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(Соңы 3-бетте)

Мен Алматы облы-
сы Панфилов ауданын-
дағы «Шүкет ата» шаруа 
қожалығының жетек-
шісімін.  Біз  Елбасы 
жариялаған «Сыбаға», 
«Алтын асық», «Құлан» 
б а ғ д а р л а м а л а р ы н а 
сенім артып, шаруа қо-
жалығын 2015 жылы 
жаңадан құрдық. Себебі, 
осы бағдарламалардың 
шарттарында 14 пайыз
бен несие беріп, кейін 
оның 7 пайызын Үкімет 
өзі субсидиялайды де-
ген талап бар болатын. 
Сөйтіп, «Аграрлық не-
сие корпорациясы» АҚ
нан 6 миллион теңге 
алып, оған сол кездегі 
ОҚОның «Ордабасы» 
асыл тұқымды шаруа
шылығынан 220 бас тұ-
сақ және 10 қошқар са-
тып алдым. 

ҚР ҮКІМЕТ БАСШЫСЫ АСҚАР МАМИННІҢ НАЗАРЫНА!

Мақсат ХАЛЫҚ, экономист:
– Елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға өт-

кен жылы 63 миллиард теңге бөлінді. Бұл сома жыл сайын 
ұлғаймаса, кеміген емес. Түрлі бағдарламалар да кезең-ке-
зеңімен жаңартылып отырады. Бір қызығы, қанша жағдай 
жасалғанымен шаруалардың жағдайы оңалмай тұр. Мысалы, 
ауылшаруашылығын субсидиялау деген бар. Мұнда кәсіпкерге 
екінші деңгейлі банктерден 14 пайыз үстеме мөлшермен несие 
беріліп, сол несиенің 7 пайызын мемлекет өз мойнына алады. 
Сол сияқты, қазір «Мемлекеттік серіктестік» деген бағдарла-
маға басымдық беріліп отыр. 

Алайда, мұндай мүмкіндіктерді пайдалануға кез келген кәсіп-
кердің қолы жете бермейді. 

Ғабит НҰРӘДІЛ, Қазақстан Омарташылар одағының вице-президенті: 
– Қазіргі уақытта бал ара шаруашылығын дамытуға арналған бір 

ғана мемлекеттік субсидия бар. Асыл тұқымды жануарлар шаруа-
шылығы туралы заңның 29-бап 2-тармағында асыл тұқымды араларды 
өсіру үшін әр бал арасының ұясына орта есеппен бес мың теңгеден 
субсидия бөлінетіні айтылған. Бізге бұдан басқа мемлекет тарапынан 
қарастырылған бірде бір көмек жоқ. 

Ал, енді оның қолжетімділігі соншалықты оңай дей алмаймын. Мұның 
сыртында аудан, облыстарда ауылшаруашылығын дамыту қоры деген 
бар. Ол арқылы 6 пайыздық несие алуға болады. Бірақ, қолжеткізу қиын-
ның қиыны. Асқар Мырзахметов Ауыл шаруашылық министрі болып 
тұрғанда инвессубсидия деген болған. Осы субсидияның көмегімен 
омарташылар өздерінің техникалық жағдайын жақсарта бастаған 
еді.

Ойталқы

Өндірісті өркендетіп, кә
сіпті дөңгелетуге жыл сайын 
қазынадан қыруар қаржы 
жұмсалады. Кәсіпкерлікті 
қол дау деген ұранмен қабыл-
данып жатқан мемлекеттік 
бағ дарламалардың есебінен 
жаңылуға болады. Мұның 
барлығы кәсіпкерлер қауы-

мына қолжетімді ме? 

 

(Соңы 3-бетте)

ПӘРМЕН КҮМӘН

(Соңы 2-бетте) (Соңы 3-бетте)

БАЛЫҚТЫҢ НЕДЕН 
ҚЫРЫЛҒАНЫ БЕЛГІСІЗ  

Облыс әкімдігі сайтындағы материал-
дарға қарағанда, Энергетика министрлігі 
оқиға орнына тиісті мемлекеттік органнан 
құрылған комиссия жіберілгенін хабар-
лаған. Әзірге балықтың неден қырылғаны 
белгісіз. Алдын ала болжам бойынша, су 
астында оттегінің жетіспеуі себеп болуы 
мүмкін. Осы арада айта кететін бір жайт, 
өзеннен 100 шақырым жерде мұнай компа-
ниясы жұмыс істейді. Сондай-ақ, 25 шақы-
рымдай қашықтықта геологиялық барлау 

жұмыстары жүргізілген. 
Ресми мәліметтер бойынша, өлген ба-

лықтың көлемі қазірдің өзінде 130  тоннаға 
жуықтап қалған. Өзендердегі мұз әлі толық 
ерімегендіктен, ондағы өлген балықтың 
нақты көлемін әзірге ешкім білмейді. Ал, 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Діл-
дахмет бұқаралық ақпарат құралдарының 
біріне берген сұхбатында Жайық өзеніндегі 

ЖАЙЫҚ ПЕН ОЙЫЛ ӨЗЕНДЕРІНДЕГІ «БАЛЫҚ ҚЫРҒЫНЫ» ЖАЙЛЫ 
БҮГІНДЕ ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫНДАРЫ ҒАНА ЕМЕС, АЛЫС-ЖАҚЫН 
ШЕТ ЕЛДЕР ДЕ ХАБАРДАР. ОЛ ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ҚАРАШАСЫНДА 
АЛДЫМЕН ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕ ТІРКЕЛГЕН ЕДІ. БҮГІНГІ ТАҢДА 
МҰНДАЙ ЖАҒДАЙ ОЙЫЛ ӨЗЕНІНДЕ ДЕ ҚАЙТАЛАНА БАСТАДЫ. 

лыбайдың төрағалығымен ведомствоара-
лық комиссия жиналысы өткен еді. Оның 
айтуынша, 2018 жылдың желтоқсанынан 
бері Жайық өзенінен 111,4 тонна балық жи-
налған. Оның 103 тоннасы Луговой жылқы 
зауытында және Жайық-Атырау бекіре 
өсіру зауытында өсірілген бекіре тұқымдас 
балықтар. Қалған 8,6 тоннасы Жайық өзені-
нен жиналған қара балықтар.

Қалыптасқан дәстүрге сай биылғы жылдың бюджеті де 
нақтыланды. Дариға Назарбаеваның төрағалық етуімен 
өткен Парламент Сенатының жалпы отырысында осы ша-
раның құқықтық негізін дәйектеген «2019–2021 жылдарға 
арналған республикалық бюджет туралы» заңға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қаралды. Алай-
да, Мәжілістен тұтастай мақұлданып жеткен жылдың басты 
қаржы құжатын қалаулыларымыз қабылдамай, бірқатар өз-
герістермен кейін қайтарды. 

Заң жобасы 2019–2023 жылдарға арналған нақтыланған мак
роэкономикалық көрсеткіштер негізінде әзірленіпті. Сонымен қа
тар Қазақстан Республикасының Тұңғыш ПрезидентіЕлбасының 
«Нұр Отан» партиясының XVIII съезінде, жыл сайынғы Жолдау
ларында айтқан тапсырмаларын, «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру шаралары ту
ралы» жарлығын, бюджет саласындағы айлығы төмен қызмет
шілер мен атқарушы органдардың төменгі санаттағы мемлекеттік 
қызметкерлерінің еңбекақысын көтеруді 1 шілдеден 1 маусымға 
ауыстыру туралы тапсырмасын іске асыруға бағытталған.  

Нақып ЖЫЛҚЫБЕКҰЛЫ, заңгер:
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«МӘСЕЛЕНІ ЗАҢМЕН ЕМЕС, КҮҢГІРТ 
ЖОЛМЕН ШЕШУГЕ ҚҰМАРМЫЗ»

4-бет

ТАРАТЫЛУЫ ШЕКТЕЛГЕН 
АҚПАРАТПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ 
ҚАҒИДАСЫ

8-бет

ҚАРЖЫНЫ ТИІМСІЗ 
ЖҰМСАҒАНДАР ЖАЗАҒА 

ТАРТЫЛСЫН!

СУБСИДИЯНЫҢ СОҢЫ 
СИЫРҚҰЙЫМШАҚТАНЫП 

КЕТЕ БЕРЕ МЕ?! 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУЛАР КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚОЛЖЕТІМДІ МЕ?

балықтың қырылуына байланысты қыл-
мыстық тергеу жалғасып жатқандықтан, 
оның себебі тек бұл іс аяқталған кезде 
ғана жария ланатынын айтты. Бұған дейін 
13 наурызда Атырау облыстық әкімдігінде 
ҚР Энергетика вице-министрі Сәбит Нұр-

2-бет

«ҮМІТТІҢ» ШАРАПАТЫН 
КӨРГЕНДЕР КӨП

ЕЛ  
ЖАДЫНДАҒЫ 
ЕР 
ЗАКАРИН
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ПӘРМЕН

Бастама

Заманауи қажеттіліктерге сай заңдар-
ды толықтырып, өзгертіп отыру маңыз-
ды. Сондай өзгерістің бірі 2018 жылдың 
24 мамырында қолға алынып,  «Кәсіп-
керлік қызметті реттеуді жетілдіру мәсе-
лелері бойынша Қазақстан Республи-
касының кейбір заңнамалық  актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» заңының қолданысқа енуіне түрткі 
болған еді. Осы заңның күшіне енуімен 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тір-

кеу бойынша қызметтер «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы коммерциялы емес акционерлік 
қоғамына берілді.

Қолданысқа енгеніне бір жылға та-
яса да жаңа заңның артықшылықта-
рын, өзгешеліктерін түсіндіру бойынша 
жұмыс тар тыңғылықты жүргізіліп келеді. 
Себебі, азаматтар өздері бетпе-бет кел-
месе жаңа заңдарды ақтарып, таныса 
қоймайды. Сондықтан, әлі өзгерістер 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ТІРКЕУ МЕМЛЕКЕТТІК 
КОРПОРАЦИЯ ҚҰЗЫРЫНДА

халыққа сіңісті болғанша насихат, ақпараттан-
дыру шараларын тоқтатпаған жөн. «Жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
туралы» заңындағы 1-баптың 27-тармағына 
сәйкес, жылжымайтын мүліктің орналасуы 
бойынша мемлекеттік тіркеуді енді «Азамат-
тарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы жүргізеді. Бүгінде жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды тіркеу функциясы, барлық 
ақпараттық қызметтер, тіркеу істері құжаттары-
ның көшірмелері және жылжымайтын мүлікпен 
байланысты барлық істер осы корпорация-
ның аумақтық бөлімшелеріне тапсырылды. 
Ал, әділет органдары уәкілетті орган ретінде 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 

саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыр мақ. Бұл «Әділет органдары туралы» заң-
ның 18-бабының 7-тармағында көрсетілген.

Жалпы, жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
тіркеуге өтініш аз түспейді. Соңғы кезде элек-
трондық тіркеу саны артқан. Соған қарамастан 
мемлекеттік қызметтің мерзімін сақтау басты 
міндеттердің бірі болып отыр. 

К.ЖАКАШБАЕВА,
«Азаматтарға арналған үкімет» 

МК Алматы қаласы бойынша 
жылжымайтын мүлікке құқықты

 тіркеу басқармасының бас маманы

ИГІ ІС

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҚАРЖЫНЫ ТИІМСІЗ 
ЖҰМСАҒАНДАР 

ЖАЗАҒА ТАРТЫЛСЫН!
Сенаторлар үкіметтің бұл уәжін құп-

тағанымен, нақтыланған бюджеттің әлі 
де халық қажетін толық ашпайтынына 
алаңдаушылық білдірді. Шын мәнінде 
мұндай үрдіс бюджет әкімшілері жұмы-
сының олқылығын көрсетеді. Мәселен, 
жиында қосымша баяндама жасаған 
Сенаттың Қаржы және бюджет коми-
тетінің төрағасы Ольга Перепечинаның 
айтуынша, елімізде инфрақұрылымдық 
және әлеуметтік жобалар жүйесіз қаржы-
ландырылуда. Бұл мәселеге сенатор 
Дүйсенғазы Мусин де назар аудартты. 

бюджет ауыл шаруа шылығы құрылымда-
рының басшылары мен жергілікті атқа-
рушы органдардың ұсыныстары негізін-
де қалыптасуы керек. Үшіншіден, ауыл 
шаруашылығын субсидиялау ережесінде 
тұрақтылық жоқ. Оның жиі өзгеруі аграр-
шылардың ертеңгі күніне сенімсіздік 
тудырады. Бұл шара кемінде үш жыл мен 
бес жылға созылуы тиіс. Төртіншіден, 
бюджеттік әкімшілердің жауапкершілігі 
төмен. 

Жауапкершілікті көтеру қажеттігін өз 
кезегінде сөз алған сенатор Е.Мамыт беков 
те атап көрсетіп, бюджеттік бағдарлама-
лар басшыларының қаражатты сапасыз 

Ақмола облысында да осындай 
бірқатар орталық бар. 2018 жылдың ма-
мыр айында Бурабай ауданында орталық 
ашылып, жұмысқа кіріскен болатын. 
Содан бері өткен 11 айдың ішінде «Үміт» 
деп аталған осы орталыққа 50-ден астам 
әйел келіп, қорғаныш тауыпты. 

Қазақта отбасы туралы «ыдыс- 
аяқ сылдырамай тұрмайды» деген сөз 
бар. Әр адамның мінезі әртүрлі. Бір 
отбасында өмір кешкен соң ара-тұра 
келіспеушілік, тіпті ұрыс-керіс те болып 
тұратыны түсінікті жай. Десе де, ежелгі 
қазақ қоғамында бұның бәрі ұлттық 
дәстүр негізінде шешіліп, шаңырақты 
шайқалтпай, отбасының бүтіндігін 
сақтауға көңіл бөлінетін. Содан болар, 
қазақ қоғамында ажырасушылық деген 
түсінік болмаған. 

Ұлттық дәстүрдің тамырына балта 
шабылған кеңес дәуірінде ажырасушы-
лар қатары еселеп өсті. Қазір ол ең 
шарықтау шегіне жетіп отыр. Мәселен, 
АХАТ деректеріне назар аударсақ, өткен 
жылы Ақмола облысында ажырасушы-
лар саны үйленгендермен салыстырған-
да 50 пайыздан асыпты. Яғни, әрбір 

екінші шаңырақ шайқалып жатыр деген 
сөз. Отбасы – шағын мемлекет дегенді 
жиі айтып жатамыз. Сол шағын мемле-
кетті сақтай алмасақ, ертең үлкен мем-
лекетімізді қалай сақтамақпыз?

Бурабай  аудандық  ішк і  і с тер 
бөлімінің әйелдер құқығын қорғау 
жөніндегі аға инспекторы, полиция 
майоры Анар Рысбаеваның айтуынша, 
бұл орталыққа күйеулерінен таяқ жеп, 
үнемі зомбылық көріп келген, шы-
дамдары таусылған әйелдер келеді екен. 
Әйелдердің көбі отбасының болашағын 
ойлап, «бас жарылса бөрік ішінде, қол 
сынса жең ішінде» деп еттен өткен 
таяққа, сүйектен өткен балағатқа көніп 
ұзақ жылдар сабырлылық сақтайды. 
Дегенмен, шыдамдары сарқылған соң 
амалсыз полицияға шағынып, араша 
түсуді сұрап жатады. Ауданда «Үміт» 
орталығының ашылуы тұрмыстық зом-
былықтың құрбаны болған әйелдерді 
жүйкелеріне түскен ауыртпалықтан 
арылтып, жүйке дертінен айығуларына, 
өмірге қайта оралып, өз орындарын 
табуларына көмектесіп жатады. Күйеу-
лерінен зомбылық көретіндердің көбі 

«Отбасылық сот» пилоттық жобасын 
жүзеге асыру аясында Маңғыстау облы-
сы Қазақстан халқы Ассамблеясы ғи-
маратында арнайы «Отбасы орталығы» 
салтанатты түрде ашылды. Шараға 
Маңғыстау облыстық сотының қыл-
мыстық істер жөніндегі сот алқасының 

төрағасы Ержан Қарабаев, аудандық 
және оған теңестірілген соттардың 
төрағалары мен судьялары, Маңғыстау 
облыстық ҚХА хатшылығының меңге-
рушісі Гүлжан Исмурзина, этномәде-
ни бірлестіктердің өкілдері қатысты. 
Аталған орталықта отбасылық дау-жан-

РЕЙТИНГТЕГІ 
КӨРСЕТКІШ ЖОҒАРЫ

Табиғи байлығы таңдай қақтыратын Қазақстанда өндіріс ошақтарын ұлғайтуға 
көңіл бөлінуде. Шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында жүзеге асырылып 
жатқан бағдарламалар шетінен жақсы нәтиже беріп келеді. Отыз озық елдің қатарына 
қосылудағы маңызды қадам саналатын бұл іске шетелдік сарапшылар да оң баға беріп 
отыр. 

Отандық кәсіпкерлер қатарының қалыптасуы елді ілгерілетуге үлкен қозғау. Бұл 
үшін отандық кәсіпкерлерге тек қолдау көрсетіп қоймай, шетелдік әріптестерімен 
алтын көпір орнатып, тәжірибе алмасуға да басымдық берген дұрыс. Doing Business 
рейтингісінің де мақсаты мықтыларды анықтау емес. Озық елдерді үлгі ете отырып, 
үздік тәжірибені әлемге тарату, кейін қалған мемлекеттердің алға жылжуына қолдау 
көрсету. Бизнес жүргізудегі қадамдар сарапқа салынатын бұл рейтингке қазіргі кезде 
әлемнің 190 елі қатысады. Жаһандық банк сарапшылары жыл сайын жасайтын бұл 
есепте әрбір мемлекетте кәсіпкерлерге көрсетілетін қолдау шегі, кәсіптің өркендеуіне 
жасалатын көмек жан-жақты таразыланады. Сараптама жалпы 1 жылғы көрсеткіштің 
қорытындысын есепке алады. 2018 жылғы көрсеткіштерді сараптаған жаһандық банк 
Қазақстанның 190 ел ішінде 28-орынға табан тірегенін мәлімдеді. Бұл бірнеше жылдан 
бері қол жетпей жүрген меже. Біз мұндай көрсеткішке экономикадағы мықты рефор-
малардың, кәсіпкерлерге жасалған жағымды жеңілдіктердің арқасында қол жеткіздік. 
Сараптама кәсіпкерлердің сауалнамаға берген жауаптары мен мемлекетте жүргізілген 
реформалар қорытындысына орайластырылып шығарылатындықтан, елдің бәсекеге 
қаншалықты қабілетті екенін дәл болжау көп қиындық тудырмайды. Сонымен қатар, 
бұл деректер мемлекеттің экономикалық жағдайынан хабар береді, инвестиция тартуға 
қолайлылығын айғақтайды. 

