айтуға батылы 
жетпеді. Өйткені, Манас мектеп кезі-
нен Сабинаны қорқытып, юбкасын 
көтеріп, ақшасын тартып алатын. 
Бала күнгі қорқыныш, психикаға әсер 
етпей қоймайды екен. Нұрали мен 
Берік те киімдерін Манасқа бергенін 
айтып ақталуда. Ал Манастың Жай-
наға әлімжеттік көрсеткенін дәлелдеу 
мүмкін болмай тұр. Ендігі үміт – Жай-
нада. Алайда, Жайна алты ай бойы 
комада жатты. Барлық айғақ екеуін 
кінәлі етіп тұрған соң олардың ақпыз 
деген сөзіне сот та сенген жоқ. Ақыры 
екеуі 8 жылдан арқалап, түрмеге кете 
барды...   

Тек бір жылдан соң ғана Жайна 
көзін ашты.  Бірақ психикалық соққы 
алған қыз ештеңені есіне түсіре 
алмаған.  Жайнамен ең білікті дәрі-
герлер мен психологтар жұмыс жаса-
ды. Процедураның соңғы мүмкіндігі 
қылмыс болған жерге апару еді. Міне 
тергеуші жетектеген қыз жатын бөл-
меге жетті. Қан жұққан футболка мен 
шалбарға көзі түскен қыз жүрелеп 
отыра кетті. Көз алдынан сол бір 
сұрықсыз күнгі көріністер тізбектеліп 
өтіп жатыр. Шыңғырып жылаған қыз 
қайтадан талықсып кеткен... Тек үш 
күннен соң қыз өз еркімен сұхбат 
беруге, шындықты айтуға келісті. 
Оқиғаны толықтай баяндаған соң, 
Манасқа Қазақстан бойынша іздеу 
салынды. Алайда, нәтиже бермеді. 
Ең бастысы, жазықсыз жастар бос-
тандыққа шықты.

Ал қанша жерден аты-жөнін өз-
гертіп, құжаттар жасатып, бет-әлпеті-
не операция жасағанымен Манастың 
өмірі жақсы жаққа өзгермеді. Өз 
анасын өлтіріп, сүйіктісін қорлаған, 
адал достарын сатқан адамның  
өмірі жақсы болған ба? Қырғызстан-
да ережесіз жекпе-жекке қатысып, 
ақшалылардың ермегіне айналған 
ол ішіндегі өксікті есірткінің уытымен 
басқысы келетін. Бірақ есірткі жас 
жігіттің күш-қуатын азайтты, әлсірет-
ті. Басында кез келген қарсыласқа 
қасқайып қарсы тұратын Манастың 
бағы тайды, байларға керек болмай 
қалды. Табысты төбелестен тауып 

келген жігіт осыдан кейін Қазақстанға 
келіп, бірнеше мықты жігітті төбе-
леске қосып, ақшасын еселеуді ой-
лаған. Бірақ айтаққа еретін ақымақ 
жоқ. Оның үстіне жастар қазір біреу-
дің айтқанымен жүре қоймайды. 

Өз еліне келген Манас Жайнаның 
іздеп жүргенін білген де жоқ. Ол үшін 
Жайна жоқ, Жайна сол жаңажылдық 
кеште көз жұмғандай көрінетін. Ал 
Жайна болса, өзін қорлаған жігіттен 
кек алуды өмірінің мәніне айналдыр-
ды. Жатса да, тұрса да соны ойлаған 
қыз ақыры заңгерлік білім алып, тер-
геуші болып қызметке орналасқан. 
Оны полицияның қауіпті, мазасыз 
жұмысы қорқыта алған жоқ. Тіпті 
тұрмысқа шығуға ұсыныс жасағандар 
да әсер ете қоймады. Жүрегіне кек 
тұнған қыз қалайда Манасты темір 
торға отырғызсам дейтін. Қырғыз-
станнан арнайы келіп, жас жігіттерді 
ережесіз төбелеске еліктіріп жүрген 
жігіт туралы ақпарат таңертең түскен. 
Баласының ертеңіне алаңдаған ана 
жанұшырып мұндай еліктірушілерге 
тосқауыл қоюды сұраған-ды. Арыз 
түскен соң жедел уәкілдің бірі көп 
ақша тапқысы келетін жігіттің бірі 
ретінде Манаспен кездесуге барған. 
Олардың кездесуі арнайы таспаға 
жазылды. Таспаны көрген Жайна 
таңданып қалды. Мынау Манас емес 
пе? Шашын тықырлатып алдырып, 
мұрны қисайған жігіттің бетіне бір-
неше ота жасалғаны байқалып тұр. 
Бірақ көз жанары соныкі. Адамның 
жанары өзгермесе керек. Енді екеу-
ара әңгімені тыңдауға көшкен. Сол 
дауыс. Мынау расымен Манас болса 
керек. Жедел уәкіл күдікті ұстаған 
шыныны да қоса ала кеткен екен. 
Сараптама шыныдағы саусақ таң-
баларының осыдан он жыл бұрын 
ортақ базада сақталған Манас Омар-
ханұлының саусағымен сәйкес екенін 
растады. Осыдан кейін қылмыскерді 
құрықтау ғана қалған.

