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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Құжаттың үкімет ұсынған нұсқасында бюджет қа-
ражатын игермегені үшін жауапкершілікке бюджеттік 
бағдарламаның бірінші басшысы және сыртқы қарызға 
жауапты орынбасары тартылатыны жайлы талап қою 
көзделген екен. Жиында заң жобасын қорғаған Ұлттық 
экономика министрі Әсет Ерғалиев депутаттар ұсыны-
сын қолдайтынын білдірді. Әсет Арманұлы өзінің бұл  
ұстанымын:

– Бұл қаржы бойынша міндеттеме мемлекет мой-
нында. Сырттан алынған ол қаржы ел экономикасы-
на жұмыс істеуі үшін көзделген мақсаттарға тиімді 

Еліміздің мемлекет-
тік сатып алу про-
цесін электронды 
форматқа ауыстыр-
ғалы он жылдан 
асты. Бірақ салада 
жемқорлық дерек-
тері әлі де азаяр емес. 
Құны адам шошыр-
лық, бағасы бет 
қаратпайтын қызмет 
көрсету деректері 
мемлекеттік сатып 
алу жүйесінің әділді-
гіне күмәнмен қарат-
пай қоймайды. Осы 
орайда, атап өтсек, 
Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес 
агенттігі өткен жылы 
2019 жылға зерттеу 
жасап, мемлекеттік 
сатып алу саласын-
да 350 заңсыздық 
деректерін тіркеген. 
Нәтижесінде ел эко-
номикасына келген 
шығын көлемі – 2,5 
млрд теңгені құраған. 
Жалпылай айтсақ, 
әрбір алтыншы сы-
байластық дерегі осы 
салаға тиесілі болған. 
Кінәлілер жазала-
нып, заңсыздықтар 
әшкере болуда.
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Нұрбол БАТЫРБАЙ, заңгер:
– Мемлекеттік сатып алудың баламалы 

жүйесін енгізуге болады. Ақыры он жылдан 
бері қолданыстағы жүйені тиісті дәрежеде 
қадағалай алмай отыр екенбіз, ендеше оның 
баламалы жүйесін іздеуіміз керек. Тендерде 
қазір делдал көбейіп кетті. Делдал көбей-
ген соң жауаптыны табу қиын, сондықтан 
жемқорлыққа оңай жол беріледі. Тендер қазір 
бюджетті талан-таражға салудың заңды 
жолы секілді болып отыр. Сол себепті, заңна-
маларды жетілдіріп, баламалы әдісін ойлап 

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Елімізде жыл сайын мемлекеттік сатып алу 

саласынан бюжетке жүздеген миллиард теңге 
шығын келтірген мыңдаған заң бұзушылық анықта-
лады. Соның ішінде жемқорлықпен байланысты 
заң бұзушылықтарға: сатып алатын тауарда не 
қызметтің бағасын көтеріп жазу; тендер мен 
байқауға шенеуніктермен байланысы бар адамдар-
ды қатыстыру жатады. Демек, тендердің осы 
заңбұзушылық жиі кездесетін жерлеріне жауапкер-
шілік заң аясында күшейтілуі қажет. 

Қаржы министрлігінің дерегінше, 2020 жылдың 
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МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ АШЫҚТЫҒЫН ҚАЛАЙ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

МӘСЕЛЕСӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

ӨЗГЕ МЕМЛЕКЕТТЕН АЛЫНҒАН ҚАРЫЗДЫҢ МАҚСАТҚА САЙ ИГЕРІЛМЕГЕНІ ҮШІН  
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАННЫҢ БІРІНШІ БАСШЫСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТЫЛУЫ 
КЕРЕК. БҰЛ МӘСЕЛЕ ЗАҢНАМАДА НАҚТЫ АЙҚЫНДАЛУЫ ТИІС. ПАРЛАМЕНТ 
МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТТАРЫ  КЕШЕ ПАЛАТАНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫРЫСЫНДА БІРІНШІ 
ОҚЫЛЫМДА МАҚҰЛДАНҒАН «КЕЙБІР ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРГЕ БЮДЖЕТ ЗАҢНА-
МАСЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ»  ЗАҢ ЖОБАСЫН ТАЛҚЫЛАУ БАРЫСЫНДА ОСЫНДАЙ ТАЛАП 
ҚОЙДЫ.

игерілуі керек.Сондықтан бұл жөнінде жауапты тұлға 
нақты айқындалуы  дұрыс, – деп түсіндірді. Осы ретте 
Палата спикері Нұрлан Нығматулин аталмыш норма-
ны нақтылау керектігін шегелей түсті.  

– Бұл жерде мәселе  салық төлеушілердің есебінен  
өтелетін сыртқы қарыз жайлы айтылып отыр. Оның 
игерілмеуі бюджет қаржысының ауқымды шығынына 
алып келуі мүмкін. Сондықтан аталмыш норманың 
әртүрлі оқылуын жойып, бір мағыналы етіп дәйектеу 
керек. Мемлекеттік органның бірінші басшысының  
дербес жауапкершілігі қалай да бекітілуі тиіс. Ақ-

шаны жұмсай алмаса, сыртқы нарықтан қарыз алып, 
болашақ ұрпақтың мойнына борыш етіп ілудің қажеті 
жоқ,– деген Нұрлан Зайроллаұлы екінші оқылымда 
бұл мәселені шешуді талап етті. Министр келісті. 
Соған қарағанда, көптен қозғалып жүрген сыртқы 
қарыздың мақсатқа сай жұмсалуына қатысты мәселе 
шешімін табатын сияқты. 

Бұл заң жобасында жалпы бюджет шығынының 
тиімділігін арттыру, халықтың табыс салығынан 
құралған қаржының елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына қызмет етуін қамтамасыз ететін біраз тетік-
тер қамтылып отыр.

Соның бірі – бюджеттік тәуекелдер мен мемлекет-
тік қаржының тұрақ тылығы туралы талдамалық есепті 
қалыптастыру. Министрдің айтуынша, бюджеттік 
тәуекелдер мен мемлекеттік қаржының тұрақтылығы 
туралы есепті жыл сайын Парламентке республика-
лық бюджеттің жобасымен енгізу ұсынылып отыр. 
Құжатта мемлекеттік қаржы жағдайына әсер ететін 
макроэкономикалық, демографиялық, қаржылық және 
басқа да тәуекелдердің талдауы қамтылатын болады. 

ТЕНДЕРДІҢ ТҮЙТКІЛІ 
ТАУСЫЛАР ЕМЕС

бірінші тоқсанында ведомство 11855 процедура бойынша құны 191 мил-
лиард теңге болатын заң бұзушылықты анықтаған екен. Бұл сұмдық 
қой. 

«АҚПАРАТТЫҚ 
ПАНДЕМИЯ» 

ПСИХОЛОГТАРҒА 
ДЕГЕН СҰРАНЫСТЫ 

КӨБЕЙТТІ

Еліміздің мемлекеттік са-
тып алу жүйесіне қатысты 
жемқорлық фактілері жиі 

кездесіп жатады. Құзырлы орындар 
мемлекеттік сатып алу процесін 
ыңғайлы әрі ашық ету үшін заңға 
өзгерістер енгізуде. Бірақ бассыз-
дықтар тыйылар емес. Осы орайда 
мемлекеттік сатып алу жүйесін қа-
лай ретке келтіре аламыз?

Әлем жұртшылығын бір түйір 
қауызға сыйдырған коронавирус 
дерті 2020 жылдың наурыз айында 
Қазақстанға да жетіп, елімізде 
төтенше жағдай жарияланғаны 
белгілі. Екі айдан астам уақыт 
бойы өзін-өзі оқшаулап, төрт қа-
бырғаға қамалған тұрғындар үйдегі 
көк жәшікке телміріп, ғаламторға 
үңілді. Күн сайын өрши түскен 
COVID-19 туралы үздіксіз таралып 
жатқан түрлі ақпарат халықтың 
арасында дүрбелең тудырып, уа-
йымын күшейтіп, психологиясы-
на әсер еткені де жасырын емес. 
Осындай қиын-қыс тау кезеңде 
тұрғындарға психологиялық көмек 
пен қолдау білдірген мамандардың 
әсері зор болды. Коронавирус індеті-
не байланысты жарияланған тө-
тенше жағдай кезінде ел тұрғында-
рына психологиялық көмек көрсету 
бойынша атқарылған жұмыс тар 
«Респуб ликалық психикалық ден-
сау лық ғылыми-практикалық орта-
лығы» ШЖҚ МК бөлім жетек шісі 
А.ӘБЕТОВА МЕН болған сұхбат-
тың өн бойына өзек боп өрілген еді.

тауып, сатып алу секторына алаяқтар араласа алмайтындай етуіміз 
керек. Қазіргі тендер жүйесінің қоғамға пайдасынан гөрі зияны басым. 
Біріншіден, қаржы ұрланады. 
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Судьялардан, сот ардагерлерінен, 
адвокаттардан, заңгерлік қауымдас
тықтардан түскен мыңнан астам ұсы
нысқа сүйене отырып дайындалған бұл 
жобаны халықтық, елдік жоба десек, 
артық емес. Жеті түйінде сот төрелі
гінің әділдігін, оның жауапкершілігі 
мен тәуелсіздігін, сот шешімдерінің са
пасының жоғары болуын, судьялардың 
біліктілігін арттыру арқылы еліміздегі 
сот жүйесін дамытудың тетіктері толық 
қамтылған. 

Жеті түйіндегі бірінші міндет «Мін
сіз судья» қалыптастыруға бағытталып 
отыр. Сот сенімі судья беделіне тәуелді. 
Сондықтан сотқа деген сенімді нығайту 
сапалы, білікті, қолы таза, өз жұмысына 
құрметпен, жауаптылықпен қарайтын 
судьялар корпусын жасақтау дан баста
луы керек. Осы мақсатта судья лыққа 
іріктеу талабы күшейтілуде.  Үміткер
лерді іріктеу мен кадрларды күшейту 
бойынша өзгерістер «Сот жүйесі мен 
судья мәртебесі» туралы Конституци
ялық заңда толық көрініс тапты. 

Екіншіден, «Үлгілі сот» қалыптас
тыруға негізделген. Жоба шеңберінде 
соттардың жұмыс істеуіне қолайлы 
жағдай туғызу, қызмет көрсетуді оңтай
ландыру, сапаны жақсарту көзделген. 
Бүгінде республика соттарының биік те 
жарық ғимараттарда, қауіпсіз ортада өз 
жұмысын алаңсыз атқаруына ешқандай 
кедергі жоқ.

Үшінші міндет – «Әділ процесс» 
аясында бірыңғай сот тәжірибесін қа
лыптастыруға, сот төрелігіне қатысты 
реніш, өкпенің туындау себептерін 
талқылауға, халықтың сот жұмысын 
бағалау ретін анықтауға қадам жасалып 
отыр.

Осы жеті түйіннің ішінде «Сапалы 
нәтиже» жобасы халықтың көңілі
нен шықты. Себебі дәл осы жоба сот 
билігін халыққа етене жақындатты. 
Бұрын қасаң заң тілінде, құқықтық 
терминдермен іркестіркес жазылатын 
сот актілері «Сапалы нәтиженің» та
лабына орай қарапайым азаматтарға 
түсінікті, ұғынықты етіп жазылатын 
болды. Жоғарғы Сот «Сот шешімі ту
ралы» нормативтік қаулыға өзгертулер 
мен толықтырулар енгізіп, азаматтарға 
түсінікті болу үшін сот актілерінің 
жаңа типтік нысанын дайындап бекіт
ті. Бұл жаңашылдық судьялардың 
сот актілерін дайындаудағы жауап
тылығын арттырып қоймай, сонымен 
бірге, өз шешімінің заңдылығын, не
гізділігін түсіндіруге міндеттеді.  

«ЕСОТ» жобасы сот жұмысына 
ІТ қызметтерді барынша толық пай
далануға серпін берсе, «Оңтайлы орта» 
жобасы да қоғам мен соттар арасын
да тиімді қарымқатынасты орнатуға 
бағытталған. Ал «Татуластыру: сотқа 
дейін, сотта» жобасы сот жүктемесін 
азайтып, дауды бітімгерлікпен шешуді, 
тараптарды татуластыру арқылы түйт
кілді реттеуді көздейді. 

Бүгінде жеті түйін бойынша жа
салған жұмыстардың нәтижесі жаман 
емес. Карантин кезінде соттардың ір
кіліссіз жұмыс атқарып, сот отырыста
рын қашықтан жүргізуіне де осы жоба 
шеңберінде қолға алынған ісшаралар
дың көмегі тигені ақиқат.

Біржан ҚАДЖИАҚПАРОВ,
Көкпекті аудандық 

№2 сотының төрағасы
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ЖОБА

«СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ 
7 ТҮЙІНІ» 

ЕСЕП

2015 жылғы 18 қарашадағы «Сы
байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
туралы» заңы және 2015–2025 жыл
дарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл стратегиясында бел
гіленген мақсаттар мен міндеттерді 
орыңдау үшін Батыс Қазақстан облы
сы Әділет департаментінде кешенді 
жұмыстар жүргізіледі. 

Әділет министрлігінің тапсырма
сы аясында  Батыс Қазақстан облы
сы Әділет департаментінде «Адал
дық  алаңы» жобалық кеңсесін құру 
туралы» №41 бұйрығымен жұмыс 
тобы құрылған. Соған орай «Адалдық 
алаңы» жобалық кеңсесінің азаматтар

«ӨЗГЕРІСТІ ӨЗІҢНЕН БАСТА»
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ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН АЙТ, 
НҰРЫ ТАСЫСЫН

Әйел көтермейтін жүк, сөз, ой, қасірет, қуаныш, жұ
баныш жоқ. «Жақсы әйел – теңдесі жоқ сыйлық, түбі жоқ 
сырлас» деп дана халқымыз тегін айтпаған. Расында, 
әйел – отбасының ұйтқысы, әйел – ана, әйел – өмір 
жалғастырушы.

Олар өздерінің парасатын, іскерлігін, білімі мен 
біліктілігін отбасында ғана емес, қоғамға қызмет ету 
арқылы да көрсете білген. Отбасының ынтымақберекесі 
әйелдерге тікелей қатысты екені дау тудырмайтын 
шындық. Ал сол отбасындағы ынтымақберекені өзі еңбек 
ететін ұжым ортасында да үйлестіре білу әйелдер үшін 
үлкен ерлік дер едік. 

Әр жұмыстың өзіндік қызығы мен қиындығы болады. 

Қылмыстықатқару жүйесінде қызмет атқару, әрине, 
жеңіл емес екені қарапайым адамға да түсінікті. Тағдыры 
тоқсан түрлі адамдар тоғысқан түзеу мекемелерінде 
ұзақ жылдар бойы ерлермен қатар жемісті еңбек етіп 
келе жатқан қызкеліншектер жеткілікті. Алматы қаласы 
бойынша Қылмыстықатқару жүйесі департаментінің 
ЛА155/13 мекемесіндегі қызметкерлердің  жартысы 
әйелдер қауымы. Сотталған адамдармен жұмыс істеу 
үшін ең алдымен, адамгершілік қасиет пен кәсіби деңгей 
жоғары болуы қажет. Осы аталған қасиеттер біздің 
мекемеде істейтін арулардың бәрінің бойында бар. Атап 
айтсақ, мекеменің тылмен қамтамасыз ету бөлімшесінің 
инспекторы Г. Бейсекенова осы жүйеде 30 жылдан ас
там еңбек етіп келеді. Тәжірибелі маман мекеменің жас 
қызметкерлеріне дұрыс жол көрестіп, мықты тәлімгер 
бола білді.  Тылмен қамтамасыз ету бөлімшесінің бастығы 
Г.Тулбасиева, заң кеңесшісі Қ.Абдуллаева, қаржымен 

қамтамасыз ету қызметінің бухгалтері А.Шайхесламова, 
кеңсе инспекторлары Г.Аскарова, А.Байшылыкова, кадр 
тобының бас маманпсихологы Ж.Шубаева, тәрбие 
бөлімінің жасақ бастықтары Д.Апухова, А.Жылқыбаева, 
психолог Г.Кинжегулова, арнайы есеп тобының бас маманы 
Т.Абай, инспектор Б.Самат, жедел топ инспекторы 
М.Курбанова, сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру 
бөлімшесінің инспекторы Э.Дюсуповалар күрмеуі қиын 
жұмыста мінсіз еңбек етуде.

Түзеу мекемесіндегі тәртіпті бақылап, жазасын өтеу
шілердің өз қателігін түсініп, қоғамға жаңа адам болып 
оралуына көмектесетін мамандардың еңбегін қалай 
дәріптесек те жарасады.