Медет БАКИРОВ,
Алматы қаласы Әділет департаменті Медеу 

аумақтық бөлімінің аға сот орындаушысы 

БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ АҚПАНЫНДА ҚР ІШКІ ІСТЕР МИ-
НИСТРЛІГІНІҢ ӘЙЕЛДЕРДІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТАН 
ҚОРҒАУ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 20 ЖЫЛ ТО-
ЛЫПТЫ. ОСЫ ЖЫЛДАРДЫҢ ІШІНДЕ ОТБАСЫНДА СҮЙІП 
ҚОСЫЛҒАН ЖАРЫНАН ЗОМБЫЛЫҚ КӨРГЕН МЫҢДАҒАН 
НӘЗІК ЖАНДЫЛАР ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРЛЕРДЕ ЖҰМЫС ІСТЕП 
ЖАТҚАН ОРТАЛЫҚТАРҒА КЕЛІП, ҚОРҒАНЫШ ТАБУДА. 

«ҮМІТТІҢ» 
ШАРАПАТЫН КӨРГЕНДЕР КӨП

жұмыс істемей, бала тәрбиесімен үйде 
отырып қалған әйелдер. Олар орта-
лықта жүріп оқып, нарықта сұранысқа 
ие мамандық алып жұмысқа орнала-
сады. Бұл олардың тұрмыс жағдайын 
түзеуге және күйеулерімен қайта тіл 
табысып, шаңырақтарын сақтауға игі 
ықпалын тигізеді. 

Мұнда зорлық-зомбылық көрген әй-
елдер балаларымен бірге тұрады. Оларға 
қажетті жағдайлардың бәрі жасалған. 
Щучиск қаласының іргесіндегі көл жаға-
сында орналасқан орталық ғимаратын 
жергілікті кәсіпкер сыйға тартыпты. Ау-
дандық бюджеттен қаржыландырылатын 
орталық тұрмыстық зомбылыққа ұшы-
раған нәзік жандылар үшін құтқарушы 
белдігі іспетті. Мұнда психологиялық 
соққы алып келген әйелдер уайым-қай-
ғысыз бар уақытын балаларының жа-
нында тыныш өткізе жүріп, жүйкесін 
қалпына келтіреді. Көп жағдайларда 
әйелі кетіп қалған соң қателігін ұғынған 
ер адамдар қайта-қайта телефон шалып 
хабарласып, кешірім сұрап, оның ақыры 
қайта табысумен аяқталып жатады екен. 

Шаңырақтары шайқалған отбасы-
ларды құлатпай, олардың көкіректеріне 
болашаққа деген үміт сәулесін ұялатып 
жүрген «Үміт» орталығының атқарар игі 
істері әлі де аз болмасы анық. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

ПИЛОТТЫҚ ЖОБА

«ОТБАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» 
ІСКЕ КІРІСТІ

жалдарды шешу мақсатында бітімгер 
судья және психолог жұмыс жасайтын 
болады. Мұнда отбасыны сақтап қалу 
мақсатында тараптарға және балаларға 
алдымен психологиялық көмек көр-
сетіледі. 

Орталық балаларға арналған қы-
зықты кітаптармен, ойыншықтар мен 
өзге де дамыту құралдарымен қамта-
масыз етілген. Әсіресе, мұнда істерді 
медиативтік рәсіммен шешуге зор мән 
берілмек. Жиында отбасылық істердің 
санаттары, оларды бітімгершілікпен 
шешу жолдары және  о сы бағыт -
тағы сот практикалары талқылан-
ды. Қатысушылар даулардың себебі 
мен ерлі-зайыптылардың әлеуметтік 
мәселелерін де талқылады. Бұл күні 
Маңғыстау облыстық әкімдігінің қол-
дауымен өткізілген қайырымдылық 
акциясының қорытындысы шыға-
рылды. 

Бұған дейін облыс орталығында 
қайырымдылық концерті өткізіліп, 
одан жиналған қаражат арнайы қай-
ырымдылық қорына аударылған еді. 
Өңірдегі судьялар да осы ізгі шарадан 
қалыс қалмай, бір күндік жалақыла-
рын қорға аударған болатын. Нәтиже-
сінде 2 500 000 теңге жиналып, алқа 
төрағасы Ержан Қарабаев пен Гүлжан 
Исмурзина көпбалалы жағдайы төмен 
5 отбасыға атаулы қаражатты теңдей 
бөліп берді. 

Маңғыстау облыстық 
сотының баспасөз қызметі

БҮГІНДЕ ЕЛІМІЗДІҢ СОТ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ
ЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ БАСТАМАСЫМЕН «ОТБА
СЫЛЫҚ СОТ» ПИЛОТТЫҚ ЖОБАСЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА. 
ЕЛ ТАРИХЫНДА ТҰҢҒЫШ РЕТ ҚОЛҒА АЛЫНҒАН ПИЛОТТЫҚ 
ЖОБА БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ ЖАНҰЯ БІРЛІГІН САҚТАУДЫ, АНА 
МЕН БАЛА ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫ КӨЗДЕЙДІ. 

МЕЖЕ

...Жауапкершілікті көтеру қажеттігін өз кезегінде сөз алған 
сенатор Е.Мамытбеков те атап көрсетіп, бюджеттік бағдар
ламалар басшыларының қаражатты сапасыз жоспарлау мен 
тиімсіз пайдаланғаны үшін тәртіптік жазаны әкімшілік жауапқа 
тарту жазасымен күшейту қажет деген пікір қосты. Оның ай
туынша, бұл үшін «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» заңға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, онда жаза нақты бел
гіленіп, ол уақыты өтіп немесе басқа жұмыс орнына ауысты
рылса да қаржы тәртібінің бұзылуына жол берген бюджеттік 
бағдарлама басшысы болған тұлғаға қолданылуы керек.

Ол бұл ретте нақты мысал келтіріп, жоба 
шеңберінде халықтың тығыздығы, ин-
фрақұрылымның жағдайы, жаңа жұмыс 
орындарын ашу мүмкіндігі мол 1781 
елді мекен іріктелгенмен, осы жобаны 
іске асыруға бағытталған ұйымдастыру 
шаралары және аймақтық стандарттар 
жүйесін әзірлеу жұмыстарының бүгінге 
дейін аяқталмағанын айтты. 

Ал, сенатор Мұхтар Жұмағазиев Пар-
ламент бекіткен республикалық бюд-
жеттің жыл бойы бірнеше рет нақты-
лануының себептерін жіліктеп берді. 
Олардың біріншісі жалпы сипаттағы 
трансферттердің көлемін қалыптастыру 
әдістемесінің терістігі. Сенатордың ай-
туынша, бұл қаражат көлемі қазір ауыл 
шаруашылығы өнімінің үлесіне емес, 
оны өндіретін халықтың санына негіз-
делген. Екіншісі, бюджетті жоспарлау 
бізде жоғарыдан төменге бағытталады. 
Негізінде бұл шара төменнен басталып, 

жоспарлау мен тиімсіз пайдаланғаны үшін 
тәртіптік жазаны әкімшілік жауапқа тарту 
жазасымен күшейту қажет деген пікір қо-
сты. Оның айтуынша, бұл үшін «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» заңға өзгері-
стер мен толықтырулар енгізіліп, онда 
жаза нақты белгіленіп, ол уақыты өтіп 
немесе басқа жұмыс орнына ауыстырылса 
да қаржы тәртібінің бұзылуына жол берген 
бюджеттік бағдарлама басшысы болған 
тұлғаға қолданылуы керек. 

 Айтылған пікірлердің бәрі де жаңа-
лық емес, қай-қайсы да бұған дейін талай 
рет көтерілген мәселелер. Өкінішке орай, 
үкімет оларды шешуге үнемі сөз бер-
генімен, орындауға асығар емес. Уәделер 
осы жолы да қайталанды. Алайда, жоға-
рыда айтқанымыздай, құжатты бірден 
қабылдатудың сәті түспеді. 

 
 Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»
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Әсіресе, шалғай өңірлерде мемлекеттік бағдарламалар бойынша кәсібін тік-
тей алмай жүргендер көп. Бағдарлама тұрмақ, қарапайым банктік қызметке 
қол жеткізе алмай жүрген кәсіпкерлер баршылық. Шағын несиелік ұйымдар ауыл 
жаққа тіптен ат басын бұрмайды. Салдарынан, ауыл шаруашылығының отаны 
–  ауылдық жерлерде кәсіпкерлік дамымай отыр. Кәсіпкерлікті өркендетуге бір 
кедергі сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттер. Белгілі бір бағдарламаға 
сай, мемлекет қолдауына қол жеткізу үшін міндетті түрде тиісті орындарда 
тамыр-танысыңыз болуы керек. Болмаса, бұл іске жергілікті атқамінерлер 
араласып, кәсіпкердің алған ақшасына ортақтасып жатады. Мұның екінші 

Кейіннен министр ауысып, бастаған іс аяқсыз қалды. Ал, қазір қолданыста 
қалып отырған жалғыз мемлекеттік көмек Нұр-Сұлтан қаласындағы Республи-
калық Омарташылар палатасы арқылы беріледі. Республикалық Омарташылар 
палатасы субсидия бөлуде көбіне еліміздің шығыс өңірлеріне басымдық береді 
де, оңтүстікке көмек жетпей қалады. Жақында омарташылардың басын қосып, 
онда аралардың үш тұқымы бойынша асылдандыру жұмыстарын оңтүстікте 
қолға алу керектігін көтердік. Өйткені, қазір біз араларды Өзбекстаннан алып 
отырмыз. Ал, оның сапасы өте төмен. Аралармен бірге неше түрлі аурулар да 
келіп жатыр. Мысалы, орталық, шығыс жақта бал арасын қысқа қалдырмай, бір 
маусым ғана пайдаланады да жойып жібереді. Ал оңтүстікте қысқа қалдырып, 

Ойталқы

кейін тағы өнім алуға болады. Мәселенің барлығы қаражатқа келіп тіреледі. Сондықтан, мемлекет тарапынан 
қолдауды ұлғайтып, оны қолжетімді ете түссе деймін. 

ҚОҒАМ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУЛАР КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚОЛЖЕТІМДІ МЕ?

жағы да бар. Кейде жергілікті әкімдік кәсіпкерлерге бағдарлама аясында тиісті қаражаттарды алуына 
кеңес беріп, көмектесуге тырысады. Бір есептен олар осыған мүдделі. Кей азаматтар менің шаруа қо-
жалығым бар, мал басы осынша деп жалған ақпарат беріп, мемлекеттік қолдауды қалталарына басып 
алған фактілер жайлы да естігенбіз. Меніңше, бағдарламалардың жүзеге асу тетігін қайта қарау керек. 
Кез келген бағдарлама халыққа насихатталуынан бастап, оның іске асу есебіне дейін ашық болуы шарт.  

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҚР ҮКІМЕТ БАСШЫСЫ АСҚАР МАМИННІҢ НАЗАРЫНА!

СУБСИДИЯНЫҢ СОҢЫ 
СИЫРҚҰЙЫМШАҚТАНЫП 

КЕТЕ БЕРЕ МЕ?! 

Жер алдым, қыстаулық қора, үй-жай 
салдырдық. Малдың қысқы жем-шөбін 
дайындап, қыстан мал басын аман алып 
шығып, көктемде төлдету науқанын 
да дұрыс атқардық. 2016 жылы 90 бас 
қойды сатып, несиенің алғашқы бөлігі 
– 1 миллион 200 мың теңгені төледім. 
Ойым – субсидия шарттарын бұлжытпай 
орындап, субсидияға қайтарылатын 600 
мың теңгені алып, шаруашылығымды 
одан ары дамыту болатын. Алайда, маған 
субсидия қайтарылмады. Себебін сұрасам, 
облыстық Ауыл шаруашылығы басқармасы 
мен «Аграрлық несие кор пора циясындағы» 
мамандар «Үкімет те қаржы жоқ» деді. Ал, 
бізбен олардың отырған келісімшартында 
«Үкіметте ақша болмаса, төленбейді» 
деген тармақ жоқ. Керісінше, субсидияның 
қағидалары бойынша, 39-бабында «Үкі-
метте ақша болмаған жағдайда, несие 
төлеу шінің қаржысынан қайтару керек» 
делінген. Өкінішке қарай, олар осыны да 
орын дамай отыр.

2017 жылы мен несиемді сәуір 
айын да төлеуім керек еді. Ол кезде 
қой төлдеп жатты да, мал арық болған-
дық тан сата алмадым. Маусым айында 
мал семіргенде сатып, 985 мың теңге 
несием ді төледім. Ол кезде олар маған 
90 күн кешіктіргенімді айтқан жоқ. 
Содан субсидияға қайтаратын қара-
жат ты тосып жүрдім. Түспеген соң, 
жыл аяғы желтоқсанда өтініш жазып, 
Алма ты облыстық Ауыл шаруашы лығы 
басқармасының басшысы Т.Бекішов-
ке кірдім. Ол кісі осы несие мен айна-
лысатын мамандарын ша қырып алып, 
«Мына «Шүкет ата» шаруа шылы ғына 
қайтарыла тын суб сидия неге қай тарыл-
маған, берің дер» деп тапсырма жүктеді. 
Енді беріле тін шығар деген оймен 
шаруаммен айналысып жүре бердім. 
2018 жылдың қаңтары өткен соң тағы да 
білмек болып, Т.Бекішовке тағы бардым. 
Сөйтсем алдыңғы жолғыдай емес, 
Бекішов өзгеріп қалған, «қайда барсаң 
сонда бар, ақшаң жоқ» деп ұрысып, қуып 
шықты. Бұдан кейін мен «Аграрлық 
несие корпорациясының» басшысы 
Сарыбаевқа да өтінішімді қалдырдым. 
Алматы облысының әкіміне бардым. 

БАЛЫҚТЫҢ НЕДЕН 
ҚЫРЫЛҒАНЫ БЕЛГІСІЗ

– Жайықта балықтың қырылғаны туралы деректен кейін ғылыми зерттеу 
жұмыстарын жүргіздік. Нәтижесінде су айдынының ихтиофаунасында әртүрлі 
тұқымдас 21 мың тонна балық бар екені анықталды. 8,6 тонна өлген балықпен 
салыстырсақ, бұл 0,04 пайыз ғана. Сол себепті балық өлімі Жайықтағы балықтардың 
табиғи популяциясына көп әсер етпейді», – деген болатын ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің басқарма басшысы Нариман Жүнісов. 

Кейінірек Атырау облыстық Балық шаруашылығы басқармасының бастығы Артур 
Сәдібекұлы Жайықтың суына ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге 80 млн теңге 
бөлінгенін, бұл жұмысты сәуір айында бастауды жоспарлап отырғандарын жеткізді. 
Яғни, заң талаптарына сәйкес мемлекеттік сатып алу арқылы тендер жарияланып, сол 
жерде жеңімпаз анықталады. Оған Қазақстанның ғана емес, шет мемлекеттің ғылыми 
зерттеу институттары да қатыспақ. 

Біз сөз етіп отырған мәселе туралы Алматыдағы «Балық шаруашылығы ғылыми-
өндірістік орталығы» ЖШС бас директорының міндетін атқарушы Қуаныш Исбеков 
болса «Қазіргі таңда Жайық өзенінде балықтың қырылуына байланысты құқық 
қорғау органдары жұмыс жасап жатыр, әзірге бұл процесс аяқталған жоқ. Алайда, 
кей мәселелердің басы ашылып отыр, су бетіндегі мұз толық еріп болғаннан кейін, 
балықтың нақты қанша көлемде шығын болғаны анықталады. Осы мәселе бойынша 
құрылған комиссия құрамында Балық шаруашылық ғылыми-өндірістік орталығы 
Атырау филиалының қызметкерлері де бар. Олардың бастамасымен Атырау облысы 
әкімшілігінен аталмыш оқиға бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
қаржылай көмек көрсетіп, ғылыми жобаны қолдау ұсынылып отыр. Бұл ғылыми 
жобада судың химиялық құрамы, суда тіршілік ететін омыртқасыз жануарлар мен 
ихтиофаунаның жағдайын зерттеу қарастырылған», – дейді. 