Нұржалғас ЖАҢАБАЕВ

қой мады. Үш велосипедке отырған 
жігіттер Манас айтқан мекенжайға 
келді. Бес жүз құрылыс кірпішін  тасу 
қажет екен. Ауылдың екі еңбекқор 
баласына бұл жұмыс дым емес-тін. 
Соны байқаған Манас өтірік қолын 
ауыртып алғандай болып, он шақты 
кірпіштен соң демалып отырды. Екі 
дос бір сағатқа жетер жетпес уақытта 
жұмысты бітіріп тастады. Манас жұ-
мыс берушіден ақшаны алып, үшеуі 
үйлеріне бет алды. Әркімге өз еңбе-
гін беріп, Манас:

– Жарайсыңдар. Осылай байып 
кетеміз. Әлі-ақ ата-анамыз бізді 
мақтан тұтады.

– Ата-ана демекші, сен өз отба-
сың жайлы айтпадың ғой,–деді Берік.

БАЙҚАУҒА!

ҚОРҚАУ
– Айтатын несі бар. «Әкем қайтыс 

болған» дейді анам. Ал, анам кафеде 
жұмыс жасайды. Мен бірақ, анамды 
мойындамаймын. Маған оның тіпті 
керегі жоқ.

– Неге олай дейсің. Ата-ана бала-
сына жаманшылық ойламайды ғой. 
Бұның дұрыс емес, досым, – деді 
Нұрали.

– Жарайды бұл тақырыпты жаба 
салайық! Одан да ертең қандай жұ мыс 
жасаймыз, соны іздестір е йік, ақылда-
сайық. Жақсылап демалыңдар. Ертең 
өзім шақырамын.

* * *
Қалың ұйқыда жатқан Берік амал-

сыздан көзін тырнап ашты. Терезені 
ашса Манас тұр. Қайта қауышқан 
үшеуі бұл жолы саябаққа беттеген. 
Манас қыздарға қарағыш. Сұлу көрсе 
ізінен еріп кетуге бар. Бірде таны-
са салған қызға қол жүгірткен оны 
сыралғы достар жақтырмай қалды. 
Артынша әрекетін жуып-шайған Ма-
нас жаңа таныстарын анасы жұмыс 
істейтін кафеге шақырған. Даңғұр-
дұңғыр әуен, жартылай жалаңаш, 
темекі шегіп жүрген қыздар мен ер 
адамдар. Ауылдың балаларына бұл 
көріністер ерсі көрінген. Үшеуінің көзі 
сақалды еркектің алдында отырған 
орта жастағы әйелге түсті. Қарсылық 
көрмеген еркектің қолы сумаңдап 
әйелдің бүкіл денесін шарлап шықты-
ау. Берік пен Нұрали ұялып төмен 
қараған. Ал Манас екпіндей барып 
бейқам отырған еркекті жұдырықтың 
астына алды. Жерге жалп етіп құлап, 
бет-аузын қорғаған жанды аяйтын 
түрі көрінбейді. Екеуі жүгіріп тоқтат-
пағанда әрі қарай не болары белгісіз 
еді. Ашық-шашық киінген әйелдің 
Манастың анасы екенін жігіттер тек 
осы кезде білді. Кассадағы ақшаны 
уыстай алған Манас жүгіріп сыртқа 
беттеген. Бұлар да қалмай соңынан 
ілесті. 

– Отбасың жайлы айт дедіңдер, 
қалай айтамын? Әкемнің кім екенін 
білмеймін, анам ішкілікке салынған. 
Көретінім жаңағы көрініс. Біресе 
ананың құшағында, біресе мынаның 
төсегінде. Күйінемін, ашуланамын. 
Бірақ, шешем арланбайды. Бұл жұ-
мысты таста десем тастамайды. 