Салтанат ЖАҚЫПОВА,
 Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті

ЛА-155/13 мекемесіндегі қаржымен қамтамасыз ету 
қызметінің бастығы 

Қазақстанның тұрақтылығын, әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ету, құқықтық мемлекеттің құрылуы, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуы – 
қоғамды алға ілгерілетуші факторлар. Сыбайлас жемқорлықты 
жоюды қамтамасыз етудегі әлеуметтік жауапкершілік, қоғамда 
сыбайлас жемқорлықты қабылдамау ахуалына қол жеткізудің 
маңыздылығын түсіндіру – бәрімізге ортақ міндет.  

ТӘРТІПКЕ БАҒЫНУ – МІНДЕТ
Ақмола облысы Қорғалжын аудандық сотында Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодекстің 669бабы 2бөлігі бойынша құқық бұзушылыққа жол берген 
азаматтың ісі қаралды.  

2021 жылдың 3 ақпанында Қорғалжын аудандық соты шығарған қаулыға сәйкес, 
К. деген азаматқа үш ай алкогольдік ішімдік ішуге тыйым салу талабы белгiленген 
болатын. Сот отырысында азамат К. кінәсін толық мойындап, 2021 жылы 6 сәуірде 
Қорғалжын ауданының Сабынды ауылында өз үйінде, алкогольдік ішімдік ішіп мас 
болғанын растады. Осыған байланысты, әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылушының 
әрекеті дұрыс сараланған. Өйткені, ол сот белгілеген ерекше талаптарды бұзған.

Жаза тағайындау кезінде сот жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың сипа
тын, құқық бұзушының жеке басын, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде 
алкогольдік мас күйі ауырлататын мәнжай ретінде ескере отырып, оған 4  тәулік 
мерзімге әкімшілік қамауға алу түрінде әкімшілік жаза қолданды.

Б.ИЗАХМЕТОВ, 
Қорғалжын  аудандық сотының кеңсе меңгерушісі

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

сұрағандарға түсіндіру жұмыстарын 
тұрақты жүргізіп келеді.

Сауапты, пайдалы жұмыстың ба
сында Әділет департаментінің тұраты
ны түсінікті. Әділет департаменті бас
шысының орынбасары, әдеп жөніндегі 
уәкілі және «Адалдық алаңы» жоба

лық кеңсесі басшысының 20 жеке 
және заңды тұлғаларға онлайн және 
оффлайн қабылдау өткізуі – сөзіміздің 
дәлелі. Сонымен қатар, «Консуль
тациялар күні» ұйымдастырылып, 
онлайн режимінде Ақжайық ауданы
ның тұрғындарына құқықтық кеңес 
берілді. 

Жұмыс барысында үш мемлекет
тік қызметкерге Сыбайлас жемқор
лыққа қарсы ісқимыл, Әдеп кодексі, 
«Мемлекеттік қызмет туралы» заңын 
сақтау бойынша жеке консультативтік 
көмек көрсетілді. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының «Өзгерісті өзіңнен 
баста» кіші бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде ұжымдағы мемлекеттік 
қызметкерлердің жаңұяларымен бірге 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мен сауықтыру мақсатыңда 4 спорттық 
ісшара өткізілді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құқық бұзушылықтарға, қызметтік 
әдепті, әкімшілік және өзге де құқық 
бұзушылықтарға қарсы тұруға бағыт
талған түсіндіру жұмыстары тұрақты 
назарымызда. 

Бақтыгүл АГИЛМАНОВА,
Батыс Қазақстан облысы Әділет 

департаментінің әдеп жөніндегі 
уәкілі, «Адалдық алаңы» жобалық  

кеңсесінің топ басшысы

КӨКЕЙКЕСТІ

СУДЬЯНЫҢ МОРАЛЬДЫҚ 
БЕЙНЕСІ БАСТЫ ОРЫНДА

Әрбір адам адамгер-
шілік және мораль-

дық-әдептік бейнесін сақтап, 
заңнан аттамай, тәртіпке 
бағынса, мемлекетіміздің 
мәртебесі артатыны сөзсіз. 
Соның ішінде үнемі халықпен 
тығыз байланыс жасап, адам 
тағдырын шешетін, даудың 
соңғы нүктесін қоятын сот 
билігіне деген сенім жоғары 
болуы керек. Көптің назарын-
дағы судья жұртшылықтың 
сот төрелігі жүйесіне деген 
сенімін нығайту мақсатын-
да мінез-құлықтың жоғары 
деңгейін танытуға және оны 
жетілдіріп отыруға міндетті. 
Сот билігінің беделін түсіретін, 

судьяның абыройбеделіне нұқсан 
келтіретін және сот төрелігін жүзеге 
асыру кезінде оның объективтілігі 
мен бейтараптылығына күмән туды
ратын жағдайлардың бәрінен өзін 
аулақ ұс тауға тиіс. Судьялардың әдеп 
қағидалары мен мінезқұлық ере
желері «Судьялық әдеп кодексінде» 
егжейтег жейлі жазылған. Кодексте 
қоғамның көзқарас, пайымы ескеріле 
отырып, судьяның кәсіптік және мо
ральдық келбетіне сай талаптар бел
гіленген. 

Егер сот ісін жүргізу қағидаты 
сақталмай, істерді қарау мерзімі жиі 
бұзылса, судьяға үлкен сын. Оған 
қатысты әрекет судья әдебі жөніндегі 
комиссияда қаралуы мүмкін. Сон
дықтан, әрдайым еңбек тәртібін және 

судья этикасы нормаларын сақтау, сот 
беделін көтеру туралы талаптарды 
үнемі бұлжытпай орындап, антқа адал 
болу – қазы қаперінде ұстар шарттың 
бастысы. 

Сот қызметінің нәтижелері аза
маттардың құқықтары мен бостан
дықтарының қорғалуын жақсартуға, 
экономика жағдайына жағымды әсер 
етуге бағытталған. 

Судья – әділ соттың алдында тұрған 
жоғары және жауапты міндеттерді 
атқара отырып, халыққа адал қызмет 
ететін, Конституция мен заңдарды 
мүлтіксіз орындайтын, адалдық пен 
әділдікті қатаң сақтайтын беделді, 
лауазымды тұлға. Судьяның әдеп қағи
далары мен ережелерді бұзу фактісі 
азаматтардың және түрлі мемлекет
тік, мемлекеттік емес ұйымдар мен 
органдардың, сот жүйесінің лауазым
ды тұлғаларының өтініші бойынша 
қабылданған сот қоғамдастығының 
шешімі негізінде ғана расталуы мүм
кін. Одан басқа бұқаралық ақпарат 
құралдарының материалдары бойын
ша судьяның әдеп қағидалары мен 
ісәрекеттер ережелерін бұзу фактісі 
де қарастырылуы мүмкін. 

Қаншалықты білікті, білімді бо
лып, мінсіз қызмет етсе де, судьяның 
процеске қатысушылармен іс жүргізу
ден тыс қарымқатынасқа жол беруі 
кешірілмейді. Бұл судьяның ғана емес, 
соттың да абыройына нұқсан келтіріп, 
сенімсіздік тудырап, істің қаралуына 
кедергісін тигізуі мүмкін. Сондықтан 
судьяның сот актісін шығарғанға дейін 

істің мәні, айыптаудың дәлелденгені 
немесе дәлелденбегені, арыздың не
гізділігі не негізсіздігі туралы өзінің 
пікірін жария түрде білдіруге, сон
дайақ, соттардың заңды күшіне енген 
қаулыларына кәсіби қызметінен тыс 
жағдайда күмән келтіруге және судья
лардың кәсіби әрекеттерін сынауға, 
өзінің міндеттерін атқару кезінде алған 
ақпаратты ашуға немесе өзінің жеке 
басының мақсаттарына пайдалануға, 
кеңесу бөлмесінің құпиясын және 
мемлекеттік құпияны жария етуге 
құқы жоқ. 

Әр істе екі тарап бар. Сондықтан 
судья шығарған шешімге бір тараптың 
көңілі толса, екінші тарап ренжіп, 
өкпесін ішіне бүгіп кетеді. Содан 
болар, қазылардың атына айтылатын 
сынескертпе көп. Білікті судья жеңіл
ген тараптың да өз қатесін ұғындыруға 
күш салуы керек. Соған орай сот кор
пусына қатаң талаптар арқылы қабыл
дау, судьялардың жеткіліксіз кәсіби 
деңгейі мен моральдықэтикалық 
бетбейнесіне жол бермеу, сот қателік
терінің алдын алу – қатаң назарда. Бұл 
сот абыройын қорғаудың бір тетігі. 
Дегенмен, сот жүйесін дамытуға, 
оны сыйлауға және сот тәуелсіздігін 
нығайтуға сот саласындағы әрбір жан 
атсалысуы керек. Судья – сот жүйесін
дегі басты тұлға. Оның жеке басының 
әдебі, абыройы – бүкіл жүйенің абы
ройы. 

Гүлмаржан ӘДІЛСҰЛТАНИ,
Ақтау қалалық сотының судьясы

Сот жұмысын реформалау, жаңғырту мақсатындағы іс-ша-
ралар үздіксіз жалғасып келеді. Соның ішінде Жоғарғы 

Сот төрағасы Жақып Асановтың бастамашылығымен қолданысқа 
енгізілген «Сот төрелігінің жеті түйіні» жобасының шоқтығы биік. 
Қазақстандық сот үшін стратегиялық бағдарлама рөлін атқарған 
бұл жобада азаматтық қоғамның ұсыныс-пікірі толық ескерілген. 

СОТ ЗАЛЫНАН

ды қабылдау кабинеті ашылды. Сы
байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігінің Батыс Қазақстан облысы 
бойынша департаменті,  Әділет де
партаменті, ақпараттықағарту штабы, 
«Ақжайық – адалдық алаңы», облыс
тың  жеке сот орындаушылар палата
сы, Адвокаттар алқасы,  Нотариаттық 
палатасы, Батыс Қазақстан облысы
ның заң кеңесшілері палатасымен 
бірге «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру және Әділет 
департаментінің қызмет саласындағы 
сыбайлас жемқорлықтың кез келген 
көріністеріне төзбеушілік ахуалын қа
лыптастыру мәселелері бойынша ын
тымақтастық туралы меморандумға» 
қол қойылды.   

Мемлекеттік органдар мен азамат
тардың өзара ісқимылын күшейту 
мақсатында топ басшысы мен мү
шелері, сонымен қатар, адвокаттар 
алқасының адвокаттары, нотариаттық 
палата мүшелері, жеке сот орындау
шылар палатасының сот орыңдаушы
лары, заң кеңесшілері палатасының 
мүшелері жоба кеңсесінде, «Ақжайық 
– адалдық алаңы» тобының чатында, 
барлық қоғамдық қабылдауларда  аза
маттарға кеңес беріп отырады. Мұндай 
жұмыс Nur Otan партиясында, заң 
қызметін ұсыну орталықтарында да 
жалғасып, мамандар құқықтық көмек 
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– Екіншіден, қаржы құқықтық қылмыстар статистикасының 
көбеюіне жол ашады. Ең бір жаным ауыратыны, бұл мемлекеттік 
бюджеттің талан-таражға түсуіне себеп болып отыр. 

Сондықтан қазіргі жүйенің баламалы басқа бір жүйесін енгізуден 
қорықпауымыз керек. Ақша көп жерде, мәселе де көп. Дегенмен әрбір 
алтыншы жемқорлық фактісі осы мемлекеттік сатып алу секто-
рында болғандықтан, өзгеріс жасауға себеп болуы керек. Дәл қазір 
жергілікті атқарушы биліктің желіде байқау жариялап, жекеменшік 

–Бұған қарсы күресу үшін азаматтар мемлекеттік сатып алу саласына 
жаппай мониторинг жүргізіп, бюджет қаржысының қалай жұмсалатынын 
назарда ұстауы керек.

Қоғамдық бақылаушылар бағаны асыру не қаржыны мақсатсыз жұмсау 
фактілерін көрсе, ақпараттық резонанс туғызу арқылы тауарды не қызмет 
сатып алуды тоқтатуға ықпал ете алады. Жемқорларды қазіргі пандемиялық 
кезең, онлайн оқу процесінің өте қиын өтіп жатқаны да ойлантпауда. Қазір әр 
өңірде оқушыларға көмек ретінде таратылатын ноутбуктарды кейбір оқу 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Нұрбол БАТЫРБАЙ, заңгер: Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:

кәсіпкерлерден тауар, жұмыс пен қызмет түрін сатып алатын мемлекеттік сатып алу саласы 
жемқорларға таптырмас табыс көзі болып отырғанын мойындауымыз керек. Жемқорлықпен 
күресеміз десек, осы саладан бастауымыз керек. 

Мемлекет басшысы бірнеше рет пандемия кезінде бюджет қаржысын шашау шығармай 
пайдаланып, қаржыны барынша үнемдеу туралы айтса да, миллиондаған бюджет қаржысын қу 
құлқынның қамы үшін ақылға сыймайтын баға белгілеп, талан-таражға салушылар тыйылмай 
отыр. Демек, бюджет қаржысына қоғамдық бақылау күшейтілуі тиіс. Тендерді тәртіпке шақы-
ратын заңның күшейтілуі мен қоғам тарапынан бақылаудың күшейтілуі қажет деп ойлаймын.

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ АШЫҚТЫҒЫН ҚАЛАЙ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ?
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бөлімі басшыларының тым қымбатқа бағалап сатып алғанын естіп жатырмыз. Онсыз да ел қиналып 
жатқанда, құлқындарының қамы үшін бюджет қаражатын соншалықты шашуға бола ма?! Елімізде 
жемқорлықтың жолын кесу мәселесі биік мінберлерде жиі айтылады. Егер жемқорлықты жоямыз десек, 
тендерге талап пен қадағалауды күшейту керек. Бір күрегі жоқ құрылыс компанияларының тендер ұтып 
алуы елімізде сапасыз жол, сапасыз құрылыстарды көбейтті. Құрылысқа қажетті техниканың барлығын 
әлдекімдерден жалға алып отырған құрылыс компаниясынан қандай сапалы жұмыс күтуге болады?! Сон-
дықтан мемлекеттік сатып алу жүйесіне талапты күшейткен жөн.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Тақырыпқа орай

Ғалымжан ОРАЗЫМБЕТ, Зерттеу Research 
Institute қоғамдық қорының бюджет 
сарапшысы:

– Мемлекеттік сатып алу порталында заң-
сыз дық белгілі болған жағдайда, алдымен тапсы-
рыс берушінің өзіне ескерту жасалуы керек. Сосын 
антикор қызметі арқылы тәртіпке шақыруға 
тырысу қажет. Жалпы, мемлекеттік сатып алу 
жүйесі – дүниежүзіне ортақ жүйе. Басқа бір бала-
малы жүйесін іздеп, тапқаннан гөрі осы жүйені 
қатаң қадағалау арқылы ашық, әділ жүйеге ай-
налдыру үшін қолданыстағы заңды жұмыс істетіп, жүйені қадағалау 
керек деп ойлаймын. Мемлекеттік сатып алу секторына қадағалау 
күшейген сайын, қоғам наразылығын туғызатын бассыздықтар азая 
береді. Кезінде жүз теңгенің затын мың теңге деп, шектен тыс бағасын 
шарықтатып көрсеткен жағдайлар көп кездесті. Кейін қоғам тара-
пынан көп сын айтылғаннан кейін, заң жетілдіріліп, бағаны бақылау ға 
қатысты өзгеріс енгізілді. Сол секілді қоғамдық бақылауды күшейту 
арқылы заңдар жетілдіріліп, алдағы уақытта еліміздің тендер жүйесі 
талапқа сай жұмыс істей бастайды деп ойлаймын. 

Осындай құжатты қалыптастыру бюд-
жеттік тәуекелдерді тиімді басқаруға және 
оларды бюджеттік шешімдер қабылдау 
кезінде ескеруге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар бюджетаралық қа-
тынастарды жетілдіру шеңберінде жер-
гілікті атқарушы органдарға жергілікті 
бюджеттен қаржыландырудың ең аз 
көлемде белгіленген жалпы сипаттағы 
трансферттер қаражатын басқа шығыс
тарға қайта бөлу мүмкіндігін беру 
ұсынылып отыр. Стратегиялық жоспар-
ларды сапалы жоспарлау және орындау 
мақсатында бөлінген қаражат толық 
игерілмеген жағдайда, жыл соңында 
республикалық бюджетке кері қайта-
руына байланысты, төртінші тоқсанда 
стратегиялық жоспарлардың нысаналы 
индикаторларын өзгертуге тыйым салу 
да осы құжат аясында шешім таппақ.