Ал, Қазақ ұлттық аграрлық университеті Технология және биоресурстар факуль-
тетінің «Ара, құс және балық шаруашылығы» кафедрасының меңгерушісі, ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының докторы Шохан Әлпейісов «Арнайы құрылған комиссия 
қорытынды шығармай, қазір бірдеңе деу қиын. Осы уақытқа дейін келіп түскен 
мәліметтерге қарағанда, қырылған балықтың көбі өзенде емес, бекіре өсіретін жасанды 
тоғандар мен жеке шаруашылықтарда тіркелген. Каспийде итбалықтар қырылған кезде, 
үкіметтік комиссия құрылып, оған ғалымдар мен құзырлы мекемелер, азаматтық қоғам 
өкілдері қатысқан болатын. Бұл жолы комиссия қорытындысын жариялау неге ұзаққа 
созылғаны бізге де қызық. Негізінде, бір жетінің ішінде, ары кетсе 2-3 аптада анықтауға 
болады. Бұған қазіргі зертханалар мен құрал-жабдықтар мүмкіндік береді. Осыған 
қарап жұртшылық арасында түрлі ойлар, алып-қашпа сөздер айтылып жатқаны заңды. 
Өйткені, балықтар қырылған тоғандар мен шаруашылықтар жеке иелікте. Егер өндіріс 
орындарының суды ластауынан қырылса, олардың шығынын кім төлейді деген мәселе 
туындары хақ. Сондай-ақ, ластанған өзен суы ағып кеткендіктен айғақтық заттар енді 
табылмай, себебін анықтау қиынға түсіп жатуы да мүмкін. Жалпы, бекіреге қатысты 
мәселе саясатқа да келіп тіреледі. Орын алған жағдайдың анық-қанығын тездетіп 
анықтап, белгілі бір қорытынды жасалмаса, ол  ушығып кетуі әбден мүмкін», – дейді.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Халықаралық коалиция Сириядағы 
ДАИШ-ты жойдық дегенмен, кейбір 
ақпарат көздері олардың солтүстік 
Ауғанстанға шоғырланғанын және енді 
Орталық Азияға көз тігіп отырғанын 
айтады. Бұл жағдай өзге елдер сияқты 
Қазақстанды да алаңдатуда. Діни тұрғы-
дан адасып жүргендерді өз мүддесіне 
пай даланғысы келетіндер әлемнің барлық 
елінде кездеседі. Сол себепті, Қазақстанда 
да лаңкестік пен экстремизмге қарсы 
күресте ағарту, түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу мемлекеттік деңгейде жолға 
қойылды. Арнайы министрлік құрылып, 
мемлекеттік бағдарлама қабылданды. 
Сондай-ақ республикалық деңгейдегі 
ірі қалалар мен облыс орталықтарында 
Кеңес беру және оңалту орталықтары 
құрылып, түрлі діни ағымдарға тартылған 
адамдардың санын азайтуға үлес қосуда. 
Солардың бірі – Алматы қаласы Қоғамдық 
даму басқармасының Кеңес беру және 
оңалту орталығы биыл өз жұмысын 1 
сәуірден бастап отыр. 

Алматы қалалық Қоғамдық даму 
басқармасы басшысының орынбасары 
Айдар Есенбековтің айтуынша, бұл 

діни мәселелер бойынша кеңес беріп, 
оңалтудан өткізетін қаладағы жалғыз 
кәсіби орталық. Мұнда жұмыс жасайтын 
16 маманның 10-ы теолог, қалғаны пси-
холог, заңгерлер. Мәселен, былтыр 
мұн да діни мәселелер бойынша кеңес 
алған 1434 адамның 35-і Қазақстан 
қоға мы ның құндылықтарына бейім-

деліп, 11-і толықтай оңалтудан өтіп, 
діни тұрғыдан бөлектенуден арылған. 
«Адас қан адамдарға көмек көрсетуде 
биыл да өткен жылғы межеден төмен-
де меу үшін жұмыс жасаймыз. Дегенмен 
бәрі азаматтардың өздеріне байланысты. 
Бұған БАҚ өкілдерінің де көмегі қажет. 
Өйткені, діни ағымдарда адасып жүрген 

адамдар мұнда негізінен туыс-туған, 
дос-жаранның көмегімен келіп жатады», 
– дейді А.Есенбеков. 

Ал, орталық басшысы Руслан Қайыр-
гелдінің сөзіне қарағанда, жат ағымдарға 
ілескендер 5-15 жыл теріс бағытта жүріп, 
адасып, ешкімді қабылдамайтындай 
деңгейге жеткеннен кейін оларды бір 
кездесуде, бір күнде райынан қайтару 
мүмкін емес. Бұл қажырлы еңбек пен 
зор күш-жігерді қажет етеді. Алайда, 
олар ды айыптаудың да қажеті жоқ. Абай 
атамыз бұл туралы «Адасқанның айыбы 
жоқ, қайтып үйірін тапқан соң» демеп 
пе еді. «Біз адасты дегенмен, олардың 
бәрі өз еліміздің азаматы. Мем ле кеттің 
олардың әрекетіне тыйым салуға да, 
тиісті шара қолдануға да шамасы жетеді. 
Сондықтан, мәселені зайырлы жолмен 
шешу үшін, ақпараттық-насихат тық 
жұмыстар жүргізіп жатыр. Біз мұн-
да олардың дәрежесін төмендету мақ-
сатында жұмыс істемейміз.  Жылы 
шырай танытып, шерін шығарып, не 
нәрсеге мұқтаж екенін, адасуға не себеп 
болғанына тоқталып, дұрыс диагноз 
қоюға тырысамыз. Мысалы, асқазаны 

ауырған адамға бас ауруы дәрісін қанша 
ішсе де пайдасы жоқ қой. Біз де бұл 
адам қай ағымда, кімдерді тыңдайды, 
адасуына кім себеп дегенді анықтағаннан 
кейін ғана оларға өздері қабылдайтын 
дәлелдерді қолданып, тек содан кейін 
барып бейімдеуге кірісеміз», – дейді 
Руслан Қайыргелді. Оның  айтуынша, 
былтыр оларға өз бөлмесіне кіріп алып, 
күні бойы интернетте отыра тын бір 
жасөспірімді ата-анасы ертіп келген. 
Сөйтсе ол жалған «дін ғұламаларының» 
сөзіне еріп, жат ағымды бойына сіңіре 
бастаған көрінеді. Дер кезінде жасалған 
көмектің нәтижесінде бұл жасөспірім өз 
қатесін түсініп, қалыпты өмірге қай та 
оралған. Ал, өзге діни ағымның соңы-
на еріп, отбасынан да жырақтай баста-
ған кейбір адам мұндай орталықтың 
барынан хабарсыз боп жүргені күмәнсіз. 
Сондықтан, қоғамның әрбір мүшесі 
өзінің ғана емес, айналасындағы басқа 
адамдардың да қауіпсіздігі үшін адасқан 
жандарды өз үйіріне қосуға атсалысқаны 
артық болмас.   

Ерлік КЕБЕКБАЙ,
«Заң газеті»

АЛАҢ ЖҰРТ

БАСҚАНЫҢ АДАСҚАНЫНА БЕЙЖАЙ ҚАРАУҒА БОЛМАЙДЫ

КҮМӘН

Бірақ облыс әкімі алдын ала жазылу 
арқылы қабылдайды екен, алдымда 
500 адам барын айтты. Болмаған соң, 
орынбасары С.Бескемпіровке кіріп, 
жағдайымды айтып едім, ол ешқандай 
жауап бере алмады. 

Амалым таусылған  соң  Ауыл 
шаруа шылығы министріне, сол кездегі 
Премьер-министрдің орынбасары 
Ө.Шүкеевке де хат жаздым. Олардан 
2016 жылы Үкіметте қаржы болған 
жоқ деген жауап келді. Ал, 2017 жылы 

1 сәуірде №50-ші Бұйрық шығарыпты. 
Ол бұйрық бойынша кім несиені 90 күн 
кешіктіріп төлесе, субсидия берілмейтіні 
көрсетілген екен

Ал, несие алған бірнеше шаруа бұл 
бұйрық тан бейхабармыз, білмейміз. 
Келісімшартта, басқа да құжаттарда 
біздің мекенжайымыз, телефонымыз бар 
ғой, хабарлап айтса болмай ма?! Бізге 
бұл бұйрық туралы 2018 жылы бір-ақ 
айтып отыр ғой. Ал, келісімшартымызда 
жылдың аяғына дейін төлесек болды 
деп көрсетілген-ді. Не керек, 2017 жылы 
белгіленген мерзімнен 15 күн өтіп 
кетті деп, мені субсидиядан шегеріп 
тастапты. Біз заңгерлерден кеңес алдық. 
Олардың айтуынша, келісімшартта 
қалай көрсетілсе, келісімшарт уақыты 
біткенше солай кетуі керек. «Аграрлық 
несие корпорациясының» осыншама 
заңсыздықтарына қарамастан, 2018 
жылы несиемді уақытында тағы қай-
тардым. Субсидия қайтарудан 2017 
жылы шығарып тастаған соң, өткен 
жылғы субсидияны тағы бермей отыр. 
Үш жылда 5 миллион 500 мың теңге 
төлесем де, маған 1 теңге де субсидия 
қайтармады. Ендігі айтатындары сотқа 
жүгін дейді. Сонда өздері шешетін 
жұмысты сотқа неге сілтейді?!

Тағы бір айтарым, меніңше «Аграрлық 
несие корпорациясындағылар» несие 
қайтару мерзімін дұрыс белгілемеген. 
Олар сәуір айына қойған. Ал, бізде сәуірде 
мал төлдейді және ол кезде арық болады. 
Сондықтан несие қайтару мерзімін 
мал семіріп, төлі өсетін кезге – маусым 
мен желтоқсан айының арасына қойса 
дұрыс болар еді. Егер біздің Үкіметіміз 
еліміздегі ауыл шаруашылығын көтере-
міз, экономикамызды дамытамыз десе, 
шаруаларға дұрыс жағдай жасауы қажет.

Субсидиядан қаржымызды алсақ, 
мал азықтық шөп, дәнді дақылдар 
ексек дейміз. Шаруашылығымызды 
әртараптандырып, ірі қара мал, жылқы 
түлігін де бақсақ деген жоспарымыз 
бар. Осылайша еліміздің экономикасын 
көтеруге өз үлесімізді қоссақ деген ойы-
мыз болды. Алайда, қазір субсидияны 
ала  алмай, шаруашылығымыз банкротқа 
ұшырауға айналды. Мен әлі 4 жыл 
несие төлеуім керек. Сонда министр 
ауысқан сайын шарттары өзгеріп кете-
тін бұл қандай бағдарлама..? Алматы 
облыстық Ауыл шаруашылығы басқар-
масы мен «Аграрлық несие корпора-
циясындағылар» несие алған оншақты 
шаруашылықпен дұрыс жұмыс жүргіз-
бей, не істеп отыр..? Мемлекеттік қыз мет-
кердің этикасы дегенді неге сақта майды? 

Сұрағымыз көп, облыстағы басшылар 
мен Ауыл шаруашылығы министрлігі 
бұған жауап бермеді. Енді жаңадан 
тағайындалған Үкімет басшысы Асқар 
Мамин мырзадан үміт күтеміз...

Мұхтар АҚЫНОВ, 
«Шүкет ата» шаруа 

қожалығының жетекшісі
Панфилов ауданы 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ТАҒЫ БІР АЙТАРЫМ, МЕНІҢШЕ «АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПО-
РАЦИЯСЫНДАҒЫЛАР» НЕСИЕ ҚАЙТАРУ МЕРЗІМІН ДҰРЫС 

БЕЛГІЛЕМЕГЕН. ОЛАР СӘУІР АЙЫНА ҚОЙҒАН. АЛ, БІЗДЕ СӘУІРДЕ 
МАЛ ТӨЛДЕЙДІ ЖӘНЕ ОЛ КЕЗДЕ АРЫҚ БОЛАДЫ. СОНДЫҚТАН, НЕ-
СИЕ ҚАЙТАРУ МЕРЗІМІН МАЛ СЕМІРІП, ТӨЛІ ӨСЕТІН КЕЗГЕ – МАУ-
СЫМ МЕН ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНЫҢ АРАСЫНА ҚОЙСА ДҰРЫС БОЛАР 
ЕДІ. ЕГЕР БІЗДІҢ ҮКІМЕТІМІЗ ЕЛІМІЗДЕГІ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
КӨТЕРЕ МІЗ, ЭКОНОМИКАМЫЗДЫ ДАМЫТАМЫЗ ДЕСЕ, ШАРУАЛАРҒА 
ДҰРЫС ЖАҒДАЙ ЖАСАУЫ ҚАЖЕТ.
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Медиация

Медиация тараптардың мүддесін 
ескере отырып, татуласуға ықпал 
етуімен тиімді. Бұл рәсім шешімді 
тараптардың өз қалауымен қа-
былдауына мүмкіндік береді, ал, 
медиатор медиацияның дұрыс өт-
кізілуін қамтамасыз ете отырып, 
бейтарап болып қалады. Судьяға 
қарағанда медиатор тараптарға 
бірін-бірі тыңдауға, түсінуге көмек-
теседі, одан әрі әрқайсысына тиімді 
шешім қабылдауға кеңес береді. Бұл 
жағдайда медиация – консенсустың 
жолы. Яғни, медиация консенсустық 

шешімдерге қол жеткізуге тырысады. 
Медиация дауға қатысушылардың 
уақытын, ақшасын және эмоционал-
дық күшін үнемдеуге көмектеседі, 
төленген мемлекеттік бажды қайта-
руды көздейді. Оны жүргізу жағдайы, 
ұйымдастырылуы, регламенті мен 
мазмұны жеке анықталу мүмкінді-
гімен қолайлы болып келеді. 

2011 жылдың 28 қаңтарында 
қабылданған «Медиация туралы» 
заң елімізде медиацияны ұйымдас-
тыру саласындағы қоғамдық қа-
тынастарды реттейді, оны жүргізу 

қағидаттары мен рәсімін, сондай-ақ, 
медиатордың мәртебесін айқындай-
ды. Медиация процесін тиімді пай-
далану үшін басты талап тәжірибелі, 
кәсіби маман, медиаторды таңдау 
маңызды. Заңнаманың 9-бабында 
медиаторларға қойылатын талап-
тар айқындалған, яғни, тәуелсіз, 
бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі 
емес, медиация тараптарының өза-
ра келісімі бойынша таңдалған, 
медиаторлар тізіліміне қосылған 
және медиатордың функцияларын 
орындауға келісім берген жеке тұлға 

ТАТУЛАСҚАНДАРДЫҢ ТЕҢГЕСІ ҚАЙТАРЫЛАДЫ медиатор бола алады. Сонымен 
қатар, жоғары білімі бар, жиырма 
бес жасқа толған, Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі айқындайтын 
тәртіппен бекітілетін, медиаторлар-
ды даярлау бағдарламасы бойынша 
оқытудан өткенін растайтын құжаты 
(сертификаты) бар және кәсіпқой 
медиаторлар тізілімінде тұрған 
адамдар, отставкадағы судьялар 
медиатор қызметін кәсіби негізде 
жүзеге асыра алады.

Медиация институтын дамыту 
мақсатында Қостанай қалалық со-
тында «Соттағы татуласу рәсімдері» 

бойынша пилоттық жоба іске асы-
рылуда. Осы орайда сотта медиация 
кабинеті ашылды. Жайлылық пен 
құпиялылықты сақтау үшін кабинет 
қажетті жиһаздармен жабдықталып, 
толық жағдай жасалған. Медиация 
кабинетінде татуластырушы судья 
рәсімнің артықшылықтары мен мүм-
кіншіліктерін түсіндіріп, азаматтарға 
өзара тиімді шешім табуға жәрдем-
деседі. 

Аймекен САБЫРЖАНОВА, 
Қостанай қалалық сотының 

жетекші маманы

ТҰҒЫР

ХАЛЫҚ – ҚАЗЫ, 
ЕҢБЕК – ТАРАЗЫ

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ БҮКІЛ ҚАЗАҚ ЖҰРТЫНЫҢ САН ҒАСЫРЛАР 
БОЙЫ ТІЛЕГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН, ЕЛІН АСҚАҚ БИІКТЕН КӨР-
СЕТКЕН ДАРА, ТҰЛҒА. ЕГЕМЕНДІК АЛҒАЛЫ БАС-АЯҒЫ ЖИЫРМА 
СЕГІЗ ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫ ӘЛЕМНІҢ БАРЛЫҚ ЕЛІ 
ТАНЫДЫ. МЕМЛЕКЕТІМІЗ БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНАН БАСТАП, 
КӨПТЕГЕН БЕДЕЛДІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМҒА МҮШЕ БОЛДЫ. ҚА-
ЗАҚСТАН БАРЛЫҚ ЕЛДЕРМЕН ДОСТЫҚ ҚАТЫНАСЫН НЫҒАЙТТЫ, 
ЕЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАСЫ, МӘДЕНИЕТІ, САЯСИ ЖҮЙЕСІ НЫҒАЙ-
ДЫ, ДЕМОКРАТИЯ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚ, ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІ ЖЕТІЛДІ.

2018 жылғы «Қазақстандықтардың әл-
ау қатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру», – атты Жолдауында Елбасы көп-
теген жаңалықтарға жол ашты, әсіресе, жұ-
мыссыздықпен, құқықбұзушылықпен күрес, 
төменгі жалақы, адамдардың табысын көте-
ру, мемлекеттік қызметті жетілдіру, эконо-
миканы дамыту, кәсіпкерлікті нығайту және 
т.б. өзекті, маңызды мәселелерге ерекше мән 
беріп, Үкіметке іс-шараларды жүзеге асы-
руға тиісті міндеттер жүктеді. Құқық қорғау 
органдарының жұмысын одан ары жетілдіру, 
әділетті сот шешімінің үстемдік алуы мен 
мемлекеттік тілдегі сот отырыстарын дамыту 
осы жолдауда ерекше аталып өтті.

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалық мақаласы да ерекше еңбек. 
Шығарма болашаққа бағдар беретін ғылыми 
тұжырымға толы. Онда тарихтағы теңсіздік-
терді, қиыншылықтарды жеңе білген дана 
халқымыздың қажымас еңбегі сөз болады. 
Бұл қайраңға жұтылып кетпей, зобалаңға 
қарсы тұрған халықтың болашағы зор екен-
дігін ұқтырды.

2018 жылы Н.Ә.Назарбаев түркі тілдес 
мемлекеттер басшыларының ынтымақтастық 
кеңесін құру жөнінде бастамашы болды. 
Бұған қоса соғыс оты тұтанған бірнеше 
мемлекет арасында бітімгершілікке қаты-
сып, бейбітшілікті сақтауға үлес қосты. 2019 
жылдың 27 ақпанында елімізде «Нұр Отан» 
партиясының ХVІІІ съезі өткені баршаға 
аян. Осы съезд мінбесінде сөйлеген сөзінде 
Елбасы 2019 жылы халық тұрмысының, 
әл- ауқатының айтарлықтай өсетінін, ел эко-
номикасының өркендейтінін паш етті. Тә-

уелсіздік алған 28 жылдың ішінде еліміздің 
экономикасы өсті, сыртқы елдермен сауда қа-
тынасы 9 еседен астам артты. Азаматтардың 
табысы 16 есе көбейді, еліміз бойынша 1400 
аурухана, емхана, 286 жаңа мектеп салынды. 
2019 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыскер-
лердің еңбекақысы 30 пайыз артатынын, ал, 
атқарушы орган қызметкерлерінің еңбекақы-
сы орташа 25 пайызға көтерілетінін айтты. 