Ал бұл кезде бозбала жігіт туған 
анасын пышақтап, қан жұққан кездікті 
көлге лақтырып отырған болатын. 
Ертесіне қылмыстық іс қозғалып, 
полиция қылмыскерді іздей баста-
ды. Марқұмның соңғы рет жанында 
болған ұлы мен кафедегі бейтаныс 
еркек еді. Алайда қолда айғақ бол-
маған соң полицияның екі күдіктіні 
де босатудан басқа амалы қалмады. 
Артынша Манастың әкесі іздес-
тіріліп, бала соның атына жазылды. 
Алайда, қатерлі аурудың қармағына 
ілінген әкесі балаға қарайтындай 
жағдайда емес еді. Осыдан кейін 
Манас жетімдер үйіне жіберілді. Екі 
досы қонақ болып үнемі келіп, ақша 
беріп, Манас айтқан тапсырмаларды 
орындап жүрді. Осылайша өзі қыл-
мыскер болғанымен қоймай Манас 
екі ақкөңіл баланы қылмыс әлеміне 
байқатпай батыра берді. 

Жетімдер үйі Манасқа бірден ұнай 
қоймады. Беретін киімдері де жұпы-
ны, тамақтары да дәмсіз. Тек жіпсіз 
байлап тұрған Жайна ғана. Әдемі, 
әдепті қызға Манас шынайы ғашық 
болды. Қызды қарату үшін барын 
салды. Берік пен Нұрали де доста-
рының өтінішімен қызға гүл әкелуден 
шаршаған жоқ. Мұны қыз да бағала-
май қалмады. Ақыры бұл сезім үлкен 
махаббатқа ұласқан.

* * *
Манас пен Жайна кәмелет жасы-

на толғаннан кейін жетімдер үйінен 
кетті. Жаңа өмірге аяқ басқан қыздың 
уайымы көп еді. Алайда Нұрали мен 
Берік Манасты өз үйлеріне шақырып, 
Жайнаға пәтер жалдап беруге шешім 
қабылдады. Бос уақыттарында жұ-
мыс істеп ақша жинаған тиянақты 
жігіттер өз күштеріне сенген болатын. 

Сол жылы екі дос сыныптаста-
рымен өтетін жаңа жыл кешіне Ма-
нас пен Жайнаны да шақырды. Жай-
наға жабылып киім әперген жігіттер, 
Манасқа өздерінің әдемі жейде, 
шалбарларын ұсынған. Бұл кешке 
Нұрали мен Беріктің жүрегіне шоқ 
салған қыздар да бармақшы.

27 желтоқсан. Барлығы кешке 
сақадай-сай. Манас өзінің бұрынғы 
сыныптастарымен қауышып, ортасы 
кеңейгендей көрінді. Сол күні ал-

БАЙҚАУҒА 
ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. 

Қазіргі шырқалып жүрген патриоттық 
әннің, алдаспан жырдың, көркем шығар-
маның біразы сол байқауларда дүниеге 
келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты 
қамшылаушы. Сондықтан мұндай 
шығармашылық додаларды өткізіп, 
сынақты түрлендіріп, жандандырып 
отырудың маңызы зор. Биылғы детек-
тив шығармалар байқауының да шарты-
на біраз өзгеріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс
патұс келген байқау жүлдегерлерін бұл 
жолы қасиетті Түркістанда анықта-
мақпыз. Соған орай түркістандық 
судьялардың еңбегін шығармаларға өзек 
етсек, деректі детективті дамытуға 
қадам жасасақ дегенбіз. Байқаудың өн 
бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің 
шытырман шығарма шеберлерін ынта-
ландырсақ деген де ойымыз болды. 

Мұндай қадамға баруымыздың тағы 
бір себебі: 

Біріншіден, кейбір үміткерлер бұрын 
жазған дүние лерін қайталап жібереді. 
Тіпті биыл жүлде алмаған шығармасын 
келесі жылы бәйгеге қосқандар да болды. 

Екіншіден, қырық жыл бұрын жаз
ған кітабынан үзінді ұсынғандарды да 
көрдік. 

Үшіншіден, біреудің шығармасын сәл 
өзгертіп жолдағандар да бар.

Ал мына шарт – байқауға жаңа 
туындылар жаздыруға таптырмас 
мүмкіндік. Әрі ол үшін арнайы жүлде де 
қарастырылған. Сондықтан, қаламда-
рыңызды сайлап, шабыттарыңызды 
шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ТАҚЫ-
РЫПТАҒЫ ШЫҒАРМАЛАР БАЙ
ҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ДЕГЕН 
СӨЗ ЕМЕС!!!

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

Шығармаларыңызды «Байқауға!» 
деген белгімен zangazet@mail.ru пошта-
сына жолдаңыздар.