Көптен көтеріліп жүрген мәселе, 
мемлекеттік қолдау шаралары шең-
берінде бөлінген қаражаттың пайда-
ланылуын бақылау мен мони торингті 
күшейту мақсатында мемлекеттік бағ
дарламаларды қаржылай және қаржы-
лай емес қолдау операторларына және 
қарыз алуға мемлекет кепілдік берген 
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
қазынашылықта шоттар ашу – осы құ-
жаттың жаңалығы. Бюджет қаражатын 
пайдалану тиімділігін арттыру мақ-
сатында аудиторлық есеп нәтижелері 
бойынша заңнамада белгіленген мақ-
саттарға пайдаланылмаған нысаналы 
аударым сомалары 3 ай ішінде рес
публикалық бюджетке қайтарылатын 
болады. Сонымен қатар, жергілікті 
атқарушы органдарға жергілікті бюд-
жеттің қолмақол ақша тапшылығын 
жабуға қарыздар бөлу мерзімін 3 жыл-
дан 6 айға дейін қысқарту ұсынылды. 
Бұл жергілікті атқарушы органдардың 
жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін 
ұлғайтудағы ықпалын арттыруы тиіс.

Әйтсе де, тендер төңірегіндегі түйт-
кілдер азаймай тұр. Мәселен, жақында 
ғана жамбылдық шенеуніктердің 2 мың 
теңгенің флешкартасын 235 мыңға 
сатып алмақ болғаны осы сатып алу 
жүйесі арқылы әшкере болды. ҚР Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігінің Жамбыл облысы бойынша 
департаменті мемлекеттік орган мен 
мекемелердің мемлекеттік сатып алу-
лар жүйесіне енгізген жоспарларын 
зерделеу арқылы ондағы сатып алу 
бағаларының жоғары екенін анықтаған. 
Жыл басынан бері жүргізілген сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мониторинг 
нәтижесімен мемлекеттік органдардың 
сатып алу бағалары төмендеу жағына 
қарай өзгертіле отырып қайта қаралса, 
кейбір сатып алулардан мүлдем бас 
тарту арқылы 768 млн теңгеден аса 
бюджеттік қаражат үнемделген. Осы 
тексеру нәтижесінде жоғарыда сөз 
еткен флешкартаның бағасы да төмен-
детілген. Яғни, 1 данасы 235 714 теңге, 
жалпы сомасы 9,4 млн деп көрсетілген 
флеш картаның сатып алу бағасы қай-
та қаралып, бір данасы 2357 теңгеге 
төмендетіліп, сатып алудың жалпы 

Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 
бастап енгізілетін бұл шара құжат-
тың түпнұсқалығын растайды және 
алаяқтықтың алдын алуға септігін 
тигізеді. Бұл туралы Әділет вице-ми-
нистрі Азамат Әмірғалиев Орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте мәлімдеді. 

Оның айтуынша, бұл цифрлық 
шешім көптеген мәселелерді жеңіл-
детпек. Яғни, бұрын сенімхаттың түп-
нұсқалығын тексеру нотариусқа жүгіну 
арқылы жүзеге асырылса, енді оны 
QRкод бойынша смартфондағы қо-
сымшаның көмегімен немесе құжаттың 
сандық коды бойынша enis.kz сайтында 
тексеруге болады.

Вицеминистр, сондайақ келесі 
жылдан бастап Бірыңғай нотариат-
тық ақпараттық жүйеде нотариаттық 
құжаттарды сақтау үшін орталықтан-
дырылған электрондық репозиторийді 
құру жоспарланып отырғанын айтты. 
Осы шаралардың барлығы жүзеге асы-
рылса, болашақта нотариустар қағаз 
мұрағатынан бас тартпақ.

«Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 
бастап жылжымайтын мүлікпен мәміле-
лерді ресімдеу кезінде эксаумақтылық 
енгізіледі. Егер бұрын жылжымайтын 
мүлікпен жасалған мәмілелер нотариус

тың орналасқан жері бойынша куәлан-
дырылған болса, енді тараптар оның ор-
наласқан жеріне қарамастан, кез келген 
нотариусқа жүгіне алады. Бұдан басқа, 
әрбір нотариаттық ісәрекетке QRкод 
беріледі, ол бірегей болып табылады 
және құжатты бұрмалаудан қорғауды 
қамтамасыз етеді. Халыққа ыңғайлы 
болу үшін электрондық құжаттың қағаз 
құжатқа тең екендігін куәландыру бо
йынша нотариаттық ісәрекеттер ен-
гізілді және керісінше, бұл азаматтарға 
қажетсіз жол жүруден, поштамен және 
курьер арқылы жіберуден құтылуға 
мүмкіндік береді. Сондайақ, ақылы 
негізде және нотариаттық ісәрекеттерге 
байланыс ты емес құқықтық сипаттағы 
басқа да мәселелер бойынша нотариус
тардың кеңестерін алуға болады»,– деді 
Азамат Әмірғалиев.

Сонымен қатар, нотариаттық құпия 
ұғымы анықталып, оны сақтауға міндет-
ті адамдар тобы құрылды. Шағымдарды 
республикалық деңгейде қарайтын орган 
заңды түрде бекітілді. Енді жергілікті 
жерлердегі тәртіптік комиссиялардың 
шешімдерімен келіспеген жағдайда 
азаматтарға жаңадан құрылған органға 
шағымдануға мүмкіндік берілді.

Айта кетейік, бұған дейін Пар-
ламент депутаттары талқылауынан 

өткен «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне нота-
риат мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қа-
зақстан Республикасының заңына Мем-
лекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев 
ағымдағы жылдың 15 ақпанында қол 
қойған еді. Жаңа заң бойынша нотари-
аттық қызметті одан әрі цифрландыру 
мақсатында нотариаттық құжаттардың 
электронды нысанда сақталуын, есепке 
алынуы мен пайдаланылуын қамтама-
сыз ететін электрондық жүйе құруды, 
қағаздағы құжат пен электронды құ-
жаттың тең мәнділігін куәландыруды 
қамтамасыз ету міндеттелген болатын.

Сонымен қатар аталған құжат бойын
ша, нотариусқа қосымша ақылы негізде 
заң көмегін көрсету құқығы беріледі. 
Яғни, нотариустар нотариаттық әрекет-
тер жасауға тікелей байланысты емес 
құқықтық сипаттағы ауызша және жаз-
баша кеңес бере алады, мәміле жобала-
рын, өтініштер мен басқа да құжаттарды 
жасауға көмектесе алады. 

Осылайша нотариаттық қызмет түр-
лері кеңейеді және халықтың құқықтық 
сауаттылығының артуына өз ықпалын 
тигізеді деп күтілуде. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ТЕНДЕРДІҢ ТҮЙТКІЛІ 
ТАУСЫЛАР ЕМЕС

сомасы 94 285 теңгені құраған. Демек, 
бюджеттің 9,3 млн теңгесі үнемдел-
ген. Бұл тиісті құзырлы орындардың 
назарына іліккені ғана, ал ілікпегені 
қаншама?! Осыған дейін де құны адам-
ның миына сыймас талай бассыздықтар 
әшкере болған еді. Бірақ заңсыздықтар 
таусылар емес. Демек, мемлекеттік са-
тып алу жүйесі жетілдірілуі керек. 

«Тендерге әркімнің-ақ 
бар таласы»...

Бұл саланың «май шелпекке» ай-
налғаны соншалық, елімізде тендерге 
талас қызып тұр. Қазір тендерге кез 
келген адам қатыса алады. Тіпті ма-
мандығы бойынша істеп жүрген қыз
метін тастап, тендермен айналысқысы 
келетіндердің қатары артқан. Өйткені 
аса қадағалауы жоқ, бөлінген қаржыны 
«жүрдімбардым» игерсе болды, мил-
лиондарды иеленіп шыға келу әркімге 
ұнары анық. Бірақ солардың кесірінен 
қоғамымызда шала біткен тірліктер 
көбейгені рас. Бұған өтірік жасалған 
жолдар да, сапасыз құрылыстар да, 
пойыздар мен емханалардағы сапасыз 
қол жуатын сабындар да, мектептер-

дегі мемлекеттік сатып алу арқылы 
алынған сапасыз дәретхана қағаздары 
да мысал бола алады. Ендеше сапасы-
здыққа мұрындық болған мемлекеттік 
сатып алулар жүйесі кімге керек?! Осы 
орайда мынадай мысал келтіре кетей-
ік. Аяғы ауыр көп балалы ана Құндыз 
Елеуоваға жергілікті мекенжайы бой-
ынша тіркелген емханада босанбай 
тұрып тісін емдетіп алуға кеңес береді. 
Дәрігерлер емхана жолдамасымен тегін 
медициналық көмек алуына болатынын 
айтқанда, Құндыз таңырқапақ қалға-
нын жасырмайды. «Тіс емдету қымбат 
болғандықтан, қуанып кеттім. Бір тісіме 
пломба қойдырғанмын, көп ұзамай ол 
екі аптаның ішінде езіліп түсіп қалды. 
Екінші қайтара сол стоматологияның 
ақылы қызметіне жүгіндім. Бұл жолы 
сапасы жақсы тауарлар пайдаланылды. 
Яғни, еліміздегі аяғы ауыр аналардың 
тісін тегін емдеу кезінде мемлекеттік 
сатып алулар арқылы сапасыз қызмет 
таңдалған. Жалғыз ол емес, босану 
үшін перзентханаға барсаң да, сапасыз 
төсекжабдықтарға, тозған құралдарға 
тап боласың. Ең аяғы қол жуатын сабын 
да көпірмейді. Мемлекет тарапынан 
көрсетілетін қызметтер сапасының кері 
кетуіне еліміздегі мемлекеттік сатып 

алу жүйесі кері әсер етіп отыр», – дейді 
жүкті ана. 

Расында да, сапалы өнімге мем-
лекеттік құрылымдар тапсырыс бере 
бермейді. Себебі олар үшін тым қымбат 
саналады. Бұған заңның өзі де мәжбүр-
лейді. Мемлекеттік сатып алулар тура-
лы заң бойынша конкурс шеңберінде 
қос компанияның қайсысы төмен баға 
ұсынса, сол жеңімпаз атанады. Ал ар-
занның жілігі татымайтыны айтпаса да 
түсінікті. Рас, соңғы өзгерістерге сай, 
бағаны тым төмендетуге рұқсат жоқ. 
Бірақ одан мемлекеттік мекемелердегі 
тұтыну тауарларының сапасы жақсарып 
кетпей отыр. Баға реттелгенмен, тауар 
сапасы талапқа сай болмаса, мемлекет-
тік сату жүйесінен пайда бар ма?!

Мемлекеттік сатып алу секторы 
– ел экономикасының негізгі реттеу-
ші сі. Оның көлемі соңғы 4 жылда
3 есе ге артып, 6 трлн теңгеге жеткен. 
Бұл ел шығынының жартысына тең. 
Демек, сатып алу секторына ашық-
тық, сапа, талап, қадағалау қажет. Әйт-
песе, сапасы төмен тұтыну заттары мен 
тым қымбат қызмет, шала атқарылған 
жұмыстар қоғамды тұралатуда.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

НОТАРИАТТЫҚ ҚҰЖАТҚА 
QRКОД БЕРІЛЕДІ

ОҢ ҚАДАМ

Есептілікті жетілдіру шеңберінде 2024 
жылдан бастап «Шоттардың бірыңғай 
жоспары» жаңа құралын енгізу ұсыны-
лады. Ал бюджеттің атқарылуы туралы 
жылдық есепті жетілдіру шеңберінде  
стратегиялық жоспарлар мен өңірлерді 
дамыту бағдарламаларының іске асы-
рылуы туралы есептердің негізінде бюд-
жеттің шығыстары туралы аналитикалық 
есеп қалыптастырылмақ. Сонымен қатар, 
Парламентте жылдық есепті қарау кезін-
де республикалық бюджеттен берілетін 
нысаналы трансферттерді пайдалану 
бойынша әкімдердің есебін тыңдау көзде-
леді. Бұл жергілікті атқарушы органдар-
дың нысаналы трансферттерді пайдалану 
бойынша жауаптылығын арттыруға мүм-
кіндік береді. Мемлекеттік қарыз алуды 
жетілдіру шеңберінде қарызға алған қа-
ражатты белгіленген мерзімде игермегені 
үшін жауапкершілік енгізіледі. Жергілікті 
атқарушы органдарға үшінші тұлғалар 
үшін борыштық міндеттемелерді қабыл-
дауға тыйым салынады. Жоспарланатын 
шығыс тардың негіздемелігін арттыру 
үшін бекітілген заттай нормаларға жылы-
на бір рет өзгеріс енгізу ұсынылады.

Сондайақ заң жобасында нақтылау 
сипатындағы түзетулер де көзделген. 
Мәселен, республикалық бюджетті 
нақтылау жағдайлары айқындалатын 

ҚАРЫЗДЫҢ 
ҚАЙТАРЫМЫН ОЙЛА

болады. Әлеуметтікэкономикалық 
даму болжамының мазмұнын нақты-
лау көзделеді.Ұлттық банкте ашылған 
Бірыңғай қазынашылық шоттағы қа-
ражаттың күнделікті қалдығына есеп-
телетін сыйақы, бюджеттік түсімдерге 
кіреді. Тұтастай алғанда, заң жобасын 
қабылдау бюджеттік рәсімдерді жетіл-
діруге және бюджетті атқару сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді.

Сөз алған депутаттар негізінен бұл 
заң жобасын қолдады. Мәселен, жиын-
да қосымша баяндама жасаған Аман-
жан Жамаловтың айтуынша, жалпы 
бюджеттік саясатта басты орында стра-
тегиялық міндеттер тұру керек. Оған 
қол жеткізу үшін бюджет қаражаты 
үнеммен жұмсалуы керек. Осы заң 
жобасында бюджет шығындарының 
тиімділігін қамтамасыз ететін шара-
лар барынша қамтылып отыр. Соның 
бірі – республикалық бюджеттің атқа-
рылуын бақылау бойынша Парламент 
пен Есеп комитетінің кеңес беру құзы-
реті. «Келісіп пішкен тон келте болмас» 
демекші, бұл мемлекет қаражатының 
орынсыз жұмсалмауына тиімді ықпал 
ететін тетік болары анық. 

 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)
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«ҚАЗАҚ ҚАЗАҚПЕН 
ҚАЗАҚША СӨЙЛЕССІН!»
«Ұлттың тілі – ұлттың ділі» демекші, кез келген ұлт пен 

ұлыстың ең басты байлығы – ана тілі. Тілін жоғалтқан халықтың 
жеке мемлекет болып басқа елдермен терезесі тең дәрежеде тұра 
алмайтындығы тарихтан белгілі. Сондықтан сан ғасырлар бойы 
арман болған тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, егеменді ел болып 
жатқан сындарлы кезеңде мемлекетіміздің нышаны ана тілімізді 
бүкіл тіршілігіміздің түп қазығына айналдыру – әрбір ұлтжанды 
азаматтың басты міндеті.

Тіл – қатынастың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, ырыс-бе-
рекенің алды, ұлттың жаны әрі ары. Тіл – жай сөз емес, өмірдің 
талай сынынан өткен, өскелең талаптарға сәйкес өрістей түскен 
толыққанды ақиқат. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін 
емес. 

Елбасының «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында: «Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз, біздің мін-
детіміз – оны барлық салада белсене пайдалана отырып дамыту.  
Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге 
асыруды жалғастыру керек. Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін! 
Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», – деп атап көрсеткен 
болатын.

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын одан әрі кеңейту мақсатын-
да сот саласы қызметкерлерінің іс-қағаздары толық қазақ тілінде 
жүргізілуіне қатаң талап қойылған. Сондықтан  мемлекеттік тілде 
шығыс құжаттарының санын арттырып, жедел кеңес хаттамала-
рын, сонымен қатар, барлық ішкі құжаттардың мемлекеттік тілде 
сапалы және нәтижелі орындалуын қамтамасыз етуіміз қажет.

Руслан ҚАЖЕНОВ,
Казталов аудандық сотының кеңсе меңгерушісі 

ТАУСЫЛМАЙТЫН 
БАЙЛЫҚ

«Ана тілі – халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айна-
сы, өсіп-өніп түрлене беретін мәңгі құламайтын бәйтерегі», – деп 
Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, елін, жерін сүйген әрбір азамат-
тың ана тілін құрметтеуі де парыз. 