Көпбалалы отбасыларды, қолдау шара-
лары жүзеге асырылады. Төрт одан да көп 
баласы барларға атаулы әлеуметтік көмек 
көлемі өспек. Мүгедектер мен уақытша ең-
бекке жарамсыз болған азаматтарға да мем-
лекеттік жәрдем ұлғайтылады. Осы мем-
лекеттік қамқорлықтың жүзеге асырылуы 
жергілікті әкімдердің қолында екені белгілі. 
Осыған орай Тұңғыш Президент әкімдер-
ге әрбір отбасына баруды және көмекке 
мұқтаждарды қолдау шараларын өңірлік 
мүмкіндіктерді ескере отырып, жергілікті 
бюджет есебінен күшейтуді тапсырды.

Биылғы жыл ел есінде ерекше сақталары 
анық. Өйткені, Үкімет қайта жасақталды, 
Президент 20 наурызда өз өкілеттігін тоқта-
татынын мәлімдеді. Осы бір тарихи сәтке 
куә болғандардың Елбасы кемеңгерлігіне 
риза болмағаны жоқ. Біздің жолайрықтағы 
таңдаған жолымыз түзу, бағдарымыз нық 
болды. Ендігі көшті бастайтындар да ха-
лықтың көңілінен шыға алса игі.

Арықбай АҒЫБАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 

профессоры, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

орындаушы немесе құжатқа қол 
қойған тұлға мемлекеттік органда 
әзірленген қызмет бабында пай-
далану үшін мәліметтер тізбесінің 
(бұдан әрі – мәліметтер тізбесі) 
негізінде жүргізеді. Мәліметтер 
тізбесі (оған толықтырулар мен 
өзгерістер) мемлекеттік орган бас-
шысының бұйрығымен бекітіледі. 
Таратылуы шектелген қызметтік 
ақпаратты ашық байланыс түр-
лерінің техникалық арналары (жал-
пы пайдаланылатын телефон және 
факсимильді байланыс, ра дио-
байланыс, спутниктік және ұялы 
байланыстар (жылжымалы (мо-
бильді) байланыс, Интернет желісі) 
бойынша жолдауға жол берілмейді.

«ҚБПҮ» деген белгісі бар құ-
жаттар мен басылымдарды қабыл-
дауды және есепке алуды (тіркеуді) 
мемлекеттік органның құжаттама-
лық қызметі жүзеге асырады. Со-
нымен бірге, «ҚБПҮ» деген белгісі 

БИЫЛ СОТ САЛАСЫ ҮШІН 
САПАНЫ КӨТЕРУ ЖЫЛЫ. 
СОНДЫҚТАН, ҚАНДАЙ ЖО-
БАНЫ ҚОЛҒА АЛЫП, ҚАН-
ДАЙ ІСТІ ҚАРАСАҚ ТА ОНЫҢ 
НӘТИЖЕСІНІҢ ЖОҒАРЫ, СА-
ПАСЫНЫҢ МІНСІЗ БОЛУЫ-
НА БАСТЫ НАЗАР АУДА-
РЫЛУЫ КЕРЕК. АЛ, САПА 
БІР ҒАНА СОТТЫҢ ЖҰМЫ-
СЫМЕН ЕСЕПТЕЛМЕЙДІ. 
БҰҒАН БҮКІЛ СУДЬЯ АТСА-
ЛЫСУЫ, БАРЛЫҚ СОТТАР 
БЕЛСЕНДІЛІК ТАНЫТУЫ 
ТИІС.

Сапаны жұмыстың түпкі қорытын-
дысынан бөліп қарай алмаймыз. Судья-
ның бүкіл еңбегінің жемісі, нәтижесі 
– сот қаулысы, шешімі, үкімі десек, 
олар сапаға жауап беруі үшін не істеу 
керек? Ең алдымен сот жұмысы дұрыс 
ұйымдастырылғаны жөн. Істі тіркеуде, 
қабылдап алуда, қарауда, шешім шығару-
да ешқандай түсінбеушілік, уақыт созу, 
қолдан кедергі жасауға жол берілмеуі 
тиіс. «Сот кабинеті» сервисінің іске қо-
сылуы, іс-материалдарының судьяларға 

КӨЗҚАРАС

САПАҒА ҚЫЗМЕТ 
ЕТЕТІН КЕЗ КЕЛДІ

Аңсат СҰЛТАНБЕКОВ,
Қызылорда қаласының 
№2 сотының судьясы

компьютердің көмегімен автоматты 
түрде бөлінуі, сот мәжіліс залда-
рының заманауи құрылғылармен 
қамтылуы сот процестерінің тиімді, 
талапқа сай ұйымдастырылуына 
септігін тигізіп жатқаны рас. Соның 
арқасында бүгінде бұл мәселеге 
қатысты азаматтардан ешқандай 
реніш түскен емес. Ал, енді сот 
шешіміне, үкіміне көңілі толмай-
тындар бұрын да болған, қазір де 
бар. Бізге осы бағыттағы істерді әлі 
де ширата түскен дұрыс.

Мәселен, сапа болуы үшін ең 
алдымен заңдардағы олқылықтар-
ды жою керек. Жақында Тұңғыш 
Президент қол қойған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне меншік құқығын 

қорғауды күшейту, төрелік, сот жүк-
темесін оңтайландыру және қылмыс-
тық заңнаманы одан әрі ізгілендіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңында 
сапаны арттыруға көмектесетін көпте-
ген өзгерістер бар. Соның ішінде Аза-
маттық процестік кодекс пен «Нотариат 
туралы» заңға өзгеріс енгізу арқылы 
бұрын сотта қаралып келген және аза-
маттық істердің басым бөлігін құрай-
тын даусыз істер соттардан алынып, 
нотариустардың құзырына берілді. Енді 
жалақыны өндіріп алу туралы, комму-
налдық қызметтер бойынша берешекті 
өндіру, нотариат куәландырған қарыз 
шарты бойынша міндеттемені орындау 
секілді даулар сотта емес, нотариаттар-
да қаралады. 

Сот орындаушылардың қаулысы-
на прокурор санкция беруі де көптен 
күткен, ауыз толтырып айтуға тұратын 
өзгерістің бірі. Бүгінгі күнге дейін бұл 
санкция соттың құзырында еді. Соған 
орай, сот орындаушылар борышкер-
лердің атында банк шоттарының болуы, 
оларда ақшаның бар-жоғы туралы ақпа-
ратты алу, банктердегі ақшасына ты йым 
салу секілді қаулыларын санкциялау 
үшін судьяға жүгінетін. Әрі мұндай қа-

улылар аз емес еді. Қазылардың 
жүктемесін арттырып, қолбайлау 
болып келген бұл істің де проку-
рорларға берілуі жақсы қадам.

Сондай-ақ, жоғарыдағы өзге-
ріс тер енді сотқа түсетін жылжы-
майтын мүлікке қатысты дауларды 
да азайтады деген үміттеміз. Се-
бебі, бұрын мемлекет мұқтажына 
алынатын жылжымайтын мүлік-
тердің төлемақысына көпшіліктің 
көңілі тола бермейтін. Сөйтіп, ары-
зданып, өз құқығын сот арқылы 
қорғайтындар қатары қалың еді. 
Ал, меншік құқығын қорғауды 
күшейту бағытында енгізілген 
өзгеріс көңілден шығып отыр. 
Соған сәйкес, мемлекет мұқтажы-
на алынған жер учаскесі үшін енді 
меншік иесіне жер учаскесінің 
тең құны төленбек. «Мемлекеттік 
мүлік туралы» заңға енгізілген 
өзгеріске орай өтем мөлшері на-
рықтық құн бойынша анықтала-
тыны да сенімді нығайтады. Бұдан 
басқа, мәжбүрлеп алынатын жер 
үшін осы елді мекен шегіндегі 
құны тең өзге жер учаскесін беру 
мәселесі де реттеліп отыр. Осыған 
дейін несиесін өтей алмаған бо-
рышкердің қарызын оның кепілге 
салған жылжымайтын мүлкінен 
өндіру үшін банктер тікелей сотқа 
жүгінетін болса, енгізілген өз-
герістерге сәйкес борышкердің 
кепілге салынған жылжымайтын 
мүлікті өз бетімен сатуы үшін үш 
ай мерзім белгіленген. Бұл да аза-
маттардың мүлкін тиімді сатып, 
қиындықтан аз шығынмен шығуы 
үшін жасалған жағдай. 

Мұның барлығы сотқа түсетін 
арыз-шағымдар санын төмен-
детіп, судьялардың жүктемесін 
азайтуға айтарлықтай үлес қоса-
ды. Ал, жүктеме қалыпқа түссе, 
судьялардың да артық уақытын 
күрделі істерге бөліп, сапаға жұ-
мыс істеуіне мүмкіндік туады.

БІЛГЕН ЖӨН

ТАРАТЫЛУЫ ШЕКТЕЛГЕН 
АҚПАРАТПЕН 

ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАСЫ

Таратылуы шектелген қызмет-
тік ақпаратқа мемлекеттік орган-
ның жұмысына қатысты, олардың 
тәуелсіздігін қамтамасыз ету қа-
жеттігіне байланысты әкімшілік 
рәсімдерді сақтау тәртібін бұзуы 
мүмкін мәліметтер жатады. Жұ-
мысында таратылуы шектелген 
қыз меттік ақпаратты пайдалана-
тын адамдар ақпаратты қорғау 
жөніндегі барлық талаптарды дәл 
және тиянақты орындауға, қызмет-
тік міндеттерін орындау кезінде 
алған мәліметтерді сақтауға және 

жария етпеуге тиіс. Осы Қағида 
талаптарын бұзғаны үшін тара-
тылуы шектелген қызметтік ақпа-
ратпен жұмыс істеуге рұқсаты бар 
лауазымды адамдар Қазақстан 
Респуб ликасының заңнамасына 
сәйкес жауапты болады. Таратылуы 
шек тел ген қызметтік ақпаратты 
қамтитын құжаттарға, істерге және 
басылымдарға «Қызмет бабында 
пайдалану үшін» деген белгі (бұдан 
әрі – «ҚБПҮ» деген белгі) қой-
ылады. Мәліметтерді таратылуы 
шектелген ақпаратқа жатқызуды 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
31 желтоқсандағы №1196 қаулысымен «Мәліметтерді 
таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу 
және онымен жұмыс істеу қағидалары» бекітілген. Бұл 
қағида «Әкімшілік рәсімдер туралы» заңына сәйкес 
әзірленді. Қағида Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік құпияларын қамтитын қызметтік ақпаратпен 
жұмыс істеу тәртібіне қолданылмайды.

бар құжаттар және басылымдар не-
месе олардың қосымшалары кон-
верттерде (пакеттерде) болмаған 
(толық болмаған) жағдайда оларға 
үш данада еркін нысанда акт жа-
салады: оның бірі жөнелтушіге 
жіберіледі, екіншісі – құжаттама-
лық қызметте қалады, үшіншісі 
құжатты орындаушыға беріледі.

«ҚБПҮ» деген белгісі бар 
хат-хабар қағаз түрінде келіп 
түскен жағдайда, ол жабық кон-
вертте (пакетте) болуы тиіс. Бұл 
ретте, ораманың тұтастығы, құ-
жаттар мен басылымдардың па-
рақтары мен даналарының саны, 
сондай-ақ ілеспе хатта көрсетіл-
ген қосымшаның бар болуы тек-
серіледі. Қателесіп келіп түскен 
мұндай құжаттар мен басылымдар 
жөнелтушіге қайтарылады. 

Ж ұ м ы с т а н  т ы с  уа қ ы т т а 
«ҚБПҮ» деген белгісі бар құжат-
тар мен басылымдарды мемле-
кеттік орган бойынша кезекші 
қабылдайды, ол осы құжаттарды 
құжаттамалық қызмет басшысы-
на ашпай береді. Барлық кіріс, 
шығыс және ішкі құжаттар, сон-
дай-ақ, «ҚБПҮ» деген белгісі бар 
басылымдар тіркеуге жатады. 
Құжаттар – парақтар саны бойын-
ша, басылымдар (кітаптар, жур-
налдар, брошюралар) – даналар 
саны бойынша есепке алынады. 
«ҚБПҮ» деген белгісі бар құжат-
тар мен басылымдар салынған 
конверттерде (пакеттерде) басшы-
лар мен қызметкерлердің тектері 
мен лауазымдарын, сондай-ақ, 
құрылымдық бөлімшелердің атау-
ларын көрсетуге жол берілмейді.

«ҚБПҮ» деген белгісі бар 
істер құжаттамалық қызмет бақы-
лауымен мемлекеттік органның 
тиісті құрылымдық бөлімше-
лерінде жинақталады. Мұндай 
құжаттармен, істермен және ба-
сылымдармен жұмысқа – құжат-
тамалық қызмет басшылары бекі-
тетін тізімге сәйкес лауазымды 
тұлғалар, ал, таратылуы шектел-
ген құжаттармен жұмысқа мем-
лекеттік орган басшыларының 
қарарындағы нұсқауға сәйкес 
адамдар жіберіледі. Сонымен 
қатар, таратылуы шектелген құ-
жаттар мен басылымдардағы 
мәліметтерді халықаралық дерек-
тер беру желілерінде, Интернет 
желісінде орналастыруға, оларды 
жария сөз сөйлеуде немесе ашық 
баспасөзде, радио мен телевизия 
арқылы бағдарламаларда пай-
далануға, мұндай құжаттар мен 
басылымдарды ашық көрмеде 
экспонат ретінде көрсетуге, олар-
ды стендтерде, сөрелерде немесе 
көпшілік көретін басқа орындарда 
көрсетуге жол берілмейді.

Б.ТОКПАКОВА
Алматы облысы Әділет 

департаментінің бақылау және 
құжат айналымын қамтамасыз 

ету бөлімінің бас маманы
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Хабарлама

БЕС БАНК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКЕНІ ҮШІН 
КОМИССИЯ АЛУДЫ ТОҚТАТТЫ

ҚР Ұлттық банкі жеке тұлғаларға қарыз беруге және оған қыз-
мет көрсетуге байланысты жекелеген комиссиялардың күшін жою 
туралы баспасөз хабарламасын таратты. Ағымдағы жылдың 18 
наурызынан бастап 5 банк өз клиенттеріне 2019 жылғы сәуірде 
қарызға қызмет көрсеткені үшін ай сайынғы комиссияларды алу 
тәжірибесі тоқтатылғаны туралы хабарлады. Осы жұмыстың нәти-
желері бойынша комиссиялардың күшін жою банктердің шамамен 
180 мың клиентіне қатысты болады және әлеуетті нәтиже сондай 
клиенттерге шамамен 30 млрд теңге соманы құрайды деп күтілуде.

Соңғы уақытта көптеген даулар туғызып, талқыланып жүрген 
мәселелердің бірі банктердің жеке тұлғаларға қарыз беруге және 
оған қызмет көрсетуге байланысты ай сайынғы комиссияларды өн-
діріп алуы еді. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз 
ету мақсатында ҚР Ұлттық банкі қаржы нарығында қалыптасатын 

ахуалға жүйелік талдау, сондай-ақ, қаржылық қызметтерді тұты-
нушылардың өтініштерін талдау негізінде заңнамаға тиісті өзгері-
стер енгізуге бастама жасай алады. Мәселен, 2011 жылдан бастап 
алынатын комиссиялардың тізбесін белгілеу, алу, сондай-ақ, 
шектеу рәсімдерін реттеу бойынша жүйелі түрде жұмыс жүргізілді. 
2016 жылғы 1 шілдеде жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін 
есептеген кезде есепке алынатын, жеке тұлғаға берілген банктік 
қарызды берумен және оған қызмет көрсетумен байланысты ко-
миссиялар мен өзге төлемдердің толық тізбесі бекітілді. Тізбені 
енгізгенге дейін қарыз бойынша алынатын комиссиялардың саны 
40-қа дейін жететін. Комиссиялардың толық тізбесін бекіту олар-
дың санын қысқартуға және оларды атауы мен белгіленуі бойынша 
бірегейлендіруге мүмкіндік берді. 

2018 жылғы 16 шілдеден бастап кәсіпкерлік қызметпен байла-
нысты емес ипотекалық қарыз бойынша қарыз алушы жеке тұлға-
лардың шығыстарын оңтайландыру және қысқарту мақсатында 
қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге байланысты банктік шот 
жүргізу үшін, сондай-ақ, қарызды банктік шотқа есептеу үшін ко-
миссия алуға тыйым салу енгізілді.  Ал, 2019 жылғы 21 қаңтарда 

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі тура-
лы» заңға түзетулер қабылданды. Соған сәйкес, банктік қарыз бе-
руге және қызмет көрсетуге байланысты банктік шот жүргізу үшін, 
сондай-ақ, қарызды банктік шотқа есептеу үшін комиссия алуға 
тыйым салу жеке тұлғалар мен тауарларды кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыруға байланысты емес жұмыстар мен қызметтерді са-
тып алу үшін жасалған банктік қарыз шарттарына қолданылды. Ол 
қағида 4 наурыздан бастап жасалған жеке тұлғалармен банктік қа-
рыз шарттарына ғана қолданылатыны белгіленді. Сонымен қатар, 
банктер өзінің әлеуметтік жауапкершілігін сезіне отырып, қарыз 
алушы – жеке тұлғалардың жағдайын жақсарту және олардың бо-
рыштық жүктемесін төмендету мақсатында өз бастамасымен қол-
даныстағы банктік қарыз шарттары бойынша болашақ кезеңдерге 
төлемдер бойынша қарыздарға қызмет көрсетумен байланысты 
ай сайынғы комиссияларды ұстап қалуды біржақты тәртіппен алып 
тастау туралы шешім қабылдады. 

ҚР Ұлттық банкінің ақпараты бойынша әзірлеген 
Е.ЕРЖАНҰЛЫ

Нақып ЖЫЛҚЫБЕКҰЛЫ, заңгер:

«МӘСЕЛЕНІ ЗАҢМЕН ЕМЕС, КҮҢГІРТ 

ЕҢ БІРІНШІ ҰЛТТЫҚ ПАТРИОТИЗМДІ ҚАЛЫП-
ТАСТЫРУЫМЫЗ ҚАЖЕТ. КЕЗІНДЕ ҰЛТШЫЛ 
ДЕГЕНДІ ЖАМАН СӨЗ РЕТІНДЕ ҮЙРЕТТІ 

БІЗГЕ. ҰЛТЖАНДЫ ДЕГЕНДІ САНАМЫЗҒА ЕНГІЗДІ. 
АЛ, ҰЛТЖАНДЫ ДЕГЕН ИТЖАНДЫ, ҚАТЫНЖАН-
ДЫ ДЕГЕН СИЯҚТЫ ЖАМАН СӨЗ. ҰЛТШЫЛ БОЛУ 
КЕРЕК. СЕБЕБІ КЕЗ КЕЛГЕН АЗАМАТ ӨЗ ҰЛТЫН 
СҮЙЕТІН БОЛСА, СОЛ ҮШІН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ. 
МЫНАУ КІМНІҢ МЕМЛЕКЕТІ? ҚАЗАҚТЫҢ МЕМЛЕ-
КЕТІ! ОНДА ҰЛТШЫЛ ДЕГЕН МЕМЛЕКЕТШІЛДІҢ 
БАЛАМАСЫ ЕМЕЙ НЕМЕНЕ? 

– Әңгімемізді азаматтардың құқық
тық сауаттылығынан бастасақ.  

– Халқымыздың құқықтық сауат-
тылығы төмен дей алмас едім. Алайда, 
көбіне біз заңды түрде шешілетін нәрсеге 
күңгірт жолмен қараймыз. Сондықтан, 
сауатсыз деп ойлаймыз. Кез келген іс-әре-
кетте біз жеңіл жол іздеп тұрамыз. Бұл 
біздің ерекшелігіміз бе, әлде кемшілі-
гіміз бе.., әйтеуір барлық нәрсе тез бітсе 
екен дейтін әдетіміз. Заңдық тұрғыдан 
шешілетін нәрсе белгілі бір уақытта, 
кезеңмен шешілуі мүмкін. Ал, біз соны 
күткіміз келмейді де, тез бітетін жолын 
қарастырамыз. Бірақ, оның соңы үнемі 
жақсы бола бермейді. 

– Күнделікті өмірде қажет болатын 
қандай заңдарды міндетті түрде білу 
керек деп кеңес етер едіңіз?

– Ең біріншіден, әр азамат «Еңбек 
туралы» заңды жақсы білуі керек. Өйт-
кені, сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, 
күнделікті өмірде еңбек-құқықтық қаты-
насқа түсесіз. Жалақы, өтемақы туралы 
арыз-шағымдардың көптігі біздің сол заң-
ды білмейтіндігімізден. Жұмыс істедіңіз 
бе, жеке еңбек шарты деген болады, соны 
талап етіңіз. Өкінішке қарай, қазір көп 
жерде осы шарт толтырылмайды. Себебі, 
ол келісімшарт болған жағдайда жұмыс 
беруші қызметкердің зейнетақы қорына 
қаржы аударуы, жұмысшы жұмыс бабын-
да зардап шегетін болса, өтемақы төлеуі 
керек. Осындай жауапкершіліктен қаша-
ды да, жұмыс берушілер келісімшартқа 
отырғылары келмейді. Әсіресе бұдан ең 
көп зардап шегетін – маусымдық жұмыс 
істейтіндер. 

Одан кейін қарапайым нәрсе, жүр-
гізушілердің құқықтары мен міндеттерін 
білуіміз керек. Бірақ өкініштісі, оны 
білмейміз. Сондықтан да, жол полициясы 
тоқтатса, көліктен секіріп түсіп, алда-
рына барамыз. Өйткені, кінә өзімізден: 
не салығын төлемедік, не сақтандыру 
полисіміз жоқ, болмаса көлігімізде ақау 
бар. Соны жабу үшін өзіміз құрдай жорға-
лаймыз. Алайда, жол полициясы қызмет-
керлерінен де кінә бар. Олар біріншіден, 
халықтың көбінің өз құқықтарын білмей-
тінін пайдаланады да қасақана тиіседі. 
Қайта қазір камералар орнатылып, жақсы 
болды. Әйтпесе бұрын жол полициялары 
«жылдамдық асырдың» деп кез келгенге 
кінә таға алатын. Заң бойынша кез келген 
жағдайда «пәлен жерде радар бар» деген 
сияқты алдымен ескерту керек, бізде 
бұрын олай емес еді. Негізі біз заңды бұзу 
үшін емес, бұзбау үшін өмір сүруіміз ке-
рек қой. Ал, бізде кейде сол заңды бұзуға 
итермелейтін де жағдайлар көп. Әйтпесе 
неге жол полициясы ағаштың немесе 
үйдің тасасына тығылып тұрып, радар 
қояды. Себебі ол сол заңды бұзса деп 
тілеп тұр ғой. Егер ол көрініп тұрса, жүр-
гізушілер сонадайдан көріп, тежегішті 
басар еді. Яғни, тек қарапайым адамдар 
ғана емес, құқық қорғау органдарының 
өздері де сол заңды белінен басады. 

Біз, жалпы, заң саласында салдармен 
ғана алысамыз да, соған апаратын себепті 
қарастырмаймыз. Сосын өтірік есеп, 
«бәлен жерде бәлен қылмыс болды, со-
ның түгені ашылды» деп отыра береміз. 
Ал, қоғамға қылмыстың ашылғаны емес, 
мүлдем болмағаны керек емес пе?! 

– Қазіргідей дамыған заманда өмір 
сүріп жатса да, әлі күнге құжаты жоқ 
адамдар өте көп. Осының себебі неде? 

– Кеңес Одағы кезінде бірыңғай құжат 
болды, сосын Қазақстан Республикасына 
айналған соң құжаттың формасы ауысты. 
Міне, көп адамның құжатсыз жүруінің 
бір себебі – сол кездегі кеткен бір қателік-
терден. Кеше ғана Парламентте көптеген 
құжатта әйелдің еркек боп кеткені, ЖСН-
нің өзгеріп кеткені сияқты мәселелер 
көтерілді. Тағы бір үлкен мәселе – біздің 
тегіміздің әлі күнге бір ізге түспегені. 
Аты-жөнімізге қарап, қазақ екенімізді 
дәлелдей алмаймыз. Мысалы, менің 
атым – Нақып, әкемнің аты – Жылқыбек. 
Бір қарағанда менің атым Нақып па, жоқ 
әкемнің аты Нақып па, түсініксіз. Бұл 
бізде аты-жөнді жазудың бір реті нақты-
ланбағандығынан. 

– Нақты адамдарға оралсақ, мы
салы әлі күнге құжат алмай жүрген 
қан ша адам бар? Оның себебін қалай 
түсін діруге болады? 

– Бұл көбіне салғырттықтан, бейжай-

лықтан. Төлқұжатының уақыты өтіп кетсе 
де, жүре беретіндер көп. Расында, ауылда 
төлқұжат сұрайтын жерлер аз, сондықтан, 
адамдар онсыз да жүре береміз деп ойлай-
ды. Екіншіден, бұл сол жергілікті жерлер-
де мемлекеттік қызметте отырғандардың 
салғырттығынан. Олар қадағалауы керек 
қой. Мысалы, жақында мені «Қарекет» 
бағдарламасына шақырды. Онда бір қа-
рия кісінің құжаты жоқ. Жергілікті жерде 
бітетін шаруа. Әйтпесе, ол кісі сол ауылда 
53 жылдан бері тұрып келеді екен. Одан 
басқа не керек енді? Қасында тұратын 2-3 
көршісі куә болса, жетіп жатыр. Ары қа-
рай сот шешімін шығарып, жеке куәлігін 
әлдеқашан тапсыруға болар еді. Осындай 
қарапайым нәрсені реттей алмасақ, несіне 
қоғамбыз?! 

Құжатсыз болу тіпті босқын мәрте-
бесінен де төмен. Қазақстан Республи-
касындағы Адам және азаматтардың 
құқықтары мен міндеттері дегенде, неге 
адам дейміз, неге азамат деп бөлек атай-
мыз? Себебі екеуі екі бөлек ұғым. Адам 
деп жалпы еліміздің аумағында өмір 
сүріп жатқан ҚР азаматы, шетел азама-
ты, азаматтығы жоқтар мен босқындар, 
барлығын айтамыз. Ал азамат деген, ол 
– статус. Босқын дегеніміз – белгілі бір 
мемлекет аумағынан екінші бір мемлекет 
аумағына ырықсыз өткендер. Босқын мәр-
тебесіне жалғыз адам ие бола алмайды, 
ол бір топ адамға ғана беріледі. Яғни, бір 
елден кемі 40-50 отбасы боп келсе, міне 
солар босқын саналады. 

Жалпы, ешкімді, дені дұрыс болмаса 
да, тіпті қылмыскер болса да азамат-
тықтан шығара алмаймыз. Ал, азамат-
тықты адамдарға дер кезінде беру, құжат-
тарын түгендеу құзырлы орындардың да 
міндеті. 

– Неге бізде құжаты жоқ адамдар 
делдалдың көмегіне жүгінеді? Көбіне 
солай, «біреуге істеп бер деп ақша беріп 
едім, алдап ақшамды алып кетті» деп 
жүрген бір адам. Солар неге өздері әре
кеттенбей, өзгені ортаға салады? 

– Айтып тұрғаныңыз оралмандар 
шығар, өз бетінше құжат жасата алмай 
ортаға біреуді салатын көбіне солар ғой. 
Бірінші себебі, олар ар жақта Ахмет Бай-
тұрсыновтың төте жазуымен білім алады 
да, бұл жақтың кирилл қарпін түсінбейді. 

Сондықтан құжат толтыра алмайды. 
Одан кейін бізде мемлекеттік мекемелер 
азаматтыққа қабылдау болсын, ықтияр 
хатты болсын, бәрін жол қылып тастаған. 
Кезінде оралмандар елге келгенде, қолда-
рына «Қазақ куәлігін» ұстата қоятын да, 
сосын азаматтыққа қабылдана беретін. 
Ал, қазір «Оралман куәлігі» деген шықты. 
ҚР «Көші-қон туралы» заңында оралман 
дегеннің статусы нақты белгіленген, яғни, 
оралман деп басқа елде туып-өскен тек 

қазақ ұлтын ғана айтамыз. Ендеше, қа-
заққа «Сен қазақсың» деп құжат берудің 
не керегі бар? Бұл сиырдың мойнына 
сиыр деп алқа тағып қойған сияқты нәрсе 
ғой. Бір кездері Қытайдан сотталмаған 
деген анықтама алып келуді талап етті. 
Ал, Қытайдың заңы бойынша сотталған 
адамдарды шекарадан шығармайды. 
Яғни, бергі бетке өтті ме, демек оның 
сотталмағаны белгілі. Бұл – азаматтықты 
берудің механизмі дұрыс емес деген сөз. 
Мұндай жерде құжатты адамдар емес, 
мемлекеттік мекемелер жасауы керек.

– Ал, енді осы тұста неге алаяқтық 
жиі орын алады? Осыған қандай да бір 
тосқауыл қоюға болмай ма?

– Тосқауыл қою үшін, ең бірінші 
сол мекемеде алаяқтармен жең ұшынан 
жалғасып жұмыс істеп отырған қызмет-
керлерді ұстау керек. Негізі, заң бой-
ынша кез келген азамат өзі барып, өзі 
қол қоюы керек. Олай болса, әлгі құжат 
қабылдайтындар басқа біреудің атынан 

келген азаматтарды қабылдамауы керек 
қой. Ендеше, бұл тек жекелеген азамат-
тардың ғана емес,  мекеменің де кінәсі. 
Мен, мысалы, былтыр Түркістандағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті-
не барған кезімде сол жердегі оралман 
студенттердің өзі құжат мәселесінен 
қиналып жүргенін көрдім. Көбіне, олар 
арғы беттен өткенде, алғаш Алматы об-
лысы Еңбекшіқазақ ауданының Шелек 
ауылына келеді. Тіркеуге тұрады. Содан 
ары қарай «азаматтықты алып береміз, 
өйтеміз-бүйтеміз» деп қаншама әуре-сар-
саңға салып қояды. Сонымен қарасам, 
әлгі студенттердің біреуінің тіркеу мерзімі 
бітіп қалған, бірінің құжатының уақыты 
өткен. Әлгілерге хабарласады, телефонын 
ала алмайды, сонымен не істерлерін біл-
мейді. Студенттер солай сорлап жүр. Ал, 
келіп алған егде жастағыларға тіпті қиын. 
Демек, бұл мәселеде бір шешім керек, ол 
шешім – құжатты алуды оңайлату. Әйтпе-
се, бұл проблема бола береді. 

– Жеке өз басыңыз осы құжат мәсе
лесімен жұмыс істеп көрдіңіз бе? 

– Біріншіден, мен құжат мәселесімен 
жұмыс істеген жоқпын. Себебі біреуден 
құжат алып жұмыс істедің бе, міндетті 
түрде сіз делдал боп есептелесіз. Сон-
дықтан маған біреу жүгіне ме, мен дереу 
тиісті орындарға өткіз деймін. Бір-екі 
адамның құжатын алып жұмыс істедің 
бе, біреу болмаса біреу «пәленше жұрт-
тың құжатымен жұмыс істеп жүр екен» 

десе, оның екінші мағынасы – делдал. 
Ал, делдал деген жақсы ат емес. Өйткені, 
делдалдар ақысыз жұмыс істемейді. Ақша 
алдың ба, онда алаяқ атанасың. Яғни, дел-
дал деген – алаяқтың екінші аты. 

– Қазіргі кезде жүріп жатқан құқық
тық реформаларға көңіліңіз тола ма? 

– Мемлекет тарапынан әртүрлі құқық-
тық реформалар жүргізіліп жатыр ғой. Ол 
реформалар жоғары жақтан, Парламент-
тен қабылданғанымен, бізде соның меха-

низмі дұрыс істемейді. Мысалы, осыдан 
үш-төрт ай бұрын Қаржы министрлігі бір 
жобаны қолға алды. Ол – Нұр-Сұлтан мен 
Алматы қаласынан пайызы төмен тұрғын 
үй салу жобасы. Бірақ, ол жерде «пайызы 
төмен үйлерді басында баспанасы барлар 
да алуына болады» деді. Әйтсе де көп 
ұзамай Елбасының өзі оған мораторий 
жариялады. Себебі егер бұл реформа тура 
сол күйінде қала берсе, онда қаржысы 
бар біреу он үйді алады да, жалға беріп 
қояды. Тағы да байғұс баспанасы жоқтар 
байларға тәуелді болып шығады. Міне, 
механизм деп отырғаным осы. Әйтпесе 
бізде заң бар! Бірақ, сол заңды жүзеге 
асыратын қызметкерлері салғырт. Заң-
ның кез келген жерде икемді тұсы мен 
икемсіз тұсы болады. Қарапайым мысал, 
бір құқықбұзушылық бойынша бес жыл-
дан он жылға дейін жаза тағайындалуы 
мүмкін. Бірақ, сіз ол азаматтың иман-
дылығына, бірінші рет жасап отырғанына, 
өкінуіне немесе отбасы жағдайына қарай 

бес жыл беруіңіз мүмкін. Сондай-ақ, оны 
қайталай істеуіне, қасақана істеуіне қа-
рай 10 жыл беруі де мүмкін. Көрдіңіз бе, 
соттың істі қарауына байланысты бәрі. 
Сол сияқты, құжаттандыру мәселесінде 
де оны бюрократиялық жолмен созбаққа 
салу немесе кішіпейілдікпен, азаматтарға 
деген жанашырлықпен тезірек бітіру бар. 
Бізді құртатын сол «берсем де, бермесем 
де өз қолымда» деген қызметкерлердің 
өзімшілдігі. Заңнан ештеңе көре алмай-
сыз, бәрі адамдардың психологиясына 
байланысты. Бізде құзырлы орында отыр-
ғандар келген азаматтарға өздеріне кіріп-
тар деп қарайды. Ал, шын мәнінде олар 
қарапайым адамдарға кіріптар ғой. Себебі 
олар сіз бен біздің төлеген салығымыздан 
жалақы алады. Соны ұмытып кетеді де, 
мемлекетке қызмет істеп отырмын деп мін-
детсінеді. Қызмет істеп отырса, айлықты 
қайдан алып отыр? Демек, ондай тоғышар 
қызметкерден гөрі қорасындағы сиырын 
сауып, сүтін сатып, одан түскен ақшадан 
салығын төлеп отырған апа артық. 

– Азаматтардың заң шығармашы
лығындағы белсенділігі неге төмен?

– Біз құқықтық, азаматтық қоғам құра-
мыз дейміз ғой, бірақ, бізде көбіне қандай 
да бір істі біреу істейтін сияқты болып 
тұрады. Біреу бастаса, соның артынан 
ергенді жақсы көреміз. Өзіндік көзқара-
сымыз бола бермейді. Қазақ жуас халық 
дейді ғой сыртымыздан. Бірақ, қазақ бір 
оянып кетсе жаман болады дейді. Алайда, 

қашан оянатынымыз белгісіз. Әлі күнге 
ұйықтап жатқан сияқты көрінеміз кейде. 
Бізде өзіндік көзқарас өте төмен. Саяси 
көзқарас. Өйткені, біз «сен тимесең, мен 
тименнің» керімен отыра береміз. Біз 
қоғам солай деп ойлаймыз. Өзіміздің сол 
қоғамды құрайтын бір бөлшек екенімізді 
елей бермейміз. Біз тіпті сайлаудың өзі-
не бармай, «менсіз де сайланады» ғой 
дейміз. Құдайға шүкір, қазақ мәдениетті, 
қазақ сауатты, бірақ, бізде белсенділік, 
өзімізге деген сенімділік жетіспейді.