Тіл байлығы – әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол  атадан 
балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Қанша 
тіл білсең, өзгеден сонша есе биіксің. Ол биіктік адамға ең әуелі 
өз тілін құрметтеу арқылы дариды. Ана тілінің асылын теріп, 
оны өзінің қолданыс тіліне айналдырғанда ғана кез келген аза-
мат оның одан әрі өрісі кеңіп, қажетті тіл дәрежесіне жетуіне өз 
үлесін қосады. Өткен тарих та, бүгінгі қарекет те, ертеңгі нұрлы 
болашақ та туған тілге байланған. Тіл арқылы салт-дәстүрімізді, 
дінімізді, қолөнерімізді де сақтап, келесі ұрпаққа бере аламыз. Ол 
тарихтың тереңінен тартқан аманат. Алладан жеткен аманатты ай-
на-қатесіз ұрпаққа аманаттау парыз. Бұндай әрекеттердің бәрі ең 
әуелі өзімізден басталады. Мәселен, Жәнібек аудандық сотында 
істердің көбі мемлекеттік тілде қаралуда және мамандар құжат-
тардың мемлекеттік тілде сапалы дайындалуына үнемі назар 
аударып, жіті қадағалап отырады. Сотқа мемлекеттік органдар-
дан келіп түсетін кіріс хаттарының басым көпшілігі ресми тілде 
рәсімделсе де, сот тарапынан жауап қазақ тілінде беріле бастады. 
Бұл – азаматтық, кәсіби парыз. 

Жеміс МАХСОТОВА,
Жәнібек аудандық сотының кеңсе бас маманы  

МЕМЛЕКЕТТІҢ СҮЙЕНЕРІ 
– МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

ҚР «Тіл туралы» заңында: «Мемлекеттік тіл – мемлекеттің 
бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу 
және іс қағаздарын жүргізу тілі» делінген, яғни бұл құқықтық 
норма. Демек, елдің әрбір азаматы қазақ тілін еркін меңгеруі 
керек. Әсіресе, бұл үде тұрғысында мемлекеттік қызметшілерге 
қатаң міндет жүктеледі. Өйткені, мемлекеттік тіл – басқару, заң 
шығару, сот ісін жүргізу тілі. 

Алайда, мемлекеттік тілде хат алмасудың сандық көрсеткіші 
төмен болып отыр. Сондықтан, Тасқала аудандық сотының ұжы-
мы үшін мемлекеттік тілді еркін меңгеру, білу, сапасын көтеру, 
қолдану – қажеттілік екенін насихаттаудың маңызы зор. Күнделік-
ті сот жүйе сінде атқарып жатқан жұмыс барысында тіл қағидала-
рын, сонымен бірге қазақ тіліндегі заңнамаларына, талдауларға, 
құжат айналымына ерекше көңіл бөлінеді. Сот ұжымында мем-
лекеттік тілді қолдану және дамытуға арналған жоспар құрылып, 
барлық өткізілетін іс-шаралар, дөңгелек үстелдер, семинарлық са-
бақтар, кездесулер мемлекет тілінде атқарылып отыр. 2021 жыл-
дың 1 тоқсанында құжат айналымы, атап айтқанда кіріс, шығыс 
және ішкі құжаттардың мемлекеттік үлесі 100 пайызды құрады. 
Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы. 
Сондықтан, біздің міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, 
қолданылу аясын кеңейту мен тілге деген құрметті арттыру. 

М.ТЕМІРҒАЛИЕВА,
Тасқала аудандық сотының кеңсе меңгерушісі

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Елбасымыз ҚР судьяларының VI съезін-
де медиацияны дамыту мақсатында отан-
дық заңнаманы халықаралық стандарттар-
мен сәйкестендіру керектігін, бұл еліміздің 
сот жүйесіне оң ықпал етіп, соттардың 
жүгін жеңілдетуге септігін тигізетінін, 
іскерлік белсенділікті арттырып, елде қо-
лайлы ивестиция лық ахуал орнатуға әсер 
ететінін айтқан болатын. Міне, сол уақыт-
тан бері елімізде медиацияны дамытып, 
дау-жанжалдарды бітімгершілікпен шешу 
мақсатында игілікті жұмыстар тоқтаусыз 
жүргізіліп келеді. Ең бастысы, «Медиация 
туралы» заң қабылданып, даулар өркениет-
ті түрде өз шешімін таба бастады. «Алтау 
ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел 
болса төбедегі келеді» демекші, бітімгер-
шілік бірліктің бастауы, билік айтудың 
озық өнегесі саналған. Алайда, тәжірибе 
көрсеткендей, азаматтардың көбі медиа-
цияның мол мүмкіндігін сараламай жатып, 
құқықтарын сот арқылы қорғағанды жөн 
көреді. Әрине, бұл азаматтардың сотқа 
деген сенімін білдірсе керек. 

Бүгінде азаматтық істердің көпшілі-

Өткен жылдан бері заңгерлер арасында 
жиі талқыланып жатқан мәселенің бірі – 
соттардың талап арыздарды қайтаруы.

Иә, ешқандай дау жоқ, азаматтар-
дың, мемлекеттің және заңды тұлғалар-
дың бұзылған, даулы құқықтарын, бос-
тандықтары мен заңды мүдделерін сот 
арқылы  қорғауға және қалпына келтіруге  
болады. Ол заңмен бекітілген. Десек те, 
елімізде тараптардың дауы жоқ арыз-
дармен сотқа жүгінуі белең алып отыр. 
Ал заңға сүйеніп сөйлесек, Азаматтық 
процестік кодекстің 152-бабына сәйкес, 
тоғыз жағдайда сотпен талап қою арызын 
қайтару қарастырылған. 

Осы  жылдың үш айында Арқалық қала-
лық сотына талап қою арыздарымен көптеп 
түскен істердің санаттарының түрі шарттық 
міндеттемелер саласындағы дау лар. Оның 
ішінде банктен қарыздарын өндіру. Мы-
салы, осы жылдың үш айында Арқалық 
қалалық соты 43-ке жуық талап арызды 
арыз берушіге кері қайтарған. Ал оның 
18-ге жуығы талап арыз бойынша талап 
қою шылар дауды реттеудің сотқа де йінгі 
немесе соттан тыс тәртібін сақтамаған. 

Дауды сотқа дейін реттеу тәртібімен 
өндіріп алушыға жіберілген наразылыққа, 
жауапкердің өз қарызын мойындап отырға-
нына қарамастан, өндіріп алушылар атқа-
рушылық жазба арқылы қарызды өндіруге 
болатынын біле тұра, тікелей сотқа арызбен  
жүгінуді жөн көріп отыр. Тіпті соңғы кез-
дері коллекторлық компаниялар формальды 
түрде дауларды сотқа дейінгі немесе соттан 
тыс реттеу шараларын жасап жатыр.   

Арқалық қалалық сотына еліміздегі кол-
лекторлық компаниялардың бірінен банк 
қарыздарын өндіру бойынша 11 талап арыз  
келіп түсті.   

Тараптар арасындағы банк қарыз 
алу шарты бойынша жауапкерден банк 
қарыздарын өндіру туралы 18.09.2019 
жылы нотариус атқарушылық жазба 
шығарған. Өндіріп алушының арызымен 
атқарушылық жазбаны бұзуға заңмен 
бекітілмегеніне қарамастан, жазба өндіріп 
алушының арызының негізімен нотариус 
арқылы бұзылған.     

Арызда атқарушылық жазбаның орын-
далмай жатқанын, болашақта борышкерлер 
атқарушылық жазбаға дау айтқан жағдайда, 
талап беру мерзімін қолдану қаупі бар деп 
көрсеткен. Аталған 11 арыз сот өндірісіне 
қабылданбай, арыз берушілерге қайтарыл-
ды.  

Атқарушылық жазбалардың мәжбүрлі 
түрде орындалмай жатқаны тараптардың 
арасында дау бар дегенді көрсетпейді.  
Осының бәрі өндіріп алушылардың тара-
пынан дауды сотқа дейін реттеу тәртібін 

БІТІМГЕРШІЛІК – БІРЛІК БАСТАУЫ

лық сотында неке бұзу талаптары былтыр-
ғы алғашқы үш айға қарағанда көбейген,

Қолданыстағы Неке (ерлі-зайыптылық) 
және отбасы туралы кодекстің 17-бабында 
кәмелетке толмаған ортақ балалары жоқ 
ерлі-зайыптылардың некені бұзуға өзара 
келісімі кезінде және бір-біріне мүліктік 
және өзге де талаптары болмаған кезде тір-
кеуші органдарда неке бұзылуға жататыны 
көрсетілген. 

Бұл заң талаптарын назардан тыс қал-
дырып, кәмелетке толмаған ортақ бала-
ларының, мүліктік даулардың жоғына 
қарамастан, ерлі-зайыптылар неке бұзу 
талаптарымен сотқа жүгіну фактілері 
жиі кездесіп отыр. АХАТ бөлімінің ерлі-

ПІКІР

ДАУДЫ СОТҚА ЖЕТКІЗБЕУ
 ҚАЖЕТ

гін отбасылық түсінбеушілік салдарынан 
туындаған даулар құрайтыны жасырын 
емес. Оның ішінде жиі кездесетіні неке 
бұзу, алимент өндіру даулары. Әлемді әбі-
герге салған пандемияның салдарынан да 
отбасылық дау-жанжалдар мен неке бұзу 
істері біршама көбейген. 

Отбасын шағын мемлекетке теңейміз. 
Алайда, осы бір шағын мемлекеттің шаңы-
рағы шайқалмас үшін татулық, бітімгер-
шілік керек-ақ. «Медиация туралы» заңның 
25-бабына сәйкес, медиацияның отбасылық 
қатынастар саласындағы өз ерекшеліктері 
бар. Некені жалғастыруға, ата-ана құқықта-
рын жүзеге асыруға, балалардың тұрғылық 
жерін белгілеуге, ата-аналарының балалар-
ды бағып-күтуге, салымына қатысты ерлі-
зайып тылар арасындағы келіспеушіліктер,  
отбасылық қатынастардан туындайтын 
басқа да келіспеушіліктер медиация арқылы 
шешілуі мүмкін. Сондай-ақ, медиацияны 
жүргізген кезде медиатор баланың заңды 
құқықтарын ескеруге тиіс. Егер медиация 
барысында баланың қалыпты өсуіне және 
дамуына қауіп төндіретін немесе төндіруі 

мүмкін немесе оның заңды мүдделеріне 
елеулі залал келтіретін фактілер белгілі 
болса, медиатор баланың құқықтарын 
қорғау жөніндегі өкілеттікті жүзеге асыра-
тын органға жүгінуге міндетті.  

Аталған санаттағы дауларда медиация-
ны қолданудың тиімділігі жетерлік. Атап 
айтсақ, медиация отбасы мүшелерін өзара 
татуластырып, сызат түскен арадағы қа-
рым-қатынасты жақсартуға, дауды шешудің 
баламалы жолдарын дамытуға мүмкіндік 
береді. Одан бөлек, еріктілік, тараптардың 
тең құқылығы, медиатордың тәуелсіздігі 
мен бейтараптылығы, медиация рәсіміне 
араласуға жол бермеушілік, құпиялық 
қағидаттары сақталады. Осы орайда,  Ақтау 
қаласының №2 сотында былтыр 279 неке 
бұзу ісі, 9 алимент өндіру дауы медиа-
циямен аяқталғанын атап өткен жөн. Ал, 
2021 жылдың 3 айында 84 неке бұзу ісі, 5 
алимент өндіру дауы бойынша медиация 
рәсімі қолданылған. 

Қорыта айтқанда, елімізде тараптар 
арасында туындаған дауларды сотқа де-
йін және сотта шешуге барлық мүмкіндік 
жасалған. Мәселен, соттарда медиация 
кабинеттері, фронт-кеңселер, татуласу 
орталығы, университет пен кәсіподақтар 
үйіндегі медиативтік орталықтары, «Ата-
мекен» ҰКП филиалындағы медиация 
секторы үздіксіз  жұмыс істейді. Тіпті, от-
басылық дауларды шешуде билер кеңесінің 
де үлесі зор. 

Алтынай БАЗАРОВА, 
Ақтау қаласы 

№2 сотының судьясы

тарды жауапкердің ақшалай міндеттеме-
лерін белгілейтін құжаттарға және шарт 
бойынша берешекті растайтын құжаттарға 
негізделген талап қою арыздары бойынша 
мәселені  сотқа дейін реттеу үшін меди-
аторларға, нотариусқа баруға міндеттеу. 
Сотқа талап арыз беру кезінде, заңды 
тұлғалардан өндірілетін мемлекеттік баж-
дың көлемін көтеру. Өйткені, мемлекеттік 
баждың  көлемін дер кезінде көтермеу, дауы 
жоқ арыздардың сотқа түсуін тоқтатпайды. 
Сонымен қатар, сотта жасалып жатқан 
медиация келісімінен кейін, өндіріп алушы 
заңды тұлға болған жағдайда, мемлекеттік 
баждың тек 30%-ын қайтару. 

Бұл даусыз істерді сотқа беріп, өз мем-
лекеттік баждарын қайтарып алуды көз-
дейтін талап қоюшылар, соның ішінде 
коллекторлық компаниялардың әрекеттерін 
тоқтатуға ықпалын тигізеді.

Карантин кезінде неке бұзу туралы 
талаптардың саны бұрынғы жылдарға қа-
рағанда өсті. Соның ішінде Арқалық қала-

зайып тылардың біреуі өзінің қарсылығы 
болмауына қарамастан, өз іс-әрекетімен не 
әрекетсіздігімен некені бұзудан жалтарды 
деген мән-жайлар көрсеткен хат талап ары-
зға тіркеледі. 

Ал, тіркеуші органдарда некені бұзу 
үшін ерлі-зайыптылардың екеуі бірге ба-
руы тиіс екенін алға тартады. Бұл – заңмен 
белгіленген талап. Бірнеше жылдан бері 
бөлек тұратын ерлі-зайыптылардың бірге 
қол ұстасып, тіркеуші органдарға баруы 
екіталай. 

Осы мәселені шешу үшін тіркеуші 
органдар арқылы өткізілетін  неке бұзу 
тәртібін оңтайландыру қажет. Соның ішін-
де тіркеу ші органдарда  неке бұзуды онлайн 
форматта өткізу, электрондық түрде арыз 
беру тәртібін қарастыру заман талабы бо-
лып отыр. Бұл сотқа түсіп жатқан дауы жоқ 
неке бұзу істерінің санын азайтады.   

Ләззат ӘБІШЕВА,
Арқалық қалалық сотының судьясы 

формальды өткізіп, әділ әрекет жасамай 
отырғанын байқатады.   

Бұл мәселені сотқа жеткізбей, елімізде 
кез келген өңірде жұмыс істеп жатқан ме-
диатордың қатысуымен шешуге толық заң 
жүзінде мүмкіндік бар. Алайда, еліміздегі 
кейбір коллекторлық компаниялар даусыз 
мәселені соттан тыс реттеуге ынталы емес.       

Арқалық қаласының өзінде бірнеше 
медиатор, ақсақалдар кеңесі жұмыс істейді. 
Сотқа дейін дауды медиатор арқылы шешем 
десе, дауласушы жаққа еш нәрсе кедергі емес.  

Ең басты кедергі – сол жауапкерлерді 
іздеп табу, сотқа дейін дауды реттеу әрекет-
тері өндіріп алушылар тарапынан жасамай-
ды. Бұл жұмыстарды сотқа жүктеу, өндіріп 
алушыларға әлдеқайда жеңіл болып отыр-
ғаны ешкімге жасырын емес.     

Мәселені шешу үшін мен өз тарапым-
нан келесі ұсыныстар жасар едім:  тарап-
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«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарлама-
сының мақсаты Қазақстан Республикасы экономи-
касының даму қарқынын жеделдету және цифрлық 
технология көмегімен халықтың өмір сүру сапасын 
жақсарту болып табылады. 

Сот істерін жүргізуде жаңа технологияларды пайда-
лану жұмысы аталған бағдарлама қабылданардан бұрын 
қолға алынып, жүйелі түрде жүзеге асырыла бастаған. Бү-
гінде соттарда сот төрелігін іске асыру процесін анағұр-
лым жетілдіруге, сот қызметіне интернет арқылы қол 
жеткізуге және сот процесінің ашықтығын қамтамасыз 
етуге ықпал ететін жаңа ақпараттық технологиялар 
кеңінен қолданылып келеді. 

Сот ісін жүргізуді автоматтандыру және оңтайландыру 
мақсатында «Сот кабинеті» сервисі іске қосылған, бұл сот 

органдарының онлайн сервистері мен қызметтеріне рұқ-
сат алуға арналған бірыңғай терезе. Ақпараттық сервис 
азаматтардың уақытын үнемдеп, интернет арқылы сотқа 
құжатты дер кезінде тапсыруға мүмкіндік туғызады. «Сот 
кабинеті» азаматқа, оның өкілі немесе адвокатқа өзіне 
қолайлы кез келген уақытта үйінен, кеңсесінен шықпастан 
интернет желісі арқылы арызды, талап арызды және 
шағымды электрондық түрде жолдауға, мемлекеттік баж-
ды онлайн режимде төлеуге, істің статусын көруге және 
сот актісінің көшірмесін басып шығаруға мүмкіндік береді.

Сот процесіне қатысушыларға SMS-хабарламалар жол-
дау және оларды электрондық пошта арқылы хабардар 
ету жүйесі енгізілген. Бұл жүйе арқылы сотқа жүгінген 
азаматқа өтінішінің, талап арызының тіркелгені, іс бой-
ынша сот құжатының шыққаны және онымен сайт арқылы 
таныса алатыны жөнінде оның ұялы телефонына немесе 
электрондық поштасына хабарламалар жіберіледі. 

«Гибридті электрондық пошта» жөнелтілімдер техно-
логиясын қолдану кезінде сотқа шақыру қағазы жергілікті 
соттардан пошта байланысы бөлімшесіне электронды түрде 
жолданады. Бұл ретте сотқа шақыру қағазының жеткізілу 
немесе жеткізілудің мүмкін еместігі туралы статус «Төрелік» 
ақпараттық жүйесінде көрсетіледі. Сот залдары толықтай 
жазба құрылғыларымен жабдықталған, сондықтан кез кел-
ген іске қатысушы азаматтық істер бойынша жүргізілген 
сот отырысының дыбыс-бейне жазбасымен таныса алады.

Пандемия кезінде адамдардың қауіпсіздігі мен денсаулығы 
басты орынға қойылып, ІТ технология көмегімен сот процес-
терін онлайн-режимде бейнебайланыс арқылы өткізу жүзеге 
асырылды.

Ф.АБДУКАДЫРОВА,
Түркістан облысының кәмелетке толмағандардың 
істері  жөніндегі  мамандандырылған ауданаралық 

сотының судьясы

–  Айгүлім  Әбд ірасылқызы, 
жер-жаһанның ел-жұртын есеңгірет-
кен осы бір қатерлі індеттің өміріміз-
ге енгеніне бір жылдан астам уақыт 
өтті. Әлемді дүрбелеңге салған ко-
ронавирус індеті елімізге келген 
алғашқы айларда карантин жария-
ланып, жұртшылық жаппай оқшау-
ланды. Екі айдан астам уақыт бойы 
төрт қабырғаға қамалып, жұмы-
сынан, күн көрісінен қағылған, биз-
несі тұралаған, дертке шалдыққан, 
жақындарынан айырылған жан-
дарға карантин қалай әсер етті? 

– Бұрын-соңды адамзат тарихында 
болмаған жаппай оқшаулау күнделікті 
тұрмыс-тіршілігімізді өзгертті. COVID-19 
пандемиясының қоғамға әсерінің бірі 
түрлі деңгейдегі психикалық бұзылы-
стардың көбеюі түрінде көрініс тапты. 
Бұл бұзылыстар әрбір адамға тән базалық 
немесе негіздік сезімдерге қатысты бол-
ды. Талдап айтатын болсақ, олар бақыт 
пен қуаныш, ашулану мен каһарлану, 
жиіркену, таң қалушылық, қорқыныш, 
мұңаю, менсінбеу, көзге ілмеу сезімдері. 
Ал адамның жалпы өмір салтындағы кез 
келген өзгерістер белгілі бір себептерге 
байланысты осы атап өтілген сезімдердің 
бір-бірімен ауысуымен айқындалып оты-
рады. Пандемияның салдарынан көрініс 
тапқан бұзылыстардың ішіндегі ең не-
гізгілері мазасыздық және депрессиялық 
болып табылды.

Әрқайсысына нақты тоқталып айтар 
болсақ, пандемияның ең бастапқы ке-
зеңінде COVID-19 жайлы түрлі ақпарат-
тар үздіксіз таралып, кейбір адамдарда 
күйзелістің туындауына түрткі болды. 
Бұл жағдай мамандар тілінде «Ақпарат-
тық пандемия» деп аталып кетті.

Кез келген дистресс жағдайында 
адамның бастапқы жауап реакциясы 
оны жоққа шығару, мойындамау болып 
табылады. Бұл заңдылықты барлығы-
мыз да айқын көріп-естіп отырдық. 
Халықтың көпшілігі басында сенбей, 
ешқандай вирус жоқ, барлығы ойдан 
шығарылған дүние, әдейі елді қорқыту 
үшін ойлап тапқан әлемдік саясат, т.б. 
әңгімелерді айтып жүрді. 

Келесі кезең – дүрлігу, қорқу, қашуға 
ұмтылу болды. Алғаш карантин жа-
рияланған кезде, қаладан далаға қарай 
бас сауғалап қашқандардың бірнеше 
шақырымға созылған көлік кептелісін-
де тұрғаны алматылықтардың есінде 
шығар. Дүкендер жабылады дегенді 
естіген қала тұрғындары азық-түлік-
терді, дәрі-дәрмектерді молынан алып 
қалуға тырысқан жағдайлар да болды. 

Қызу көтеріліп, дем жетпей, тынысы 
тарылса да, ауруханаға барудан қорқып, 
үйде емделіп жатқан науқастарда неше 
түрлі деңгейдегі эмоционалдық бұзылы-
стар айқындалып, кейбіреулеріне психи-
атрдың көмегі қажет болды. Кейін айна-
ласындағы ағайындары, ет жақындары 
ауырып, олардан айырылған тұрғындар-
дың бойында уайым күшейді. Оларда бұл 
індетке деген қаһар пайда болды. Келесі 
деңгейде індеттің ұзаққа созылуынан, оқ-
шауланудан мезі болған жұрт үйреншікті 
шаруасымен айналыса алмағандықтан, 
жақындарымен жүздесуге мүмкіндік 
болмағандықтан, қаржылық күйзеліс тен 
қынжылу пайда болды. 

Адамдар дүрбелеңнен аздап болса 
да ес жиып, жан-жағына көз салып, әрі 
қарай қалай болары белгісіз жағдайдан 
қажи бастады. Үйде отырып зеріккеннен 
өзін қайда қоярын, күшін қайда жұм-
сарын білмей қалғандар да жеткілікті 
болды. Олардың ішінде маскүнемдікке 
салынып, отбасы мүшелерінің мазасын 
алу, күш көрсету, қол жұмсау, яғни тұр-
мыстық зорлық-зомбылық жағдайлары 
орын алғанын да атап өткен жөн. Басқа 
өзгерістер жалғыздық проблемаларына 
байланысты болды. Жанында көңіл 
бөліп, қол ұшын созатын жақындары 
жоқ жалғызілікті адамдарда үрейлену, 
қорқу, ұйқысы бұзылу, сіркесі су көтер-
меу, тез шаршау, ызақорлық сезімдері 

кездесе бастады. Кейбір адамдарда сана-
сының тұңғиығында жатқан, бұған дейін 
басқаларға көрсетпеген мінез-құлық 
бұзылыстары көрініс бере бастады. 

– Төтенше жағдай кезінде психо-
логиялық орталықтың көмегіне қан-
ша адам жүгінді? Жас ерекшеліктері 
мен әлеуметтік топтары бойынша 
үлес салмағы қандай?  Оларға қан-
дай көмек көрсетілді? 

– Коронавируспен ауырып тұрған 
адамдар да, психологиялық тұрғыда 
жан күйзелісіне ұшырағандар да пси-
хологтардың көмегіне мұқтаж болды. 
Қайғыны көтере алмағандар қайда 
барарын, кімнен көмек аларын білмеді. 
Жалпы, өмір сүру салтындағы кез 
кел ген өзгеріс белгілі бір күйзелістің 
туын дауына түрткі болады. Әрі мұндай 
жағдайда арнайы мамандардың көме-
гі қажет. Міне, осындай қысылтаяң 
шақта, дәлірек айтсақ, 2020 жылдың 
4 сәуірінде ҚР Білім және ғылым ми-
нистрлігінің және ЮНИСЕФ қорының 
көмегімен халыққа психологиялық 
көмек көрсету мақсатында Республи-
калық психикалық денсаулық ғылы-
ми-практикалық орталығының https://
covid-19.mentalcenter.kz/ сайты іске 
қосылды. Еліміздің барлық өңірінен, 
түрлі ведомостволарда, мекемелерде 
жұмыс істейтін 60-тан астам тәжірибелі 
психотерапевтер мен психологтар бір 
кісідей үн қатып, психология лық көмек 
көрсетуге жұмылды.  

Бұл сайт арқылы өзін-өзі оқшаулау 
кезінде психологиялық проблемалары 
ушығып, үрей, қорқыныш мазалап, 
дегбірі қашқан адамдар, қашықтан оқу 
кезінде қиындыққа тап болған ата-ана-
лар мен оқушылар, ұстаздар, медицина 
қызметкерлері психологиялық кеңес тер 
алды. Кәсіби мамандар төрт қабыр-
ғада қамалып, түрлі психологиялық 
шиеленіс терден араша сұраған  барлық 
тұрғынға көмек көрсетті.  Нақтырақ айт-
сақ, бір жылдың ішінде сайтқа 62 мың 
160 адам кіріп, қажетті ақпаратты, пси-
хологиялық кеңестерді оқыған. Олар-
дың басым бөлігі – отандастарымыз. 
Сонымен бірге 69 мемлекеттің тұрғыны 
біздің сайт арқылы тәжірибелі психолог 
пен психиатр көмегіне жүгінді. Сайтқа 
жиі кіріп, оның игілігін пайдаланушы-
лардың тізімінде АҚШ, Ресей, Өзбек-
стан, Қытай, Германия халқы да бар.

Коронавирус өршіген кезде психо-
логиялық кеңес алуға жүгінгендердің 

басым бөлігі эмоционалдық жағдайдың 
тұрақсыздығына, ұйқысыздық, үрейдің 
мазалағанына шағымданған. Олардың 
ішінде 364 тұрғын онлайн арқылы кеңес 
алса, 155 адамның хат түріндегі өтініші 
қаралды. Психологиялық көмекке жүгін-
гендердің арасында 18-35 жас аралығын-
дағы адамдар басым болып отыр. Көмек 
сұрағандардың ішінде жасы ұлғайған 
жандар аз болды. Бұл үлкен адамдардың 
ғаламторды жеткілікті меңгермеуімен де 
байланысты болуы мүмкін. Жасөспірім-
дер мен мүгедек жандар да болды. 
Көбінесе әйелдер көмек сұрады (83%). 
Бойындағы қорқынышты жеңе алмаға-
нын мойындай қоймаса да, дәрігердің 
көмегіне жүгінген ер-азаматтар да аз 
кездеспеді. Мыңдаған адамға көмек көр-
сеткен сайтқа бір жылда 2300-ден астам 
адам тіркеліп, қаралым көрсеткіші 100 
мыңға жеткен. 

– Сайт әлі жұмыс істеп тұр ма?
– Сайт қазіргі таңда да жұмысын 

тоқтатқан жоқ. Тек оның атауы мен ди-
зайны өзгерді. Психологиялық көмекке 
мұқтаж жандардың https://onlinehealth.
kz/ сайтына хабарласуына болады. 
Сайттың қызметі тегін. Егер кәсіби ма-
манның көмегі қажет болса, үйде оты-
рып, біздің сайт арқылы психология лық 
кеңес алуға болады. Тұрғындарды ма-
залаған сұрақтарға тәжірибелі психо-
логтар кез келген уақытта қазақ және 
орыс тілдерінде жауап береді және олар 
туралы мәліметтер құпия сақталады.

Қазіргі кезеңде халықтың эмоция-
лық жағдайы бір қалыпқа түскенімен, 
басқа да психикалық бұзылыстар, оның 
ішінде әртүрлі сандырақ ойлар мен 
елестер мазалайтын науқастар көмекке 
жүгіне бастады. Вирустың зардабынан 
бас-ми аурулары, оның ішінде деменция 
көрініс тері де кездесіп жүр. Көп уақытқа 
дейін аурудың белгілерінен арыла ал-
май жүргендер, ұйқының бұзылуы бар 
науқастар қабылдана бастады. Осы 
топтағы нау қастарға кешенді оңалту ор-
талықтары көмек көрсетіп жатыр. 

– Мүмкін болса, орталық маман-
дарының жүйкесі жұқарған жан-
дарға көрсеткен көмегін нақты мы-
салдармен айтып бере аласыз ба?

– Осыдан шамамен жарты жылдай 
уақыт бұрын, коронавирус күшейіп, ел 
арасында өлім-жітіп көбейіп, ет жақын-
дарынан айырылып, халық үрейленіп, 
дүрліге бастаған тұста бір бойжеткен 
кеңес сұрап, біздің сайтқа өтінім қал-

Біздің мамандар жас қыздың басын-
дағы көптеген мәселелерді анықтап, 
оларды шешуге кірісті. Алдымен өмiр 
сүру салтын өзгертудi талап еткен пси-
холог оған жаңа күн тәртібін жасауға, 
белсенділікті арттыруға, ең қажетті 
деген істерді жоспарлауға көмектес-
ті. Нәтижесінде Айдананың бойына 
күш-қайраты орала бастады. 

Мәселенің екінші бөлігі – өзін 
кінәлау сезімі. Мұндай сезімді соңғы 
айларда тек Айдана ғана емес, қан-
ша адам бастан кешірді десеңізші!? 
Айдананың бойында анасына деген 
қамқорлық сезімі және оның алдында 
өзін кінәлі сезіну бар. Жалпы алған-
да, психологтардың пікірінше, қорқу 
– дұрыс сезім. Ол жауапкершілікті  
арттырып, қамқорлық көрсетуге көмек-
теседі. Бұған Айдананың өзі айтатын 
«Бұл бір керемет жылы сезім, қамқор-
лық жасаған тамаша, сондықтан мен 
уайымдаймын, қорықпасам да қобал-
жимын» деген сөзі куә. Мамандар-
дың пайымдауынша, кінәнi нақтылау 
үшін біртектес, стереотиптік ойларды 
бөлшектеу қажет болды. Талдау нәти-
жесінде Айдананың «анасына ауру 
жұқтыруым мүмкін» деген сөзі негізсіз 
болып шықты. Бұлардың үйіне келіп 
жүрген және кейін ауырып қалған көр-
шісі немесе немерелерін ертіп келген 
ағасы, емханадағы кездескен, тілдескен 
адамдар да ауру тасымалдауы ықтимал 
еді. Өз кінәсін жауапкершілікпен ауыс-
тыру өте маңызды қадам болды.  

Проблеманың үшінші бөлігі Айда-
наның жігітімен қарым-қатынасына 
қатысты. Сөйлесе келе, оның Айдана 
ренжитіндей сатқындық жасамағаны 
анықталды. Ауруханада жатқан кезінде 
Айданаға қажетті зат, азық-түлік пен 
дәрі-дәрмекті әкеліп тұрыпты. Сонымен 
қатар ол Айдананы өздігінен тастап 
кетпеген екен. Ауруханадан келген соң, 
өзін кінәлі сезінгісі келмеген бойжет-
кен болған жайтқа «Вирусты үйге сен 
әкелдің» деп жігітін айыптап, кетуін 
өтінген. Айдана біздің орталықтың 
мамандарының кеңесімен өзінің ой-са-
насын қалпына келтіріп, қандай қателік 
жасағанын ұқты. Бірнеше күннен кейін 
ол жігітті шақырып, оған өзінің мі-
нез-құлқының өзгергенін түсіндіріп, 
істеген қылығына кешірім сұрап, қай-
тып келуін сұрады. Жігіт те түсіністік 
танытып, үйге оралып, қазіргі таңда 
екеуі тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 

түкпіріндегі мамандардың өзінің білігі 
жетіңкіремей, біздің орталықтан кеңес 
сұрап жатты. Әрине, кәсіби мамандарды 
бірден да йындап шығару оңай емес. 
Дегенмен өткен жылы 100-ден астам 
вебинар дәріс өткізіліп, оған екі мыңға 
тарта маман қатысты, сонымен қатар 50-
ден астам білім саласының мамандарына 
психологиялық кеңес берілді. Жоғарыда 
аталған сайтта психикалық денсаулық 
саласы мамандарына қажетті құнды де-
ректер жариялануда. 

– Орталықтың құрылымы және 
онда қызмет ететін мамандар туралы 
айтып өтсеңіз.