– Ал, оны қалыптастыруға бола ма?
– Әрине, болады. Оны мектептен 

бастау керек. Ал, біз университетте ғана 
үйреткіміз келеді. Ең бірінші ұлттық 
патриотизмді қалыптастыруымыз қа-
жет. Кезінде ұлтшыл дегенді жаман сөз 
ретінде үйретті бізге. Ұлтжанды дегенді 
санамызға енгізді. Ал, ұлтжанды деген 
итжанды, қатынжанды деген сияқты жа-
ман сөз. Ұлтшыл болу керек. Себебі кез 
келген азамат өз ұлтын сүйетін болса, сол 
үшін жұмыс істейді. Мынау кімнің мемле-
кеті? Қазақтың мемлекеті! Онда ұлтшыл 
деген мемлекетшілдің баламасы емей 
немене? Демек, әр қазақ, осында тұра-
тын әрбір азамат Қазақ мемлекетінің 
мүддесіне қыз мет етуі тиіс. Ал, ол нәр-
сені біз әр балаға отбасынан сіңіруіміз 
керек. Мысалы, сіз қол жумай тамақ 
ішпейсіз. Ол – әдет. Сол секілді жеті 
атаға толмай қыз алмау да. Кезінде заң 
болған. Себебі қазақ жойылып кетпеу 
үшін, ген дұрыс сақталуы үшін осындай 
заңды енгізген. Уақыт өте келе әдетке 
айналған. Сол сияқ ты бізді, мысалы, 
ата-анамыз «кісінің ала жібін аттама» 
деп өсірді. Сол сияқты заңды да бала-
ның миына сіңіру қажет. Оны оқытудың 
керегі жоқ. Себебі заң деген нәрсе әр 
адамның жүрегінде болуы тиіс. «Мен 
осыны қалай істеп жатырмын, дұрыс 
па, бұрыс па?» деген сүзгі болғаны жөн. 
Әйтпесе, бәрі бекер. Яғни, заң дегеніміз 
адамның ар-ожданы мен ұятынан пайда 
болатын құбылыс. Ендеше, ар-ұяты-
мызды сақтайық, оған қайшы келетін, 
ар азабына түсіретін істерге бармайық. 
Нағыз тәртіп сонда ғана орнайды. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Мәриям ӘБСАТТАР,
«Заң газеті»

ЖОЛМЕН ШЕШУГЕ ҚҰМАРМЫЗ»
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Жемқорлық 

Кесел туралы хабарлағандарға 27 миллион берілген
Әлемде сыбайлас жемқорлық кеселінің шыр

мауына түспеген ел аз. Аталған дерт біздің елді 
де айналып өтпеді. Себебі, соңғы кезде сыбайлас 
жемқорлық жасап, қыруар қаржыны жымқырып, 
тұтылғандар туралы ақпараттарды жиі естиміз. 
Әсіресе, халыққа қызмет етудің орнына өз құлқы
нын ойлаған мемлекеттік қызметшілердің көбеюі 
алаңдатады. «Бір құмалақ бір қарын майды шірі
теді», – демекші, мемлекеттік қызметтегілердің 
сыбайлас жемқорлыққа баруы, қоғамның бүкіл 
билікке деген күмәнін тудыратыны анық. 

Мәселен, Маңғыстауда өткен жылы сыбай
лас жемқорлыққа қатысты аудандық және оған 
теңестірілген соттарда 38 адамға қатысты 29 іс 
аяқталған. Бұл өьткен жылмен салыстырғанда 14 

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ  ПІКІР

уап қайтаруымыз керек. Оның үстіне, судьяның 
қызметі үнемі ізденісті, еңбекті талап етеді. 
Болдым, толдым, бәрін оқыдым деген түсінік 
бізге жат. Қателеспес үшін заңдарды үнемі 
қайталап, құқықтық саладағы жаңалықтардан 
хабардар болып отыру керек. Адам тағдыры-
на жауапты тұлғаларға жаңашылдыққа ілесіп 
отыру міндет.

– Судьялық жұмыс сізге несімен қымбат, 
қандай ерекшелігімен маңызды?

– Жетісу аудандық сотына судья болып 
1997 жылдың 30 маусымында тағайындалдым. 
Президент Жарлығы шыққан күн әлі есімде. 
Бұған дейін жеті жыл Алматы қаласының Ме-
деу аудандық прокуратурасында қызмет еткен 
едім. Осы жылдар ішінде заңдарды қалай 
қолданудың әліппесін үйрендім. «Көре-көре 
көсем болады» дегендей, жыл өткен сайын ше-
берлігімді шыңдай түстім. Ал Жетісу аудандық 
сотына келгенімде мұнда қылмыстық, азамат-
тық, әкімшілік істер қаралады. Сот жұмысына 
араласқан сәттен бастап судья қызметінің 
қаншалықты көпқырлы екенін ұғынғандай 
болдым. Өйткені, әділ төрелік талап етілетін 
қазылардың тек жоғары білікті заңгер ғана 
емес, бұған қоса адам жанына үңіле алатын 
психолог, әр деректі сау санамен таразылай 
алатын сарапшы, ең бастысы, тараптарды 
мәмілеге келтіру шеберлігін меңгерген маман 
болғаны орынды екен.  

– Алғашқы қараған ісіңіз есіңізде ме?
– Жұмысқа алғаш араласқандағы әсерді де, 

қиындықты да әлі ұмыта қойғам жоқ. Алғашқы 
қараған ісім де бүгінгідей көз алдымда жатта-
лып тұр. Осы істі қарағанда ерекше толқыдым. 
Себебі, айыпты орындығында отырған ақыл 
тоқтатқан азамат емес, кәмелетке толмаған 
жас бала еді. Жасы он жетіге енді келген 
бозбаланың ертеңі не болар екен деп қатты 
алаңдадым. Дәл осы істі таразылау барысын-
да кейбір ата-аналардың ұрпағының ертеңіне 
соншама жауапсыз қарайтынын аңғардым. 
Бұл баланың әкесі есірткі заттарын сақтағаны 
үшін істі болған. Уақытша ұстау изоляторында 
жатқан сол әке баласына есірткі затын әкелу-
ді тапсырған. Ал, изоляторға тапсырылатын 
әр зат, әр киім тексеріледі. Соны біле тұрып 
кәмелетке толмаған баласына кім наша әкел 
дейді? Осындай тапсырма беру үшін қандай 
жүрек керек? Жіті қадағаланатын мекеменің 
тыйым салынған затты бала әкелсе де үндемей 
жібере салуы мүмкін емес қой. Бұл менің ой-
ымша, өз баласына жаны ашымайтын, ертеңіне 
алаңдамайтын адамның тірлігі. Бұдан кейін де 
қаншама қылмыстық, азаматтық істер қарадым. 

МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ КҮШЕЙТІЛДІ

Ләззат МУХАМЕДОВА, доғарыстағы судья:

«ТАЛАС ТУДЫРМАЙТЫН 
ШЕШІМ ШЫҒАРУ 

СУДЬЯ ҮШІН АБЫРОЙ»

– Қазылық ету оңай емес. Осындайда 
судьялар бір-біріне қаншалықты жанашыр? 
Аға буынның қамқорлығын көрдіңіз бе?

– Басқа жұмыстармен салыстырғанда 
тәжірибелі судьялардың жастарды қанатының 
астына алып, жол көрсетуі бұрыннан бар. 
Менің де аяғымнан тұрып, жұмыстың маңызын 
сезінуіме, қателеспей қазылық жасауымда аға 
буынның үлесі үлкен. Тәлімгерлік мектебінің 
көмегін көріп, тәжірибесін арттырған, шебер-
лігін шыңдаған мен ғана емес. Жаңа тағайын-
далған судьялардың барлығына тәлімгердің 
бекітілуі сот жүйесінде дәстүрге айналған. 
Қалалық, облыстық соттың тәжірибелі судья-
ларынан іріктелетін тәлімгерлер іс қараудың 
алғашқы әліппесінен бастап, заңдарды қолдану-
дың тетігіне дейін ерінбей, жалықпай үйретеді. 
Сол үшін тәлімгерлерге алғысымыз шексіз. 
Мұндай мектеп аға буынның жастарға деген 
жанашырлығын тереңдетіп қана қоймай, жас 
судьялардың тәлімгерлер алдындағы жауап-
тылығын да арттырады. 

Осының бәрі қазылық етуге келген жастарға 
қолдаудың барының дәлелі. Біз де өзімізге 
артылған сенімді ақтап, қамқорлыққа сапалы 
істерімізбен, салиқалы жұмыстарымызбен жа-

адамға көп. Ел экономикасының дамуын тұра
лататын осынау кеселмен мемлекетімізде күресу 
жолында қабылданған заң, бағдарлама, ісшара
лардың да кемі жоқ. Тұңғыш Елбасымыз дың 2018 
жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әлау
қатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен бел
сенді күрес жалғасатынын, егер қарамағындағы 
қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
құқықбұзушылық жасаған жағдайда бірінші 
басшылардың жеке тәртіптік жауапкершілігін 
күшейтуді, «Сыбайлас жемқорлықтан ада өңір
лер» жобалары аясында елорданың жемқор
лыққа қарсы стратегияны жүзеге асыру жөніндегі 
тәжірибесін тарату керектігін атап көрсеткен еді. 

Бұл басшылардың қызметке деген адалдығы мен 
жұмыстағы жауапкершелігін арттырады деген 
сенімдемін. 

Ал,  Маңғыстауда сыбайлас жемқорлықтан 
ада өңірге айналу мақсатында ауқымды жұмыс
тар жүргізілуде. Нәтижесінде, әрбір органда ке
дергісіз қолайлы орта қалыптастыруға басымдық 
беріліп келеді. Мәселен, аудандық және оған 
теңестірілген соттарға сенім жәшіктері қойылып, 
сенім телефондары үздіксіз жұмыс жасап тұр. Өз 
кезегінде сенім жәшіктеріне түскен әрбір сұрақ 
жіті тексеріледі. Сондайақ, соттарда арнайы  
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және ішкі 
қауіпсіздік бөлімі тұрақты түрде семинар, дөң
гелек үстел өткізіп, еңбекке деген адалдық пен 
сыбайлас жемқорлықтың салдарын түсіндірумен 
келеді. Тағы бір айта кететін жәйт, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдескендер
ге, яғни, жемқорлық фактілері туралы хабарлама 
бергендерге сыйақы беру жолға қойылған. Алай
да, сыйақы ақпарат шындыққа сәйкес болса ғана 
берілетінін ескерген абзал.  Сыйақы көлемі 30 
айлық есептік көрсеткіштен бастап, қылмыстың 
ауырлығына байланысты 100 айлық есептік көр
сеткіш аралығын құрайды. Елімізде өткен жылы  
аталған фактілер туралы хабарлама берген 185 
тұлғаға жалпы сомасы 27,3 млн теңге көлемінде 
сыйақы берілген екен.  Осы орайда  мұндай «бар
мақ басты, көз қысты» әрекеттерге мемлекеттік 
органдармен қатар, қоғам да бейжай қарамай, 
белсенділік танытса игі. 

Гүлмира СҮЙЕУОВА,
Ақтау қаласы мамандандырылған 

әкімшілік сотының судьясы

Асылхан МИЗАНБАЕВ,
Жалағаш аудандық сотының төрағасы

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды 
күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру және қыл-
мыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға қол қой-
ды. Бұл заң 2019 жылдың 3 ақпанында заңды күшіне енді.

Заңнама негізінде жалпы түзетулердің бес тобын атауға бола-
ды. Түзетудің бірінші тобы меншік құқығын қорғауды күшейтуге 
бағытталған. Онда банктік қарыз шарттары бойынша тараптардың 
мүліктік құқықтарын қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Республика-
сындағы банктер және банк қызметі туралы» заңда: банктік шотты 
жүргізгені үшін және осындай шотты ашқан кезде қарыз бергені 
үшін қос комиссияларды, ипотекалық қарыздар бойынша 180 күн 
өткен соң есептелген сыйақыны алуға тыйым салынатындығы көз-
делді. Сондай-ақ, түзетулер мүлікті тәркілеу кезінде тұлғалардың 
мүліктік құқықтарын қорғауға бағытталған. Осы мақсатта Қылмыс-
тық процестік кодексте қылмыстық процестің (сотқа дейінгі және 
сот) әрбір сатысында мүлікті тәркілеу туралы шешім қабылдағанға 
дейін оның қылмыстық шығу фактісін анықтау қажеттігі нақты-
ланады. Бұдан басқа, ҚПК-де қылмыстық қудалау органы бұрын 
салған тыйымды және үкімді орындауға байланысты тәркіленген 
мүліктен өзге де ауыртпалықтарды алып тастау жөніндегі соттың 
құзыреті белгіленеді.

Түзетулердің екінші тобы «Төрелік туралы» заңды қолдану 
арқылы проблемаларды шешуге бағытталған. Атап айтқанда, мем-
лекеттік органның не квазимемсектор субъектілерінің қатысуымен 
дауларды төрелік қарау кезінде шетелдік құқықты қолдану мүмкін-
дігі беріледі. Сондай-ақ, заң төрелік шешімді орындаудан бас тарту-
дың негізі төрелік құрамының заң талаптарына сәйкес келмеуі ғана 
емес, сондай-ақ, осы құрамның тараптар келісіміне сәйкес келмеуі 
болып табылатындығы туралы нормамен толықтырылады. 

Үшінші топ сот жүктемесін оңтайландыруға бағытталған тү-
зетулерді құрайды. Мәселен, Азаматтық процестік кодекске және 
«Нотариат туралы» заңға өзгерістер енгізілді, оған сәйкес, соттар 
бұрын қарайтын 9 даусыз талап нотариустарға беріледі. Бұл, мыса-
лы, жалақыны өндіріп алу туралы, коммуналдық қызметтер бойын-
ша берешектерді өндіріп алу туралы және т. б. талаптар. Сонымен 
қатар, жеңілдетілген іс жүргізудің екі санаты сот қарауында қалып, 
тараптардың келісімдеріне негізделген бірнеше талап жеңілдетілген 
(жазбаша) іс жүргізуден соттың бұйрықтық іс жүргізуіне берілді. 
Бұдан басқа сот орындаушыларының жекелеген қаулыларын санк-
циялау соттан прокуратураға өтті. Ал, борышкер болып табылатын 
жеке тұлғаның, заңды тұлға басшысының Қазақстан Республика-
сынан шығуына шектеулер және борышкерді мәжбүрлеп алып келу 
соттарда қалады.

Түзетулердің төртінші тобы экономикалық және салықтық 
қылмыстық құқықбұзушылықтарды ізгілендіруге және осыған 
байланысты салық заңнамасы саласындағы құқықбұзушылықтар 
бойынша әкімшілік айыппұлдардың мөлшерін ұлғайтуға бағыт-
талып отыр. Атап айтқанда, шетелден ұлттық және шетел валю-
тасындағы қаражатты қайтармағаны үшін және салық, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтарғаны үшін 
Қылмыстық кодексте қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатын 
залалдың шегі, тиісінше, ұйымдардан 15 мың АЕК-тен 45 мың 
АЕК-ке дейін және ірі залал үшін 20 мың АЕК-тен 50 мың АЕК-ке 
дейін, сондай-ақ, аса ірі залал үшін айыппұл 50 мың АЕК-тен 75 
мың АЕК-ке дейін артты.

Соңғы бесінші топ өзге де түзетулерді қарастырады. Онда аза-
маттық кодексте нотариус депозиті арқылы мәмілелер бойынша 
қолма-қол ақшасыз есепайырысу нысанын қолдану мүмкіндігі 
қарастырылған. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауап-
кершілігі бар серіктестіктер туралы» заңда серіктестіктегі үлеске 
меншік құқығының пайда болу сәті құрылтай құжаттарын түзету 
кезінде серіктестікті мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу болып 
табылатыны нақтыланды.

Жалпы айтқанда мұндағы өзгерістердің барлығы меншік 
құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру 
және қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіруге серпін беріп қана 
қоймай, халықтың сотқа деген сенімін арттыруға, сот төрелігін одан 
әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Әр іске нүкте қоярда жүрегімнен өткізіп барып 
шешім қабылдаймын. Өйткені, менің бір ауыз 
сөзім адамның тағдырын шешеді ғой. Судья 
жұмысының жауаптылығы да осында. Судья 
үшін ешқандай талас тудырмайтын шешім 
шығару абырой.

– Қазір азаматтық істер санының жыл 
өткен сайын көбеюі судьялардың жүктемесін 
өсіріп отырғаны шындық. Мұндай қиын-
дықтан қалай шығуға болады?

– Сот жүктемесінің жоғары екені биыл сөз 
болып отырған мәселе емес. Әсіресе азаматтық 
істердің үлесі бұрыннан жоғары. Мұны аза-
маттардың құқықтық сауатының көтерілуімен 

мен сауатты адвокаттар әділдіктің салтанат 
құруының кепілі десем қателеспеймін. 

«Бес саусақ бірдей емес» дегендей, екі 
құқықтық институтта еңбек етіп жүрген ма-
мандардың біліктілігі әр деңгейде. Білімді 
прокурорлардың жұмысына тәнті болсақ, істі 
жаңа парақтап отырғандарына қынжылатын 
кездеріміз де кездеседі. Тақылдап қарауындағы 
адамды қорғағанша тыным таппайтын адво-
каттарға қалай сүйсінсек, жөндеп сұрақ қоюға 
өресі жетпей отыратын қорғаушыларға қарап 
қарнымыз ашқан кездер де аз емес. Бір қуана-
рым, қазір қарапайым азаматтардың құқықтық 
сауаты да, білімі де өскен. Олар өзін лайықты 

байланыстырып жатамыз. Бұл дұрыс пікір. Де-
генмен, күні бойы істерден бас алмайтын судья-
лардың қателеспесіне ешқандай кепілдік жоқ. 
Өйткені, әр істі қараудың өз мерзімі бар. Сол та-
лаптан шығу үшін қазылардың кейде жұмыстан 
қалып, кейде демалыс күндері де қызмет етуіне 
тура келеді. Осыған орай өзіне тапсырылған 
міндетті адал атқару үшін қазыға жеке басының 
қызығушылығын, отбасының тірлігін кері ысы-
рып қоюға мәжбүр. Бұдан бөлек, заңдардағы 
жаңа өзгерістерді үнемі оқып, қайталап тұру 
керек. Қазір ақпараттың заманы. Бізге күн-
делікті хабарлардан шет қалуға да болмайды. 
Сондықтан, сот жүктемесін қалып қа келтіру, 
судьялар арасында істерді бөлудің теңгерімін 
сақтау өте маңызды. Бұл бағыт бойынша сот 

саласында іргелі реформалар қолға алынып 
жатқанын көріп отырмыз. Заңдарға өзгеріс ен-
гізіліп, даусыз істердің бір бөлігі нотариустарға 
беріліп жатыр. Кейбір санкциялар соттан про-
куратура құзырына өтті. Осының бәрі алдағы 
уақытта жүктеменің жеңілдеп, істерді неғұр-
лым терең, сапалы қарауға, тараптарға теңдей 
мүмкіндік беріп, куәларды еркін сөйлетуге жол 
ашады деген үміттемін.