– Қазіргі кезде Алматы қаласында 
орналасқан Республикалық психикалық 
денсаулық ғылыми-практикалық орта-
лығында – 264, Павлодар қаласындағы 
филиалында – 140 маман бар. Атап айт-
қанда, Алматыдағы орталықта психосо-
матикалық, балалар мен жасөспірімдер, 
тәуелділікті емдеу, ерлердің және әй-
елдердің клиникалық бөлімшелерінде 
мамандар емделушілерге медициналық, 
психологиялық көмек көрсетеді. Бұған 
қоса еліміздің барлық өңірінде осын-
дай сырқатқа шалдыққандарға көмек 
көрсететін 17 психикалық денсаулық 
орталығы, қалалық деңгейде амбула-
ториялық емханаларда  және аудандық 
жерлерде 219 психикалық денсаулық 
кабинеттері жұмыс істейді. Кез келген 
деңгейде көмекке жүгінушілерге кеңес 
беру, емдеу шаралары жүргізіледі. 
Дерттің  алдын алудың бір жолы –  пси-
хикалық денсаулық бойынша халықтың 
сауатын жетілдіру. Бұл бағытта да 
бірқатар іс-шаралар жүзеге асырылып 
жатыр. Мамандар бұқаралық ақпарат 
құралдарында сұхбат беріп, әлеуметтік 
желілерде мақалалар жариялауда. 

Әр жылдың қазан айында Дүние-
жүзілік психикалық денсаулық күні 
аясында семинарлар өткізіліп, «Дені 
саудың – рухы сау» ұлттық бағдарла-
масын жүзеге асыру мақсатында түрлі 
іс-шаралар өткізіледі. Бұл шаралардың 
негізгі мақсаты – халықты ақпараттан-
дыру және психикалық денсаулықты 
нығайту, сондай-ақ психикалық ауытқу-
дың алғашқы белгілерін анықтайтын 
дағдыны қалыптастыру. 

– Мазмұнды әңгімеңізге рақмет! 

Сұхбатты жүргізген 
Айгүл АХМЕТОВА,

«Заң газеті»

Қалған мәселелер де өздігінен ше-
шімін тапты. Адам кейде айнаға қара-
ғандай, өзінің ішкі жан дүниесіне те-
реңірек үңіліп, ой мен сезімді, кінә 
мен жауапкершілікті, іс-әрекет пен 
әрекетсіздікті шатастырмай, сүйген ада-
мын ренжітпей, керісінше, махаббатын 
білдіріп, сүйіспеншілігіне бөлеуді мең-
герсе, өмірде тығырыққа тірейтін мәсе-
лелер болмас еді. Ал туындай қалған 
жағдайда, сол мәселелерді шешіп беру-
ге біздің мамандар әрқашан дайын.

– Ковидпен арпалысқан бір 
жылдың ішінде психологтар мен 
пси хи атр  лардың қызметіне қажет-
тілік арта түскендей. Мамандардың 
даярлы ғы қандай еді?

– Дұрыс айтасыз. Пандемияға дей-
ін біздің мамандарға деген сұраныс 
аса жоғары болмайтын. Қалыптас қан 
жағдай адамдарға денсаулықтың қадірін 
ұқтырғандай. Қазір көмекке мұқтаж 
жандарды толығымен қамту мүмкін бол-
май жатыр. Бастапқыда еліміздің шалғай 

дырыпты. Этикалық нормаларға сәй-
кес, қыздың атын Айдана деп алайық. 
Мамандар келесі күні кері байланысқа 
шығып, мәселенің түп төркініне үңіліп 
көрді. Сөйтсе, тәжтажалдың құрығына 
іліккен бойжеткен екі өкпесі қабынып, 
ауруханаға жатып, емделіп шығыпты. 
Анасының жағдайы тіпті қиын, хал 
үстінде жатыр екен. Ең жақын адамы-
ның ауруханада қиналып жатқанына 
Айдана өзін кінәлі сезінеді. «Жұмысқа 
барып жүріп, атың өшкір індетті үйге 
әкеліп, анама жұқтырмағанда, ауыр-
майтын еді» деген ой жанын жегідей 
жеп барады. Оның үстіне көңіл жарас-
тырып жүрген жігітінің де жалт берген 
сатқындығы соққы болып тиді. Өзін 
нашар, әлсіз сезініп, ұйқысы бұзылып, 
іс-қимылы баяулап, еңбек өнімділігінің 
де төмендеп кеткеніне шағымданған 
Айдана жұмыс істеуге құлшынысының 
жоқ екендігін айтты. Тіпті  «Мамандық 
таңдаудан қателестім бе?» деген ойдың 
мазалап жүргенін де жасырмады. 
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АЛУЫНЫҢ ҮЛГІ ТАЛАПТАРЫ 
Терминдердің глоссарийі:
Банк – «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы.
Үлгі талаптар – (жоғарыда, қазір және бұдан кейін) Банк 
пен Контрагент арасында Банктің бір жақтан тауарларды, 
жұмыстар мен қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ)  сатып алудың 
үлгі талаптарын әзірлеуі арқылы және Контрагенттің екінші 
жақтан Шартқа қол қою сәтінде оларды қабылдауы (қосылуы) 
арқылы жасалатын осы үлгі талаптар. 
Қолданыстағы заңнама – ҚР материалдық және процес
суалдық құқығы.
Шарт – Банк пен Контрагент арасында жасалған азаматтық
құқықтық шарт (шарттың тараптары болып үшінші тұлғалар / 
өкілдер болуы мүмкін), оған сәйкес Контрагент ТЖҚ ұсынады, 
ал Банк талаптарында осы Үлгі талаптарға сілтеме жасалған 
Шартта белгіленген мөлшерде, сапада, мерзімде, көлемде 
ТЖҚ үшін төлем жасайды. Банк ұсынған нұсқа бойынша Шартқа 
қол қойылады. Контрагенттің үлгі талаптарын Банк уәкілетті 
органының / тұлғасының оң шешімін алғаннан кейін және Банк 
мамандарының күшімен тиісті сараптама жүргізілгеннен кейін 
ғана қабылдауы және қол қоюы мүмкін.
Контрагент – Банкпен Шарт жасасқан жеке тұлға, жеке кәсіп
кер, заңды тұлға (соның ішін де шектелмей, егер бұл Қолданыс
тағы заңнамаға қайшы келмесе, филиалы немесе өкілдігі).
Ағымдағы банктік шот – Шарт аясында төленетін аударымды 
есептеу, ақшаны есептен шығару үшін Контрагенттің Банкте 
ашылған (ашылатын) банктік шоты.
УО – Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Контрагент туралы ақ
паратты жинауға, сақтауға, таратуға, жоюға уәкілеттігі бар және 
онда сақталған және (немесе) жалпыға қолжетімді бо латын 
ақпарат Контрагент тарапынан және (немесе) Кон трагент
тің келісімі бойынша Банкке берілетін Деректер базасы бар 
мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдар.
БҚ / ЛБҚ – бағдарламалық қамсыздандыру / лицензиялы 
бағдарламалық қамсыздандыру.
Құқық иеленуші – бағдарламалық қамсыздандыруға/осы 
Шарт бойынша жеткізілетін өнімдерге заңның немесе сәйкес 
шарттың күшімен ерекше авторлық құқықты иеленетін тұлға.
Пайдалану – Банктің жеке іскерлік операциялары үшін Банктің 
аппараттық жабдықта рына Бағдарламалық қамсыздандыруды 
орнату және жұмыс жасау, яғни жаңғырту.
Лицензия – Банк осы Шарттың талаптарының негізінде са
тып алатын Бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалануға 
арналған шектелген, айрықша емес және берілмейтін құқық.
Жеткізушінің лицензиялық саясаты – Лицензиялы бағдар
ламалық қамсыздандыруды лицензиялауға және техникалық 
қолдауға қатысты Контрагенттің стандартты талаптарын 
қамтитын, Жеткізуші біржақты тәртіппен қол қойған құжат.
ҚНжЕ – қала құрылысы қызметін, сонымен қатар инженерлік 
ізденістер, сәулетқұрылыс жобалау және құрылыс қызметін 
жүзеге асыруды регламенттейін техникалық, экономикалық 
және құқықтық сипаттағы нормативтік актілерге қатысты 
атқарушы билік органдары қабылдаған құрылыс нормалары 
мен ережелері.
ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар, қызметтер.
1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР
1. Осы Үлгі талаптар болып Банк бекіткен Банктің тауарларды, 
жұмыстарды және (немесе) қызметтерді сатып алуының 
(тартуының) үлгі талаптары белгіленген.
2. Контрагенттің Үлгі талаптарды жалпы қабылдауы мақсатында 
және оларды қабылдау фактісін растай отырып, Контрагент 
Шартқа қол қояды.
3. Банктің уәкілетті органы / тұлғасы аталған Контрагенттен 
тауарларды / жұмыстарды / қызметтерді сатып алу / тарту 
туралы оң шешім қабылдағаннан кейін және Үлгі талаптарды 
қабылдаған кезде, Банк Шартқа қол қояды.
4. Кез келген Тараптың Шарттың мазмұнына және (немесе) 
нысанына шағымы болған кезде, Шартты келісімге алу жұмыс 
тәртібімен жүзеге асырылады: ауызша немесе жазбаша 
құжаттармен (хабарламалар, келіспеу хаттамалары, түзету 
режиміндегі мәтіндер және т.б.) алмасу арқылы.
5. Үлгі талаптар, Тараптар қол қойған шарт, қосымшалар, 
өтініштер және Үлгі талаптар мен Шарттың мәніне қатысты өзге 
мүмкін болатын құжаттар (болған кезде) бір құқықтық құжатты 
білдіреді. Осы мақсатта Үлгі талаптар мен Шарт ҚР Азаматтық 
кодексінің Жалпы бөлімінің 22тарауының 388бабында 
көзделгендей, бірбіріне қатысты өзара сілтемелерді қамтиды.
6. Үлгі талаптар мен өзге құжаттарды қабылдай отырып, 
Тараптар:
сенімхаттардың аясында талап етілетін және құрылған 
хабарламаларды, хабарларды, хаттарды немесе сауалдарды 
Контрагент Банкке жазбаша нысанда ұсынатынына; 
электрондық хабарламалармен расталған электрондық 
құжаттардың жазбаша нысандағы құжатқа теңестірілетініне;
егер осы Үлгі талаптардың және/немесе Шарттың бір бөлігі 
Қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен жарамсыз 
деп танылса, онда, егер Қолданыстағы заңнамада өзгеше 
көзделмесе, аталған факт олардың жалпы барлық талаптарын 
және/немесе оның басқа бөліктерін жарамсыз деп тануға негіз 
болмайтынына;
кез келген Тараптың қолданыстағы заңнамада белгіленген 
өкілеттіктерді беру, сонымен қатар қолданыстағы заңнама 
аясында банктік және заңмен қорғалатын өзге құпия ақпа ратты 
қамтитын мәліметтерді ұсына отырып, ҚР барлық соттарында, 
атқарушылық өндірісте өз мүдделерін қорғау үшін үшінші 
тұлғаларды тартуға құқылы болатынына келіседі. Бұл ретте 
Тарап кінәлі тараптан негізделген сыйақыны және тапсырманы 
орындау кезінде зардап шеккен тарап көтерген шығасыларды 
төлеуді талап етуге құқылы.
контрагент міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті 
дәрежеде орындамаған жағдайда, соның ішінде Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес талап ету құқығын қайта табыстаған кезде, 
Банк берешек сомаларын өндіріп алу / қайтару мақсатында 
берешекті қайтару бойынша қызметті, сонымен қатар  соттарда 
және мемлекеттік органдарда Банктің мүддесін білдіру 
бойынша қызметті ұсынатын үшінші тұлғаларға Контрагент 
туралы ақпаратты ұсынуға құқылы екеніне келіседі.
осы Үлгі талаптарды қабылдау арқылы Контрагенттің жаңа 
Үлгі талаптармен келісеті ніне және Контрагентке жаңа Үлгі 
талаптар (өзгертілген / толықтырылған нұсқасы) туралы 
хабарланған күн аяқталғаннан бастап күшіне енгізілетін 
өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды есепке ала 
отырып, оған толықтай қосылатынына келіседі. Үлгі талаптарға 
өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін 
аталған талаптар өзгертілген және (немесе) толықтырылған 
түрде ісәрекет етуін жалғастырады.
7. Контрагент Шартқа қол қоя отырып, (1) осы Үлгі талаптармен 
алдын ала танысқанын; (2) жалпы осы Үлгі талаптарға сөзсіз 
қосылатынын; (3) жеке деректерін және Келісім бойынша 
деректерді ҚР УОдан / УОға алуға / ұсынуға сөзсіз келісім 
беретінін растайды.
8. Осы Үлгі талаптарда реттелмеген мәселелер Шарт және 
Қолданыстағы заңнама арқылы реттеледі. 
9. Банк ҚР заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі 
құжаттарына сәйкес әкімшілікшаруашылық қызметті жүзеге 
асырады.
10. Банк операциялар мен мәмілелерді жүзеге асырған 
кезде коммерциялық құпияны сақтайды және осындай ұсыну 
(жария ету) ҚР нормативтік құқықтық актілерінде тікелей 
көзделген немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың ресми 
сауалдарының негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды 
қоспағанда, коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты 
Контрагенттің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаларға 
ұсынбайды (жария етпейді).
11. Банктің әкімшілікшаруашылық қызметі бойынша мәміле
лерді жүзеге асырған кезде, Банк пен Контрагенттің арасындағы 
қатынастар ҚР заңнамасы, жасалған шарттардың талаптары, 
сонымен қатар Банктің ішкі құжаттары арқылы реттеледі.
12. Контрагентпен іскерлік қатынастарға түскен кезде, Банк 
ҚР заңнамасының, соның ішінде қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы ісқимыл бойынша заңының талап
тарын және/немесе халықаралық құқықтың / халықаралық 
шарттардың, үкіметаралық келісімдердің, өзге мемлекетаралық 
келісімдердің талаптарын немесе халықаралық ұйымдардың 
резолюциясын сақтау мақсатында Контрагенттерді, оның 
өкілдерін тиісті дәрежеде тексеру, оған қоса бенефициарлық 
меншік иесін, түпкілікті меншік иесін немесе бақылаушы 
тұлғаны (пайда алушыны) тиісті дәрежеде тексеру бойынша 
барлық ісшаралар кешенін жүргізуге міндетті.
13. Контрагентті, оның өкілдерін, бенефициарлық меншік 
иесін, түпкілікті меншік иесін немесе бақылаушы тұлғаны 
(пайда алушыны) сәйкестендіру Банктің Контрагент, оның өкілі, 
бенефициарлық меншік иесі, түпкілікті меншік иесі немесе 
бақылаушы тұлғасы (пайда алушысы) туралы мәліметтерді 
жинауы және тексеруі бойынша ісшараларды жүргізуін, 
іскерлік қарымқатынастардың болжанған мақсаттарын 
немесе Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес біржолғы 
операцияларды (мәмілені) белгілеуін білдіреді.
14. Банк Контрагентті, оның өкілдерін, бенефициарлық меншік 
иесін, түпкілікті меншік иесін немесе бақылаушы тұлғаны 
(пайда алушыны) тиісті дәрежеде сәйкестендіру және тексеру 
бойынша шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, 
іскерлік қарымқатынасты орнатудан, сонымен қатар операция 
жүргізуден бас тартады.
15. Банк Контрагент жүзеге асыратын операцияны зерттеу 
процесінде Контрагенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және 
терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланғаны 
анықталатын болса, немесе Контрагент бенефициарлық 
меншік иесі, түпкілікті меншік иесі немесе бақылаушы тұлға 
(пайда алушы) туралы мәліметтерді ұсынудан бас тартқан 
жағдайда, немесе шынайы емес және/немесе бұрмаланған 
мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынған жағдайда, 
Контрагентпен іскерлік қатынастарды тоқтатуға құқылы.
16. Контрагент терроризмді қаржыландыруға байланысты 
ұйымдардың және тұлғалар дың тізбесінде болған жағдайда, 
Банк Контрагентпен іскерлік қатынастар орнатпайды. 
2. ТАУАР САТЫП АЛУ, ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (СОНЫҢ ІШІНДЕ ЖАБДЫҚ ЖӘНЕ 
ЖАЛҒА АЛУ) БОЙЫНША ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР
ТӨЛЕМ ЖАСАУ ТАЛАПТАРЫ:
17. Шарт бойынша төлемді Банк соманы Контрагенттің 
Шарттың деректемелерінде көрсетілген банктік шотына және 
Шарт валютасында аудару арқылы жүзеге асырады.

18. Контрагент төлем жасау шотын уақытылы ұсынбаған 
жағдай да, төлем жасау мерзімі банкке осындай төлем жасау 
шоты уақытылы ұсынылмаған мерзімге сәйкес жылжытылады 
және Банк бұл жағдайда төлем жасау мерзімін кешіктіргені үшін 
жауап бермейді.
19. Тараптар арасында Шарт бойынша жасалатын барлық 
есеп айырысулар қолмақол ақшасыз нысанда және Шарт 
валютасымен жүргізіледі.
20. Банктің төлем жасау бойынша міндеттемелері Контрагенттің 
ағымдағы шотына ақша аударылған күннен бастап орындалған 
болып есептеледі.
3. БАНКТІҢ МІНДЕТТЕРІ:
21. Қажет болған жағдайда тізімге сәйкес Контрагенттің 
жұмыскерлеріне банк аумағында белгіленген жұмыс күндері 
мен уақытында Шарт бойынша ТЖҚ үшін Банк бөлімшесіне 
кіруге рұқсат беруді қамтамасыз ету;
22. Өз қызметкерлерінің ынтымақтастығын қамтамасыз ету, 
сонымен қатар Контрагент тің ТЖҚ үшін қажетті көлемде 
ақпарат пен материалдарды ұсынуды қамтамасыз ету;
23. Қажетті мамандарды ұсыну, сонымен қатар Контрагенттің 
ТЖҚ байланысты бұрын ұсынған ресми талаптары бойынша 
Контрагент мамандарының пайдаланылатын қолданбалы 
жүйелер ресурстарына және қажетті инфрақұрылымдық 
элементтерге қол жеткізуін қамтамасыз ету.
24. Контрагенттен екіжақты актінің негізінде Шарттың 
талаптарына сәйкес ай сайын / тоқсан сайын / өзге мерзімде 
ұсынылған ТЖҚ қабылдау немесе актіні алған күннен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде дәлелді себептермен ТЖҚны 
қабылдаудан бас тарту.
25. Шартта көзделген талаптармен және тәртіппен тиісті 
дәрежеде ұсынылған ТЖҚ үшін толық көлемде төлем жасау.
26. Енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген 
сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ақпаратты 
Банктің www.bcc.kz интернетресурсына орналастыру 
арқылы Үлгі талаптарға енгізілген өзгерістер және (немесе) 
толықтырулар туралы Контрагентке хабарлау.
4. БАНКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:
27. Ақпаратты Банктің www.bcc.kz интернетресурсына 
орналастырып, Үлгі талаптарға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге бастамашылық ету;
28. Контрагенттен толық көлемде және Шартқа сәйкес 
мерзімде ТЖҚны уақытылы және сапалы ұсынуды талап ету.
29. Банк кез келген уақытта шарт бойынша ТЖҚ ұсыну 
барысына, ТЖҚ сапасы мен толық көлеміне тексеру жүргізуге 
және оны бақылауға жауапты тұлғаны тағайындауға құқылы. 
Бұл ретте Банктің осы Үлгі талап бойынша Контрагенттің 
ТЖҚ ұсынуына бақылау жасауы Банктің міндеті болып 
табылмайды, осыған байланысты Шарт бойынша ТЖҚ 
тиісті дәрежеде ұсынбаған Контрагенттің Банктің осындай 
бақылауды жүргізбеуіне сілтеме жасауға құқығы болмайды. 
30. ТЖҚға қатысты ескертулері болған кезде, Банк 
Контрагентке Үлгі талаптың 24тарма ғын да белгіленген 
мерзімде Актіге қол қоюдан бас тартудың дәлелді себептерін 
жазбаша ұсынып, ескертулер толық жойылғанға дейін сәйкес 
Актіге қол қоюдан бас тартуға құқылы.
31. Егер Тауарды/өнімді қабылдау барысында Тауардың/
өнімнің жеткіліксіз жеткізілгені, яғни Тауарды/өнімді толық 
емес мөлшерде және/немесе ассортиментте жеткізілгені және/
немесе Контрагент жеткізген Тауардың/өнімнің Шартқа тиісті 
Қосымшада/Спецификацияда келісілген сападан өзгеше, 
Контрагенттің кінәсінен болған кемшіліктер анықталса, Банк 
тауар жүкқұжаттарына қол қоймайды және Контрагенттен 
Банктің қалауы бойынша Тараптар қосымша келіскен тәртіппен 
және мерзімдерде: 
Контрагенттің есебінен сапасыз Тауарға/өнімге қойылған 
ескертулерді жоюды (егер бұл Банктің пікірі бойынша мүмкін 
болса), немесе
Тауар/өнімді сапасыз Тауар/өнім санына тең мөлшерде 
қайтадан өндіруді (егер бұл Банктің пікірі бойынша мүмкін 
болса), немесе
Банк алдын ала төлеу тәртібімен төлеген соманың тиісті бөлігін 
Банкке қайтаруды (тек сапасыз өндірілген Тауардың/өнімнің 
құны мөлшерінде ғана), немесе
Контрагенттен қорларды басқа жаққа беруге арналған жүкқұжат 
бойынша тауардың бір бөлігін алуды талап етуге құқылы.
32. Контрагенттің мамандарынан ТЖҚ ұсыну үшін қажетті 
дағдыларының, біліктілігінің және тәжірибесінің болуын талап 
ету.
33. Контрагенттен Банктің негізделген пікірі бойынша Шарттың 
талаптарын орындау үшін қажетті білікті талаптарға сәйкес 
келмейтін маманды ауыстыруды талап ету.
5. КОНТРАГЕНТТІҢ МІНДЕТТЕРІ:
34. Шартта көзделген мерзімде және Банктің талап етуі 
бойынша шарттың барлық талаптарын уақытылы, сапалы, 
толық көлемде орындау.
35. Банктің аумағында қызмет көрсету / жұмыстарды орындау 
кезінде ішкі тәртіпті, қызмет көрсету орнында болу ережелерін, 
белгіленген еңбекті қорғау ережелерін, өрт қауіпсіздігін және 
өндірістік санитарияны сақтау.
36. Банктің мүддесіне және іскерлік беделіне материалдық 
немесе өзге залал келтіретін ісәрекеттерді орындамау.
37. Шартқа сәйкес ТЖҚ үшін қажетті кәсіби дағдылары, 
біліктілігі және тәжірибесі бар мамандарды ұсыну.
38. Шарттың талаптарын орындау үшін тартылатын қыз
меткерлерінің және/немесе үшінші тұлғалардың ісәрекеттері / 
әрекетсіздігі үшін жауап беру.
39. Шарт бойынша өзінің барлық өзге міндеттемелерін тиісті 
дәрежеде орындау.
40. Банктің жазбаша талап етуі бойынша бір жұмыс күні ішінде 
жұмыстардың барысы туралы ақпаратты ұсыну.
41. Кемінде 1 (бір) жұмыс күн бұрын Банкке жоспарлы және 
(немесе) регламенттік жұмыстарды ұсыну салдарынан ТЖҚ 
қолжетімсіздігі туралы хабарлау.
42. Шартта белгіленген мерзімде Банкке ҚР қолданыстағы 
салық заңнамасында белгіленген шотфактураны және 
орындалған жұмыстар (қызметтер) туралы актіні жазу және 
ұсыну.
43. Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн 
ішінде Банкке тапсырысты орналастыру және алдыңғы кезең 
аяқталған сәттен бастап 12 (он екі) айға / қайта жасалатын 
кезеңге компанияның ресми сайтында ТЖҚ алушы ретінде 
Банктің өкілеттіктері мен қол жеткізу құқығының ағымдағы 
мәртебесі туралы Контрагенттің лауазымды тұлғасы қол қойған 
және мөрімен (болған кезде) бекіткен растаухатты ұсыну. 
44. Жыл сайын Шарттың қолданыс мерзімі ішінде 15 қаңтарға 
дейін Банкке есепті жылдың 31 желтоқсанындағы жайкүйі 
бойынша Шарт бойынша өзара есеп айырысуды салыстырып 
тексеру актісін ұсыну.
45. Контрагент жабдықты жеткізген, қызметті ұсынған / 
жұмыстарды орындаған кезде құқық иеленушімен тиісті 
лицензиялық келіс імді  жасамайақ немесе аталған 
бағдарламалық қамсыздандыруға айрықша құқықтарды 
бұза отырып бағдарламалық қамсыздандыруды, соның 
ішінде қолданбалы, жүйелі бағдарламаны, сондайақ оның 
лицензияларын және т.с.с. қолданған жағдайда, нәтижесінде 
банкке залал келтірілген немесе үшінші тұлғалар, соның 
ішінде мемлекеттік органдар тарапынан авторлық және 
өзге құқықтарды бұзу туралы шағым ұсынылған жағдайда, 
Контрагент банкке барлық залалды өтеуге, сонымен қатар 
Банктің қатысуынсыз аталған шағымды реттеу үшін барлық 
шараларды қабылдауға міндеттенеді.
46. Үшінші тұлғалар, соның ішінде мемлекеттік органдар 
Банкке шартты жасауға қатысты немесе соған байланысты кез 
келген шағым ұсынған жағдайда, Контрагент өз бетінше, Банкті 
тартпай, осындай шағымдарға немесе соған байланысты 
туындаған барлық шығыстарды және барлық залалды өтейді.
47. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосымша 
ақы өндіріп алмай, тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік 
бажды және басқа төлемдерді төлеуге байланысты барлық 
шығыстарды төлеу, Шарттың талаптарына сәйкес кепілдік 
қызмет көрсету.
48. Банкке Шартта белгіленген тиісті сапада, мөлшерде және 
мерзімде ТЖҚ жеткізуді жүзеге асыру.
49. Банк Шартта көзделген негіздер бойынша ТЖҚ қабылдаудан 
бас тартқан жағдайда, шарттың талаптарына сәйкес сапасыз 
ТЖҚны сапалы ТЖҚға ауыстыру.
50. ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету барысында туындайтын, 
Шарттың көлеміне, сапасына, мерзімі мен құнына елеулі әсер 
етуі мүмкін барлық мәнжайлар туралы Банкке уақытылы 
және толық көлемде ақпарат беру. Осы міндеттемені орындау 
Контрагентті Шартта көзделген жауапкершіліктен босатпайды, 
бұл ретте Банк өзінің коммерциялық мүдделерін, Шарттың 
құқықтары мен талаптарын негізге ала отырып шешім 
қабылдайды.
51. Банкке шартта көрсетілген мекенжай бойынша ТЖҚ нақты 
тапсырылған және Банк шығыс жүк құжатына қол қойған 
күн ТЖҚны жеткізу / орындау / одан бас тарту күні болып 
танылады.
52. Тараптардың уәкілетті өкілдерінің ТЖҚны қабылдау
өткізу актісіне қол қоюы Контрагенттің Шарт бойынша өзінің 
міндеттемелерін орындауын растау болып табылады. 
Тауарды/өнімді қабылдауөткізу Тараптардың уәкілетті 
өкілдерінің қорларды басқа жаққа беруге арналған жүк құжатқа 
қол қоюы арқылы расталады. Екі Тараптың уәкілетті өкілдері 
қорларды басқа жаққа беруге арналған жүк құжатқа қол қойған 
күні Тауар/өнім жеткізілген болып есептеледі. Банк Қорларды 
басқа жаққа беруге арналған жүк құжатқа қол қоюды, Тауардың/
өнімнің сапа, жинақтылық талаптарына сәйкестігін тексеруді 
Контрагент Тауарды/өнімді жеткізген күні жүзеге асырады. 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 
ресімделген тауарматериалдық құндылықтарды алуға 
арналған сенімхаттың түпнұсқасын ұсынған кезде ғана 
Банктің уәкілетті өкілі Тауарды/өнімді қабылдауды жүзеге 
асырады. Сенімхат Контрагентке Тауарды/өнімді қабылдау
өткізу күнінен кешіктірілмей берілу қажет. Банк өкілі тиісті 
сенімхатты ұсынбаған жағдайда, Контрагент Банктің атынан 
Тауарды/өнімді қабылдауға өзінің өкілеттігін растайтын тиісті 
құжаттарды алғанға дейін Тауарды/өнімді Банктің бұндай 
өкіліне бермеуге құқылы.
53. Контрагент Банкке Қазақстан Республикасының заңна
масына сәйкес тиісті кедендік ресімдеуден өткен және 
тауарды/жабдықты жеткізу күніне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес үшінші тұлғалардың кез келген құқығынан, 
салықтардан, кедендік төлемдерден және алымдардан бос 
тауарларды/жабдықты тапсырады.
54. Тауарлар/Жабдық пайдалану бойынша нұсқаулықпен 
бірге, барлық техникалық құжаттамасымен бірге жеткізілуі 
тиіс. Тауарлардың/Жабдықтың орамасы Банкке оның тұтас 
жеткізілуін және тасымалдау мен сақтау кезінде әртүрлі 
зақымданудан сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