– Сот процесіндегі прокурор мен адво-
каттың рөлі қандай? Олардың қызметіне 
көңіліңіз тола ма?

– Сот процесінің тартысты өтуіне проку-
рор мен адвокат түрткі болады. Үкімнің әділ 
болуы прокуратура мен адвокатура өкілінің 
белсенділігіне, ізденгіштігіне, талапшылдығы-
на байланысты. Іске тыңғылықты дайындалған 
прокурор айыптың орынды екенін дәлелдесе, 
қорғаушы қорғауындағы адамның кінәсіздігіне 
негізді құжаттар ұсынуы шарт. Олардың тала-
сынан, тартысынан шындық туады. Мұндайда 
үкім шығару да жеңіл. Ал, прокурордың да-
йындықсыз келуі, адвокаттың қорғауға селқос 
қарауы істі қиындатады. Себебі, судьяның өз 
бетінше дәлел іздеуге, тараптарға кеңес беруге 
құзыреті жоқ. Сондықтан, мықты прокурорлар 

қорғай алмайтын мамандарды бірден ажырата 
алады.

– Биыл өзіңіз еңбек еткен Алматы қала-
лық соты өзінің жарты ғасырлық мерейто-
йын атап өтіп жатыр. Қандай тілегіңіз бар?

– «Елу жылда ел жаңа» демей ме халық. 
Мен қазір доғарыстағы судьямын. Бірақ, өзім 
қызмет еткен, кәсіби маман болып қалыптас-
қан Алматы қалалық сотымен жүрегім, тіле-
гім бір. Сот ұжымына мереке құтты болсын 
деймін! Әріптестерім сауатты, әділ, ізгілікті 
шешімдерімен жұртшылықтың көңілінен шыға 
берсін!

– Уақыт тауып ой бөліскеніңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Нұрлан ШЫНТАЕВ

ОСЫ ІСТІ ҚАРАҒАНДА ЕРЕКШЕ ТОЛҚЫДЫМ. СЕ-

БЕБІ, АЙЫПТЫ ОРЫНДЫҒЫНДА ОТЫРҒАН АҚЫЛ 

ТОҚТАТҚАН АЗАМАТ ЕМЕС, КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН 

ЖАС БАЛА ЕДІ. ЖАСЫ ОН ЖЕТІГЕ ЕНДІ КЕЛГЕН БОЗБАЛАНЫҢ 

ЕРТЕҢІ НЕ БОЛАР ЕКЕН ДЕП ҚАТТЫ АЛАҢДАДЫМ. ДӘЛ ОСЫ 

ІСТІ ТАРАЗЫЛАУ БАРЫСЫНДА КЕЙБІР АТА-АНАЛАРДЫҢ 

ҰРПАҒЫНЫҢ ЕРТЕҢІНЕ СОНШАМА ЖАУАПСЫЗ ҚАРАЙТЫ-

НЫН АҢҒАРДЫМ. БҰЛ БАЛАНЫҢ ӘКЕСІ ЕСІРТКІ ЗАТТАРЫН 

САҚТАҒАНЫ ҮШІН ІСТІ БОЛҒАН. УАҚЫТША ҰСТАУ ИЗОЛЯТО-

РЫНДА ЖАТҚАН СОЛ ӘКЕ БАЛАСЫНА ЕСІРТКІ ЗАТЫН ӘКЕЛУДІ 

ТАПСЫРҒАН. 
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

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

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘРТҮРЛІ
3. «JOINTMEDICAL» ЖШС, БСН: 130740021707, өзінің тара-

тылатындығын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сей-
фуллин көшесі, 410-үй, 422-оф. Тел.: 8 705 100 45 23.

5. «Ломбард Народный 2015» ЖШС, БСН 151040025235, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай облысы, Рудный қ., 
Комсомольский даңғ., 1-үй. 

9. «LOGISTICS TRANS ENERGY» ЖШС өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Тараз қ., Ташкентская к., 320. 

ТАРАТУ

8. Ақмола облысы МАЭ сотының 28.03.2019 ж. анықта-
масымен «СоцСтройПроект» ЖШС-не (БСН 110240007859), 
қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы өндіріс басталғанын 
хабарлаймыз. Сұрақтар мен шағымдар келесі мекенжай бойын-
ша қабылданады: Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Макинск 
қаласы, С.Сейфуллин көшесі, 179, телефон: +7 (71646) 2 15 42/ 
+7 771 178 88 01.

2. «Смарт Проф» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
170240001038 қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы 
өтетіні туралы хабарлайды. 

Күн тәртібінде қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алу 
мәселесі қарастырылған. Қатысушылардың кезектен тыс жалпы 
жиналысы 2019 жыл 8 мамыр сағат 11:00-де мына мекенжай 
бойынша өтеді: Алматы қ., Гагарин даңғ., 309-үй, н.п. 357. «Смарт 
Проф» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы 
ҚР «Шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер тура-
лы» Заңына сәйкес өтеді. 

4. «Орал Мұнай Өнімдері» акционерлік қоғамы атына тір-
келген БСН 931240001121, ККМ Меркурий 115Ф, зауыт нөмірі 
АА00204726, 2000 ж.ш., 05.09.2002 жылы есепке қойылған, жоға-
луына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

6. «Колутонский XПП» ЖШС (БСH: 061140012387) өзінің кредиторларына Ақмола 
облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешіміне, 
«Колутонский ХПП» ЖШС-нің оған оналту рәсімін қолдану туралы арызын қарауға 
қабылданғандығы туралы құлақтандырып, азаматтық іс қозғалды деп хабарлайды. 
Аталған азаматтық іс бойынша сот отырысы 15.04.2019 ж. сағат 15:00-де Ақмола об-
лысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының ғимаратында, Ақмола 
облысы, Көкшетау қаласы, Горький көшесі, 37 мекенжайы бойынша өтеді.

7. Астана қ. бойынша МАЭС-ның 28.03.2019 ж. ұйғарымымен «Әлеуметтік-өндіріс кәсіп-
орыны «ЖАСА» ЖШС, БСН: 140340006832 қатысты оңалту туралы азаматтық іс қозғалды. 
Талап-арыздар мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан қ., Ш.Иманбаев көшесі, 
9-үй, н.п.106.

ЖАРНАМА

Алматы облысы Полиция департаментінің 
басшысы М.Ұрымханов аймақ тұрғындарымен 
кездесті. Жиында ішкі істер қызметкерлерінің 
жұмысы таразыланып, аймақтың қылмыстық 
ахуалына баға берілді.

Есепті кезеңде аса ауыр қылмыстар саны 13 
пайызға, қылмыстық құқықбұзушылықтар 60 па
йызға азайған. Қылмыстардың басым бөлігі Алматы 
қаласына жақын орналасқан Қарасай, Талғар, Ең
бекшіқазақ және Жамбыл аудандарында тіркелген. 
Соның ішінде, бөтен мүлікті ұрлау жиілеп тұр. 
Полицейлердің күш жұмылдыруының нәтижесінде 
6 жарым мың ұрлық, оның ішінде, өткен жылы жа
салған 300 ұрлықтың беті ашылған. Нәтижесінде 5 
мыңнан астам адам қылмыстық жауапкершілікке 
тартылыпты. Сұғанақ қолдармен күрес мәселесі 
өзекті екенін бас полицей жасырмады. Әрбір төртін
ші ұрлық пәтер және жеке үйлерде орын алуда. 

Алматы облысы аграрлық санатқа жататын 
болғандықтан, қараша қауымның көбі мал шар
уашылығына тәуелді. Елді ұлардай шулатып, өрі
стегі малын табындап, үйірлеп, тіпті, тапа талтүсте 
қоражайларын бұзып кіріп, олжалап кететін ба
рымташылар елді қан қақсатып жүр. Статистикаға 
сүйенген бас полицей өткен жылы  мал ұрлығына 
қатысты 71 топ ұстағанын жеткізді. Ағымдағы 
жылы «ізін суытпай» 121 ұрлық, бұрын жасалған 68 
ұрлық ашылған. Ұрымханов «Өзіңеөзің мықты бол, 
көршіңді ұры тұтпа» дей келе, қолындағы азынау
лақ малға күні қарап тұрған ауыл тұрғындарының 
бейқамдығын да атап өтті. Өкініштісі сол, меншік 
иелері малын қараусыз қалдырады. Ал жоғалғанын 
білсе, бірден полицияға шағымданудың орнына, 
малды өз бетінше табуға тырысады. Тек өзінің 
іздеуінен нәтиже шықпай, малының қайтарынан 
күдерін үзгенде ғана полицияға жүгінеді.  Бұл кезде 
ұрылар да іздерін жасырып үлгереді. Осыны ай
тқан бас полицей азаматтарды қылмыс туралы дер 
кезінде хабарлауға шақырды. Мысалы, Қаратал ау
данында қаңтар айында 24 бас ірі қара мал жоғалға
ны туралы өтініш келіп түсіп, шығын 5 миллион 
теңгені құраған. 2 ай ішінде іздестіру ісшараларын 
жүргізіп, 23 наурызда Қаратал өзенінде суға батқан 
сиырлардың ұшасы табылған. Мал ұрлығының 
алдын алу және оның сақталуын қамтамасыз ету 
мақсатында 2017 жылдың желтоқсан айында мәсли
хат шешімімен Алматы облысы аумағында жануар
ларды ұстау ережелері бекітілді. Тек наурыз айында 
рейдтік ісшаралар барысында 817 көлік құралы 
тексеріліп, 186 заңбұзушылық фактісі анықталып, 

құжаттарсыз мал тасымалдауда 520 жылқы, 2300 ірі 
қара, 1318 ұсақ мал тәркіленген. 

Шағымданушылардың өтініштілектерін мұқият 
зерделеп, тиісті шараларды қолдануға уәде еткен 
полиция генералы қылмыстың алдын алуда негізгі 
буын учаскелік полиция инспекторлары екенін айт
ты. Осыған байланысты оларға тиімді жұмыс үшін 
жағдай жасау жөнінде шаралар қабылдануда. Соңғы 
3 жылда 140 жаңа автокөлік бөлінсе, 2014 жылдан 
бастап тұрғын үймен біріктірілген 220 учаскелік 
полиция пункті кезеңкезеңімен іске қосылуда. 
Бұл учаскелік инспекторларға қызмет көрсетілетін 
әкімшілік учаскеде тәулік бойы болуға және оқиға
лар мен қылмыстар туралы келіп түскен өтініштер 
мен хабарламаларға жедел ден қоюға мүмкіндік 
береді. Өткен жылы полицияның учаскелік инспек
торлары 50 мыңнан астам арызшағымды қарады 
(53314), 37 мың құқықбұзушылықтың жолын кесті, 
6 мыңға жуық қылмыс ашылды.

Көп жағдайда қылмыс жасаудың себебі маскү
немдіктен болуда. Мас күйінде істелген қыл
мыстардың ең жоғары деңгейі Қаратал (36,5%), 
Ескелді (26,6%), Кербұлақ (24,8%), Кеген (24,5%) 
аудандарында және Талдықорған қаласында (28,9%) 
тіркеліпті. Учаскелік инспекторлардың профилак
тикалық бақылауында үш жарым мыңнан астам 
маскүнем бар: оның ішінде, бес жүзден астам 
әйел (540), сондайақ, 800ге жуық қолайсыз от
басы есепте тұрады. Өткен жылы маскүнемдіктен 
мәжбүрлеп емдеуге 240 адам жіберілді. Тұрмыстық 
қылмыстың алдын алу мақсатында 3 мыңға жуық 
қорғау ұйғарымы шығарылды. Тәртіпке байланыс
ты 500ге жуық ерекше талаптар орнатылған.

Алматы облысы жолкөлік оқиғаларының саны 
бойынша республикада алдыңғы орында тұр. Жыл 
басынан бері 330 ЖКО тіркеліп, 64 адам қаза тауып, 
500ден астам адам жарақат алған. Жол апаттары
ның жоғары деңгейі себептеріне тоқталған өңірдің 
полиция басшысы апаттың жиілеуі автокөлік ағы
нының өсуі, автомобильдер мен автожолдардың 
жайкүйіне байланысты екенін жеткізді. 

Жұмысты саралаған М.Ұрымханов кездесуге 
келген тұрғындардың ұсыныспікірін тыңдауды да 
ұмытпады. Әр тұрғынды тыңдап, сұрақтарына жан
жақты жауап берді.

Айтақын МҰХАМАДИ,
«Заң газеті»

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Жұмыс барысында судьялар сот істерін қараумен 
қатар, сот практикасын талдау, сот базасымен жұмыс 
жасау және басқа да техникалық жұмыстарға көп 
уақыт жұмсайды. Халықтан түскен арыздарға қоса, 
бұл қызметтер де қосымша жүктеме екені даусыз. 
Осы орайда жобаның мақсатына сай сот қызметінің 
тиімділігін арттыру, сот төрелігін іске асыру сапасын 
жақсарту, судьялар мен сот қызметкерлерінің жұ
мысын оңтайландыру, судьяларды техникалық және 
әкімшілік істен босатуда «Судья көмекшілеріне» 
артылар үміт зор болып отыр. 

Ресей және Америка Құрама Штаттарында көп 
жылдардан бері сәтті жүзеге асырылып келе жатқан 
судья көмекшісі институты біздің елімізде де өз 
міндетін мінсіз атқарар қызмет болады деп күтілуде. 
Бүгінде елімізде сот көмекшілеріне барлық жағдай 

жасалып, пилоттық жобаның көздеген мақсатына 
жетіп, жаңа лауазымның қоғамымызға сіңіп кетуі 
үшін түрлі шаралар қолға алынуда. Әлемдік тәжіри
бе көрсеткендей, судья көмекшілері сот төрелігінің 
сапасын жақсартуға тікелей ықпал етіп, тәжірибеге 
сай, судьяның көмекшілері болған тұлғалар, кейін 
судья ретінде сот төрелігін сапалы жүзеге асыруға 
дағдыланады. Осы орайда  «Судья көмекшісі» пи
лоттық жобасы қазы болсам деген жас мамандардың 
біліктілігін көтеріп, арманына жетуіне мүмкіндік 
беретін тетік деуге негіз бар.

Ильнара ДЖАНБАКИЕВА, 
Алматы қаласы қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының маманы 

Салтанатты ашылу рәсіміне 
судьялар, қалалық Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдар
ламалар бөлімінің тұрмыстық 
зорлықзомбылық құрбандарына 
арналған дағдарыс орталығының 
өкілдері, жас отбасылар, психо
логтар мен БАҚ өкілдері қатысты.

Жобаның мақсаты іспетті, 
кабинет жұмысының мақсаты да 
республикадағы ажырасу фак
тілерінің санын азайтуға бағыт
талып отыр. Бұл жерде психолог

тар жұмыс жасап, некені сақтап 
қалуға әрекет етеді. Олай бол
маған күннің өзінде некенің бұ
зылу нәтижесін «жұмсартады». 
Сот дау ды сотқа дейінгі тергеу 
арқылы шешу жолымен шектел
мейді, отбасылық қатынастар
ды сауықтыру, жалпы отбасын 
сақтап қалу және даужанжалдан 
арылмай жүрген ерлізайыпты
ларды татуластыру жөнінде ша
ралар қолдану мәселелерімен ай
налысатын судьяның айтуынша, 

ЖИЫН

ҚАРАУСЫЗ МАЛҒА ҰРЫ ҮЙІР

СУДЬЯ КӨМЕКШІСІ

ЕЛІМІЗДЕ «СУДЬЯ КӨМЕКШІСІ» ПИЛОТТЫҚ ЖОБАСЫ ІСКЕ ҚОСЫЛУДА. СУДЬЯЛАР ЖҮК-
ТЕМЕСІНІҢ АУЫРЛЫҒЫ ОСЫҒАН ДЕЙІН САН РЕТ СӨЗ БОЛЫП, БҰЛ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ҮШІН 
ТҮРЛІ ЖОЛДАР ҚАРАСТЫРЫЛҒАНЫН ЕСКЕРСЕК, АТАЛМЫШ ҚЫЗМЕТ ТҮРІНІҢ МАҢЫЗ-
ДЫЛЫҒЫН СЕЗІНЕ ТҮСЕМІЗ.  ОҒАН ҚОСА, ЕЛІМІЗДЕ ЖЫЛ САЙЫН СОТҚА АЗАМАТТАРДЫҢ 
ЖҮГІНУІ ДЕ ЖИІЛЕП КЕЛЕДІ. АЛ ЖҮКТЕМЕНІҢ АРТУЫ СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ САПАСЫНА КЕРІ 
ӘСЕРІН ТИГІЗБЕУІ ҮШІН СУДЬЯ КӨМЕКШІЛЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР.

ЖҮКТЕМЕНІ ЖЕҢІЛДЕТЕТІН
ЖАҢА КҮШ

ШАРА

АЖЫРАСУШЫЛАР САНЫН 
ҚАЙТСЕК АЗАЙТАМЫЗ?

бүгінде мүлікті бөлу, алимент 
өндіру мен некені бұзу тәрізді 
некеотбасылық қатынастарға 
қатысты істер саны сотта өте көп. 
Сондықтан, әр тараппен психо
логиялық әңгімелесулер жүр
гізіп, себебін тауып, отбасылық 
тұрмыстың болашағын анықтау 
қажеттілігі туындайды. 

Татуластырушысудья Ш.Шай
диева атап өткендей, әр отбасы 
неке бұзар алдында татуластыру 
шараларынан өтуі қажет. Отба
сылық қарымқатынасты сақтап 
қалуға психологтар көмектеседі. 
Ажырасқан күннің өзінде психо
логтар тарапынан істің мәдениетті 
түрде шешіліп, балаларға зарда
бын тигізбеуіне ықпал етіледі. 
Өйт кені атаананың ажырасуы 
бала психикасына ауыр соққы 
болып табылады. «Соттағы тату
ласу» жобасы шеңберінде жыл ба
сынан бері татуластырушысудья 
60 жұппен әңгімелесіп, оның 36
сы өз  райынан қайтып, отбасын 
сақтап қалған.

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА,
Батыс Қазақстан облыстық 

соты  Ақпараттық 
қамтамасыз ету бөлімінің 

бас маманы-баспасөз 
қызметінің маманы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ 
СОТЫНЫҢ «ОТБАСЫЛЫҚ СОТ» ПИЛОТТЫҚ 
ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ШЕҢБЕРІНДЕ ОРАЛ 
ҚАЛАЛЫҚ №2 СОТЫНДА «ОТБАСЫ КАБИНЕТІ» 
АШЫЛДЫ. 

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

сөйлеткен алғашқы қазақ екенін айта-
ды. «Об основных идеях современной 
геометрии», «Геометрия негіздерінің 
элементтері», «Абель, Галуа, Лобачев-
ский, Эйнштейн (Математика ғалымда-
рының өмірі мен еңбектері), «Роль 
прямого ортонормированного репера в 
курсе дифференциальной геометрий» 
секілді тағы басқа да көптеген еңбек-
тері ел игілігіне қызмет етіп, ұзақ жыл-
дардан бері білімін ұштауға ұмтылған 
жастың кәдесіне жарап келеді. «Қазақ 
тілінде тамаша адамдар туралы жа-
зылған кітаптар тым аз. Кезінде Мак-
сим Горький іргесін қалаған бұл се-
риядағы шығармалардың орыс тілінде 
жүзден астам кітабы басылып шықты, 
олар ұзақ жылдар бойы жас ұрпақ үшін 
білімнің сарқылмас бұлағы болып 
келеді. Сондықтан да, мектептерде 
және жоғары оқу орындарында оқушы 
жастар үшін, математикалық үйірме-
лерді басқаратын мұғалімдер үшін 
көмекші құрал есебінде осы кітапты 
жазу қажет болды, сәті түсіп жазылмай 
жүруші еді. Сол ойды жүзеге асырып, 
тамаша төрт математиктің: Абель мен 
Галуаның, Лобачевский мен Эйнштей-
ннің өмірлерін әңгіме еттік», – дейді 
ғалым өз аударған еңбектеріне кіріспе-
де. Бұдан оның математика ғылымын 
қазақ тілінде сөйлетуге деген үлкен 

жауапкершілігін, ынта-ықыласын 
көреміз. Ғылымдағы кей салалар ке-
шеуілдеп болса да, осындай жанкешті 
азаматтардың арқасында қазақ тілінде 
сөйледі. 

Асқар Закарин тек математика са-
ласын ғана емес, асқан зиялылықпен 
әдебиетті, мәдениетті, өнерді де қатты 
құрметтеді. Ғалымның ұлы, техни-
ка ғылымдарының докторы, про-
фессор Едіге Закариннің айтуынша, 
әкесі Е.Брусиловский, А.Жұбанов, 
Қ.Сәтпаев, М.Әуезов секілді белгілі 
тұлғалармен дәмдес, тұздас болып, 
етене араласқан. Мұхтар Әуезовтың 
қолтаңбасымен сыйланған «Қараш 
Қарашын» көзінің қарашығындай 
сақтап, қастерлеп өткен ол соғыс 
жылдары әскери газеттерде журна-
листік міндетті де атқарыпты. «Сегіз 
қырлы, бір сырлы» азаматтың ауыз 
толтырып айта берерлік қасиеттері 
талай тарихқа жүк. Мұның бәрі ға-
лымның бүгінгі қоғамдағы келбетінің 
айқындауышы іспетті. Асқар Закарин 
өнегелі өмірімен өз тарихын қалаған 
тұлға. Қазақтың физика, математика 
ғылымдары жаңаша сипатқа ойысқан 
заманда осы ғылымның сүбелі бір 
корифейіне айналған азамат қазақтың 
қадір тұтатын аяулы есімдерінің қата-
рында тұрады. 

Конференцияны әл-Фараби атындағы Қа-
зақ ұлттық университеті колледжінің дирек-
торы, п.ғ.к., доцент Р.Нұрқанова төраға ретін-
де ресми түрде ашты. Жиынның салтанатты 
ресми бөлігінде Алматы қаласы колледждер 
қауымдастығының төрағасы Ж.Азисханов, 
ЖОО дейінгі білім беру факультетінің ғылы-
ми-инновациялық жұмысы және халықа-
ралық ынтымақтастық жөніндегі деканның 
орынбасары Е.Тілеберді және басқа да бетке 
ұстар ғалымдар сөз сөйледі.

«Қазіргі және болашақтағы ғылым: 
жастардың ғылыми білімдерін дамытудың 
рөлі мен болашағы» атты қалалық ғылы-
ми-практикалық конференция 6 секция 
бағытында өткізілді. Атап айтқанда, 1-сек-
ция Құқықтану: «21 ғасырдың заң ғылымы: 
құқықтанудың өзекті мәселелері», 2-секция 
Экономика: «Қазіргі жағдайдағы Қазақстан-
ның қаржылық және экономикалық жүйесін 
интеграциялау тенденциялары», 3-секция 
Лингвистика: «Қазіргі лингвистика, жаңа 
тұғырлар мен өзекті зерттеулер», 4-секция 
Жалпы пәндер: «Жалпы білім беретін пәндер 
саласындағы ғылымның өзекті мәселелері»; 
5-секция IT технологиясы: «IT технологиясы 
ғылыми жетістіктің қозғалтқышы ретінде», 
6-секция Педагогика және білім беру: «Жас 
педагогтардың ғылыми білімі аясындағы 
заманауи зерттеулері» деген тақырыпта 
болды. Бұл конференцияға Алматы қаласы 
колледждерінің үздік студенттері қатысып, 
ғылыми жұмыстарының өзекті мәселелерін 
әділқазылар алқасына ұсынды.

«ХХІ ғасырдың заң ғылымы: құқықта-
нудың өзекті мәселелері» атты Құқықтану 
секциясына Алматы колледждерінен 14 
студент қатысты. Студенттердің білім 
деңгейі жоғары, баяндамаларын қорғап, 
жақсы нәтижелер көрсетті. Құқықтану сек-
циясының қазылар мүшелерінің құрамында 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Кеден, 
қаржы және экологиялық құқық» кафедрас-
ының профессоры м.а., заң ғылымдарының 
докторы Г.Қуаналиева, заң ғылымдары-
ның кандидаты, доцент Б.Қалымбек, аға 
оқытушы С.Әділғазы болды. Құқықтану 
секция сындағы студенттердің білім деңгейі 
өте жоғары болды. Студенттер баяндама-
ларымен қатар презентация жасап, басқа 
да қосымша көрнекі құралдар алып келген. 
Баяндамалардың басым көпшілігі сыбайлас 
жемқорлық қылмыстылығының алдын алу, 
құқықтық мәдениет және терроризм мен 

экстремизмге қарсы күрес тақырыптарына 
байланысты болды.

Біздің қоғамымызда заңгер мамандығы 
қызметінің қамтитын аумағы кең. Бұл мемле-
кетіміздің заң шығару, атқару және сот билі-
гінен бастап басқару органдарының барлық 
сатыларындағы қызметін, кәсіп орындардың, 
құқық қорғау органдарының қызметін жүр-
гізу, адвокаттық, нотариалдық қызметті және 
әртүрлі саладағы заңгерлер мен оқытушылық 
қызметті қоса қамтитын әлеуеті зор ауқымды 
мамандық. Сондықтан, құқықтық білім беру 
кезінде ондағы болашақ мамандарға ерекше 
назар аударған жөн.

Қазақстан дамудың жаңа сапалы кезеңіне 
өтті. Мемлекет алдында «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарында белгіленген ауқымды 
міндеттер тұр. Бұл құжатта мемлекеттік 
қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру 
шараларына, сондай-ақ, сот жүйесін және 
құқық қорғау органдары қызметін жетіл-
діруге бағытталған шараларға ерекше көңіл 
бөлінген. Еліміздің Тұңғыш Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаев: «Мемлекет пен қоғамға 
жаңа формацияның, яғни, адам құқығы мен 
бостандығын, қоғам мен мемлекет мүддесін 
қорғауға отансүйгіштікпен қарайтын заңгер 
кадрлар қажет. Заңгерлік білім жүйесінің 
негізінде нақ осындай көзқарас болуы тиіс», 
– деп айтқан болатын. 

Бүгінгі күні бізге білімді, адамгершілігі 
жоғары, психологиялық тұрғыдан төзімді, 
басқаруды білетін, келіссөз жүргізе алатын 
және алдымызға қойылған жаңа міндеттерді 
шешу үшін өзгере алатын кәсіпқой заңгерлер 
қажет. Сонда ғана заңгер мамандығына деген 
халық сенімі мен деңгейі артады.

Құқықтану секциясының қорытындысы 
бойынша 1-орынды әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ колледжінің студенті Джайлаубаева 
Анель, 2-орынды Халықарлық қазақ-қытай 
колледжінің студенті Шаймұханбет Еркежан, 
Қазақ-Американ университеті жанындағы 
Алматы байланыс колледжінің студенті Те-
мирғалиев Мұрат, 3-орынды Қазақ-Американ 
университеті жанындағы Алматы байланыс 
колледжінің студенті Киринчук Раду, әл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ колледжінің студенті 
Жансұлтан Ақнұр, Д.А.Қонаев атындағы 
Еуразиялық заң академиясының студенті 
Нұрғазы Диана иемденіп, марапатталды.

Г.ҚУАНАЛИЕВА,
заң ғылымдарының докторы

КЕЛБЕТ

ЕЛ ЖАДЫНДАҒЫ 
ЕР ЗАКАРИН

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ-
НА ЕРЕКШЕ ЕҢБЕК СІҢІРІП, ӨЛ
ШЕУСІЗ КҮШЖІГЕРІН АРНАҒАН 
АЙТУЛЫ ТҰЛҒАЛАР БОЛАДЫ. 
АСҚАР ЗАКАРИН ЕЛДЕГІ БІЛІМ 
ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫНА, ҚАЗАҚ 
ЖАСТАРЫНЫҢ САПАЛЫ БІЛІМ 
АЛУЫНА АТСАЛЫСҚАН КӨРНЕКТІ 
ҒАЛЫМ, МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 
ҚАЙРАТКЕРІ, ФИЗИКАМАТЕМАТИ-
КА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДА-
ТЫ, ПРОФЕССОР. АБАЙ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГО-
ГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕН 
ӘЛФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚазҰУ ЖАЙ-
ЛЫ СӨЗ ҚОЗҒАЛА ҚАЛСА ЕҢ АЛ-
ДЫМЕН АСҚАР ЗАКАРИННІҢ ЕСІМІ 
АЙРЫҚША АТАЛАДЫ. CЕБЕБІ, МА-
ТЕМАТИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗІН 
ҚАЛАУШЫ ҚАЙРАТКЕР АТАЛМЫШ 
ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ӨЗ ҚОЛТАҢБА-
СЫН ҚАЛДЫРЫП, САН МЫҢДАҒАН 
ШӘКІРТ ТӘРБИЕЛЕДІ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖАСТАР ҚҰҚЫҚТАНУДЫҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІН 

ОРТАҒА САЛДЫ
ЖАҚЫНДА ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИ-

ТЕТІНІҢ КОЛЛЕДЖІ ЖӘНЕ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КОЛЛЕДЖДЕР 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «ҚАЗІРГІ ЖӘНЕ БО-
ЛАШАҚТАҒЫ ҒЫЛЫМ: ЖАСТАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ БІЛІМДЕРІН ДАМЫ-
ТУДЫҢ РӨЛІ МЕН БОЛАШАҒЫ» АТТЫ ҚАЛАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАК-
ТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗІЛДІ. АТАЛМЫШ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 85 
ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ Н.НАЗАРБАЕВ ЖАРИЯ ЕТКЕН 2019 ЖЫЛ – 
ЖАСТАР ЖЫЛЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ӨТКІЗІЛГЕН БОЛАТЫН.

Сапалы ұлт, білімді ұрпақ қағида-
сын ұстанған ғалым алдына келген әр 
шәкіртіне айрықша мейіріммен, ерек-
ше қамқорлықпен қарады. Ғалымның 
өмір жолын парақтаған сайын оның 
қазақ біліміне, ғылымына қосқан 
үлесі, қайраткердің қазақты сапалы 
ұлтқа айналдыру жолындағы атқарған 
еңбегі даралана береді. 

Спандияр Көбеев, Міржақып Дула-
тов, Сейдәзім Қадырбаев пен Әлмағам-
бет Қасымов сынды алаш арыстары 
шыққан қасиетті Торғай топырағынан 
қанат қаққан түлек Орынбордағы жұ-
мысшы факультетін Ғабит Мүсірепов 
секілді ұлы тұлғамен бірге тәмамда-
ды. Одан кейінгі білім жолындағы 
ізденісін М.В.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінің 
механика-математика факультетінде 
жалғады. Өз замандастары секілді 
А.Закариннің де жастық шағы екін-
ші дүниежүзілік соғыспен тұспа-тұс 
келді. Ол Мәншүк Мәметова, Тахауи 
Ахтанов, Әзілхан Нұршайықов секіл-
ді қазақтың ардақты перзенттерімен 
иық тірестіре жүріп, ұлы майданды 
өткерді. Қазақтың алғашқы математик 
ғалымы соғыстан кейінгі жылдары 
мыңдаған жоғары білімді мамандарды 
тәрбиеледі, өзін ғылымға арнады. Көр-
некті ғалымның туғанына биыл 110 
жыл. Артына өшпес мұра қалдырған 
айтулы тұлғаның қайраткерлік, ғалым-
дық, ұстаздық жолы талай ұрпаққа 
үлгі, келешекке өнеге. 

«Бiз Алаштың ақысын өзгеге жегiз-
беуiмiз керек, қазақтың құқын қорға-
уымыз керек. Ұлттың құқын, халықтың 
ар-намысын ешкiмге таптатпаймыз!» 
(Жанша Досмұхамедов) немесе «Хан 
баласының мойнында қазақтың өтел-
меген қақысы бар еді, соны ақтауға ты-
рысам, қазаққа қайтсем де қызмет қы-
лам» (Әлихан Бөкейханов) деген алаш 
арыстарының ағартушылық бағытын 
ұстанған Закарин әртүрлі лауазымды 
қызметтерде болды. 1950–1953 жылы 
Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық институтында дирек-
тор, 1953–1955, 1961–1970 жылдары 
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекет-
тік университетінде ректор, 1958–1961 
жылдары Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесі төрағасының орынбасары, Сы-
ртқы істер министрі міндетін атқарды.

Жас ұрпақтың алаңсыз білім алуы 
үшін Асқар Закарияұлы аянбай еңбек 
етті. Бүкіл өмірі өнегеден тұратын 
ғалым жайлы естеліктер де қызық, әрі 
құнды. Енді солардың «Өнегелі өмір» 
сериясымен шыққан кітаптағы бір па-
расын назарларыңызға ұсына кеткенді 
жөн көрдік.

Замандастары, көзкөргендер Асқар 
Закарин математиканы қазақ тілінде 

Ғалым МҰТАНОВ, академик, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры:
«Ұстаз, ғалым, қайраткер ҚазҰУ-дегі механика-математика факуль-

тетінің жаңа ғимаратын салдырып, жоғары оқу орындары үшін біліктілікті 
арттыру факультеті мен философия-экономика факультетін, гидробиология, 
ихтиология, метеорология, жоғары математика, орыс филологиясы, қатты 
денелер физикасы кафедраларын аштырды, математика факультеті не-
гізінде республикадағы тұңғыш есептеу орталығын құрды. Студенттердің 
Мұхтар Әуезов атындағы әдеби бірлестігі, «Жеті муза» қоғамы да А.Зака-
рин тұсында ашылды. Республиканың сыртқы саяси қызметіне басшылық 
жасаған ол университетті халықаралық деңгейге көтерді, осы жылдары оқу 
орнында әлемнің 20 елінен келген ғалымдар мейман болып, студенттер 36 
елге сапар шекті. Жоғары геометрия кафедрасын 1984 жылға дейін үздіксіз 
басқарған Асқар Закарин математика пәні бойынша қазақ тілінде оқу-әдісте-
мелік құралдар мен ғылыми-көпшілік кітаптар жазып, Алаш арыстарының 
ағартушылық бағытын ілгері ұластырғаны бүгінгі ұлттық идеямызбен үн-
десіп жатыр. Бұл қайраткер-ғалым мұрасының өміршеңдігін, халқымызбен 
бірге жасай беретіндігін көрсетсе керек». 

Қабдеш ЖҰМАДІЛОВ, жазушы:
«Қазақ университетінде ректор өзгеріпті. Бұрынғы біз білетін Дарқанба-

евтың орнына Асқар Закарин деген математик келген. Жаңа ректор әр сөзін 
санап сөйлейтін, өте салмақты, сырбаз кісі екен. Менің мән-жайды баяндаған 
арызым мен студенттік құжаттарымды көз жүгіртіп қарап шықты да: 
«Төрт жыл үзілістен соң студентті қайта қабылдау біздің университетте 
бұрын соңды болмаған нәрсе. Бірақ сіздің жағдайыңыз ерекше екен... Амал 
жоқ, заңды бұзуға тура келеді!» – деп күлді де, арызыма «Қабылдансын!» 
деген бұрыштама соқты. Байқайсыз ба, Закариннің көрегендігін. Оқуының 
бірінші курсынан соң Қытай жақтағы ауылына демалысқа барып, орынсыз 
күдікпен төрт жыл бойы бергі бетке өте алмай қалған студентті барлық 
кедергіге қарамастан қайта қатарға қосуы неткен тектілік еді!»

Сіз не дейсіз?

Жадыра ҚҰДАЙБЕРГЕН