55. Контрагент Банкке тиісті сападағы, саны, жиынтығы 
бойынша, Тауардың/Жабдықтың сәйкес техникалық 
құжаттамасында көзделген, әзірлеуші зауыттың техникалық 
талаптарына сәйкес келетін және өндіруші сертификатымен 
расталатын, сонымен қатар жеткізілетін барлық жабдық/
тауар жаңа, үшінші тұлғалардың ауыртпалығы жоқ, 
пайдалануда болмаған, ұзақ уақыт бойы қоймада сақталмаған, 
демонстрациялық стендтердің құрамында тұрмаған тауарды/
жабдықты ұсынуға кепілдік береді.
56. Құқық белгілеушінің ресми ақпараттық хат жіберу арқылы 
лицензиялық келісімге немесе баға саясатына қандай 
болмасын өзгерістер/толықтырулар енгізген күннен бастап 10 
(он) күнтізбелік күн ішінде Банкке хабарлайды.
57. Контрагент Шартқа қол қойған күні үлестес немесе 
Банкпен айрықша қатынастағы тұлға болып табылмайтынын 
куәландырады. 
6. КОНТРАГЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:
58. Банктен Шарттың талаптарын тиісті дәрежеде орындауды 
талап ету. 
59. Банктен Актіге қол қоюды немесе көрсетілген ТЖҚны 
қабылдаудан жазбаша дәлелді бас тартуды ұсынуды талап ету.   
60. Банктен осы Шартқа сәйкес тиісті дәрежеде көрсетілген 
ТЖҚға төлем жасауды талап ету. 
61. Банк Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған 
кезде, ТЖҚ көрсетуді уақытша тоқтату. 
7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
62. Тараптар Шарттың талаптарын орындамағаны және 
(немесе) тиісті дәрежеде орындамағаны үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. 
63. ТЖҚны қолданыстағы ҚНмЕден және уәкілетті органның 
өзге ережелерінен/нормаларынан ауытқи отырып, тиісті сапада 
орындамаған кезде, Контрагент Банк белгілеген мерзімде өз 
қаражаты есебінен кемшіліктерді жояды.  
64. Банк кепілдік мерзімінде немесе тауарларды/жабдықтарды 
қабылдауөткізу кезінде жеткізілген жабдықта/тауарда 
ақауларды (кемшіліктерді) анықтаған жағдайда, Контрагент өз 
күшімен және өз есебінен Тараптар Шартта келіскен мерзімде 
жетізілген тауарды/жабдықты жөндейді және (немесе) 
ауыстырады. 
65. Тапсырылған тауарда/жабдықта ақаулар анықталған 
жағдайда, кепіл берілген мерзімнің ішінде Контрагент қосымша 
ақы алмайақ тауарды/жабдықты немесе оның бөліктерін 
ауыстыруға немесе жөндеуге міндеттенеді. Контрагент 
осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісті дәрежеде 
орындауына байланысты тауарды/жабдықты ауыстырған 
кезде, кепілдік берілген мерзім ауыстырылған және (немесе) 
жөндеу жүргізілген күннен бастап есептеледі.
66. Кепілдік беру мерзімі кезеңінде тауар/жабдық бөліктерінің 
ақауларын жою, ауыстыру және (немесе) жөндеу үшін 
Тараптар Шартта келіскен уақыттан ұзақ уақыт талап етілсе, 
онда Контрагент тауар/жабдық бөліктерінің ақауларын жою, 
ауыстыру және (немесе) жөндеу кезеңінде Банкке қосымша 
төлем жасамайақ, ұқсас жабдықты/тауарды немесе оның 
бөлігін ұсынуға міндеттенеді.  
67. Контрагент осы Үлгі талаптарды қабылдай отырып, осы Үлгі 
талаптар мен Шарттың Контрагенттің Шарттың талаптарын 
тиісті дәрежеде орындамауының нәтижесінде пайда болған 
берешекті өтеу үшін жеткілікті негіз болып табылатынын, оның 
банктік шоттағы қолжетімді қаражаттарды автоматты түрде 
есептен шығарумен қатар, Банктің Контрагенттің Банкте/басқа 
ЕДБде ашылған кез келген банктік шоттарынан Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
тәртіппен тікелей дебеттеуі арқылы акцептісіз тәртіппен 
есептен шығарылатынын растайды және соған келісімін береді.   
68. Шарт бойынша Контрагент/Банк қайтаруы тиіс соманы 
Контрагент/Банк сәйкес талапты алған сәттен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде қайтару керек. 
69 .  Шарт  бойынша м індеттемелерд і  орындамаған 
және (немесе) тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, 
айыппұлдарды (тұрақсыздық айыбын, өсімпұлды) төлеу 
және шығындарды өтеу кінәлі Тарапты Шарт бойынша 
өзіне қабылдаған міндеттемелерін тиісті үлгіде орындаудан 
босатпайды. 
70. Контрагент Шарт бойынша міндеттемелердің кез 
келгенін орындаудан бас тартқан және/немесе бірнеше рет 
орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, 
Банк осы туралы Контрагентке жазбаша түрде хабарлап, 
Шартты біржақты түрде бұзуға құқылы, Шартты бұзу сәтіне 
дейін тараптар Шартты бұзу сәтіне дейін болған өзара есеп 
айырысуларды салыстырып тексеруді жүргізеді. 
71. Шарттың талаптарын тиісті түрде орындамаған жағдайда 
және осы Үлгі талаптарда және Шартта көзделген басқа 
жағдайларда, Контрагент төлеуге тиіс барлық тұрақсыздық 
айыппұлдары (өсімпұлдар, айыппұлдар) айыппұлдық болып 
есептеледі, яғни шығындар тұрақсыздық айыбына қоса 
толық сомада өндіріп алынады және келесі Тараптың сәйкес 
талаптарын ұсынғаннан кейін 10  (он) күнтізбелік күннен 
кешіктірмей төленуге тиіс. 
72. Банк сот шығындарына (Контрагенттің Банк алдындағы өзінің 
міндеттемелерін орындамауына/тиісті  түрде орындамауына 
байланысты осындайлар болған жағдайда) меншік қаражатын 
шығындаған жағдайда, осындай шығындарды Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес Контрагент толық көлемде өтейді. 
73. Егер ТЖҚ көрсету/орындау/жеткізу уақытында Контрагент 
мамандарының және (немесе) Контрагент тартқан үшінші 
тұлғалардың кінәсінен қандай болмасын, соның ішінде Банктің 
мүлкіне залал келтірілсе, Контрагент барлық келтірілген 
дәлелденген залалды Тараптармен келісілген мерзімде, бірақ 
талап қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күннен кешіктірмей 
толық көлемде өтеуге міндеттенеді.   
74. Бір тарап екінші Тараптың әрекеті немесе әрекетсіздігі 
нәтижесінде ТЖҚны көрсетуге мүмкіндігі болмаған жағдайда, 
екінші Тарапқа қатысты айыппұл санкциялары, тұрақсыздық 
айыбы (өсімпұл) қолданылмайды. Бұл жағдайда ТЖҚ көрсету 
мерзімі кінәлі Тарап кідірткен кезеңге сәйкес ұзартылады.  
75. Егер Банк ТЖҚны кідірту себебін Контрагенттің кінәсінен 
болмаған деп мойындаса, Контрагент өсімпұлды төлеуден 
босатылады.  
8. АЙЫППҰЛДАР
76. Өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісін 
ұсынуға, ТЖҚ мерзіміне, ТЖҚ үшін төлем жасауға, жұмыстарды 
орындауға, кепілдік міндеттемелерін орындау мерзіміне, 
тауарларды толық жеткізбеуге, ТҚЖ үшін алдын ала төлем 
жасау үшін шоттарды ұсыну мерзіміне қатысты мерзімдер 
бұзылған жағдайда, Тараптар Шартты жасаған кезде келісілген 
айыппұл санкциялары қолданылады.    
77. Контрагент Шарт бойынша (тұрақты мекеме немесе 
жалған ақпарат беру тәуекелінің пайда болуына қатысты) 
міндеттемелерді бұзғаны үшін Контрагент Банкке бұндай 
міндеттемелерді бұзу нәтижесінде көтерген шығыстарды 
өтейді, бұл кезде өтейтін ең жоғарғы сома Шарт бойынша 
ТЖҚның жалпы құнының 15% (он бес) пайызынан аспау керек.  
78. Контрагент Банктің әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде 
ТЖҚны көрсете алмаған жағдайда, Контрагентке қатысты 
айыппұл санкциялары, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) 
қолданылмайды. Бұл жағдайда ТЖҚ көрсету мерзімі Банктің 
кінәсінен кідірту кезеңіне сәйкес ұзартылады.  
79. Міндіттемелер бұзылған жағдайда, Шартты жасасқаннан 
кейін Контрагентті үлестес тұлға және Банкпен айрықша 
қатынастағы тұлға ретінде анықтаған жағдайда, Контрагент 
уәкілетті органдардың Банкке қатысты әкімшілік және өзге 
сипаттағы шараларды қолдануға байланысты Банк көтерген 
барлық шығыстарды даусыз өтеуге келіседі.   
80. Контрагенттің әрекеті немесе әрекетсіздігі салдарынан ТЖҚ 
төлеу мүмкін болмаған жағдайда, Банкке қатысты айыппұл 
санкциялары, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) қолданылмайды. 
Аталған жағдайда төлем мерзімі Контрагенттің кінәсінен 
кешіктірілген мерзімге сәйкес көбейтіледі.
9. БЕЙРЕЗИДЕНТТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ШАРТТАРҒА ҚОЙ-
ЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
81. Контрагент Банкке Контрагенттің Қазақстан Республика
сының аумағында тұрақты мекемесінің немесе филиалының 
болмауы туралы растаушы хатты ұсынуға міндеттенеді. 
82. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде тұрақты мекеме немесе 
филиал пайда болған жағдайда, Контрагент осы оқиға пайда 
болған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банкке ресми 
хат арқылы хабарлауға міндеттенеді. 
83. Контрагент Банкке құрылтай құжаттарының нотариатты 
куәландырылған көшірмелерін немесе сауда тізілімінен 
(акционерлер тізілімі) үзінді көшірмелерін немесе заңды 
тұлғабейрезиденттің құрылтайшылары (қатысушылары) мен 
мажоритарлы акционерлері көрсетілген, бейрезидент тіркел
ген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге осыған ұқсас 
құжатты, сәйкес жылы төлем жасау сәтіне дейін сәйкес жыл 
бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тәртіппен заңдастырылған (апостильденген) бейрезиденттің 
резиденттілігін куәландыратын құжаттың түпнұсқасын ұсынуға 
міндетті, өзге жағдайда Банк Контрагент кірісінен Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сәйкес көзделген мөл
шерлеме бойынша төлем көзінен корпоративтік кіріс салығын 
ұстап қалуға құқылы.   
84. Қызмет көрсетуді/жұмыстарды Қазақстан Республикасы
ның аумағында орындаған жағдайда, Банкке Банк аумағында 
көрсетілген, орындалған жұмыстардың хаттамасын (бұдан 
кейін – Хаттама), сондайақ келу/қайту бойынша растаушы 
құжаттардың (әуе билеттерінің, ұшаққа отыру талондарының, 
іссапар куәліктерінің) көшірмелерін ұсыну.    
10. МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕР
85. Тауарлардың/ жабдықтардың/ материалдардың кездейсоқ 
жойылу немесе кездейсоқ бүліну/зақымдану тәуекелі тауарлар/
жабдықтар/материалдар Шартқа сәйкес жеткізу орнына 
түскеннен кейін және Банк сәйкес Қабылдауөткізу актісіне қол 
қойғаннан кейін Контрагенттен Банкке өтеді.   
86. тауарға/жабдыққа/материалдарға меншік құқығы Тауарды/
жабдықты/материалдарды қабылдауөткізу актісіне қол 
қойғаннан кейін Контрагенттен Банкке өтеді. 
87. Банк сәйкес Орындалған жұмыстар (Көрсетілген қызметтер) 
актісіне/Банкке қабылдауөткізу актісіне қол қойғанға дейін 
Шарт бойынша ТҚЖ нәтижесінде (барысында) әрбір/кез келген 
тауардың/жабдықтың/материалдың (тұтас және бөлігінің)/
БҚ/ЛБҚ жоғалту (жойылу) және/немесе бүліну тәуекелін 
Контрагент көтереді.  
11. ФОРС-МАЖОР
88. Егер осы Шартты жасасқаннан кейін пайда болған ҚР 
заңнамасында белгіленген дүлей күшті жағдайлардың 
салдарынан Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін 
орындамаса  және/немесе  тиісті дәрежеде орындамаса 
және мұндай жағдайлар Тараптардың еркінен тыс және кез 
келген Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындауға мүмкіндігі болмаса, онда Тараптар жауапкершіліктен 
босатылады. Мұндай дүлей күшті  жағдайларға табиғат 
апаттары, әскери қимылдар, Тараптардың біріне осы Шарттың 
талаптарын орындауға кедергі келтіретін немесе тыйым 
салатын мемлекет билігінің және басқару органдарының 
актілері жатады.

89. Дүлей күшті жағдайлардың әсеріне ұшыраған тарап 7 (жеті) 
күн ішінде көрсетілген жағдайлардың және кедергілердің іс
әрекетінің пайда болуы, түрі және ықтимал ұзақтығы туралы 
екінші тарапқа жазбаша хабарлауға міндетті.  
90. Барлық ескертулер мен хабарламалар жазбаша түрде 
жасалу қажет және олар жеке қолмақол немесе хабарлама
хатпен жеткізілген жағдайда ғана тиісті түрде қабылданған 
болып есептеледі.   
91. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес жеке қолма
қол немесе хабарламахатпен жеткізілген кез келген ескерту 
немесе өзге хабарлама оны мекенжай иесіне жеткізген күннен 
бастап бірінші жұмыс күні барлық жағдайларда тиісті түрде 
тапсырылған, жіберілген, алынған немесе жеткізілген (жеткізу 
туралы түбіртектің, шабарманның қолхатының болуын ескере 
отырып) болып есептеледі.
92. Тараптар осы арқылы факс немесе электронды пошта 
арқылы жіберілген хабарларды тараптар түпнұсқалы және 
шынайы хабарлар ретінде қабылдайды және адресаттар 
мұндай хабарларды жіберген күні алған деп есептейтінін 
белгілейді. Осы байланыс құралын пайдалануға байланысты 
барлық тәуекелді хабар жөнелткен Тарап көтереді. Факс 
немесе электронды пошта арқылы жөнелткен хабарлардың 
түпнұсқасы оны факс немесе электронды пошта арқылы 
жөнелткеннен кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде адресатқа 
жіберілуі тиіс.
93. Егер форсмажор жағдайлары 30 (отыз) күннен аса 
уақытқа созылса, Тараптар Шартты бұзу туралы мәселені 
қарастырады, бұл кезде Тараптар Шарттың бұзылуы 
болжанатын күннен 5 (бес) күн бұрын барлық өзара есеп 
айырысуларды жүргізеді. 
12. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҚАРАСТЫРУ ТӘРТІБІ
94. Шарт бойынша және оған байланысты барлық шағымдарды, 
даулы мәселелерді, келіспеушіліктерды Тараптар келіссөз 
жүргізу барысында шешеді. Тараптар келісімге келмеген 
жағдайда, даулы мәселе Қазақстан Республикасы банктерінің 
қауымдастығы жанындағы Аралық сотқа қарастыруға 
тапсырылады.   
95. Шарт бойынша және оған байланысты қолданылатын 
құқық ретінде Қазақстан Республикасының материалдық және 
процессуалдық құқығы болып табылады.  
13. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР
96. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер екінші Тараптың 
жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді.
97. Осы Үлгі талаптар қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші 
тең екі түпнұсқа данада жасалған. 
98. Осы Үлгі талаптар және Шарт Шартқа қол қойған күннен 
бастап күшіне енеді және Контрагент осы Үлгі талаптар және 
Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындап болғанға 
дейін іс әрекет етеді. Контрагент осы Үлгі талаптарды және 
Шарттың талаптары мен оларды орындамау салдары туралы 
оған белгілі екенін растайды. Шартты жасасқанға дейін 
Контрагент Үлгі талаптармен танысқанын растайды.  
99. Тараптардың орналасқан жерін және банктік деректемелерін 
өзгерту жағдайларын және осы Үлгі талаптарға жасалған 
өзгерістерді есептемегенде, осы Шартқа жасалатын барлық 
өзгерістер мен толықтыруларды тараптар келісімге алады және 
Шартқа жасалатын қосымша келісім түрінде ресімделеді және 
олар жазбаша түрде ресімделіп, Тараптардың уәкілетті өкілдері 
қол қойған кезде ғана жарамды болады.    
100. Тараптар Шартты орындау барысында болжанатын 
өзгерістер туралы және Тараптардың Шарттың талаптарын 
орындауына тікелей әсер ететін қосымша ашылатын жағдайлар 
туралы жазбаша түрде бірбіріне ұдайы хабарлап тұруға 
міндеттенеді.  
101. Тараптар заңды мекенжайларының және банктік 
деректемелерінің өзгеруі туралы өзгерістер енгізілген сәттен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бірбіріне хабарлауға 
міндеттенеді. Тараптар Шарт бойынша жасайтын кез келген 
хабарламалар  Шартта көрсетілген сәйкес мекенжай бойынша 
немесе Тараптар жазбаша көрсеткен кез келген басқа мекенжай 
бойынша электронды пошта, факсимильді байланыс, курьер 
арқылы немесе әуе поштасы арқылы жеткізілуге тиісті.
102. Шарттың бір Тарабы қайта құрылған/ таратылған 
жағдайда, қайта құрылған/таратылған Тарап осындай шешім 
қабылданатын күннен 10 (он) жұмыс күні бұрын екінші Тарапқа 
хабарлауға міндетті.
103. Шарт қолданыста болатын кезеңде Тараптар жасалатын 
Шарт аясынан тыс бір Тараптың қызметкерлерін басқа Тарап 
тартуға байланысты қандай да бір әрекеттер жасамауға 
(қызмет көрсету, жұмыстарды атқару,  еңбек шартты жасау 
үшін) міндеттенеді. Бұл кезде  бір Тараптың қызметкерлерін 
басқа Тарапты тартуға бағытталған Тараптардың қандай 
да бір шаралары анықталған жағдайда, Банк осы туралы 
басқа Тарапқа Шарттың бұзылуы болжанған күннен 10 (он) 
күн бұрын алдын ала хабарлап, Шартты біржақты тәртіппен 
бұзуға құқылы. Контрагент осы талаптарды бұзған жағдайда, 
Контрагент Банкке ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша 
теңгемен баламасында 10 000 (он мың) АҚШ доллары 
мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді. 
104. Шартты бұзу болжанған күннен 10 (он) күнтізбелік 
күн бұрын жазбаша хабарлама жібере отырып, Банктің 
бастамасымен Шарт мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін. Бұл 
кезде Тараптар Шартты бұзатын күннен 3 (үш) күнтізбелік күн 
бұрын өзара есеп айырысу жүргізуге міндеттенеді.  
105. Өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісіне 
қол қоя отырып, Тараптар арасында өзара есеп айырысу 
жүргізгеннен кейін ғана Шартты бұзуға болады.   
14. АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ ТӘРТІБІ
106. Егер осы бапқа сәйкес жөнелтілетін барлық хабарламалар 
алатын күні қолмақол немесе курьерлік қызмет арқылы 
берілсе немесе егер берілетін күні – факс/электрондық пошта 
арқылы жіберілсе, алынған болып есептеледі.
107. Тараптар факс немесе электронды пошта арқылы 
жіберген хабарларды тараптар түпнұсқалы және шынайы 
хабарлар ретінде қабылдайды және мұндай хабарларды 
жіберген күні адресаттар алған деп есептейді деп белгілейді. 
Осы байланыс құралын пайдалануға байланысты барлық 
тәуекелді хабар жөнелткен Тарап көтереді. Факс немесе 
электронды пошта арқылы жөнелткен хабарлардың түпнұсқасы 
оны факс немесе электронды пошта арқылы жөнелткеннен 
кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде адресатқа жіберілуі тиіс.
108. Тараптар өз мекенжайын, факс немесе телефон нөмірін 
немесе қандай да деректемелерін өзгерткен жағдайда, бұл 
туралы бұндай өзгертулер жасалған сәттен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде бірбіріне хабарлауы тиіс.
15. АДАЛДЫҚ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ
109. Бір Тараптың қызметкерлері, лауазымдық тұлғалары 
тарапынан екінші Тараптың осы Шартты жасасу үшін шешім 
қабылдауға әсер ететін қызметкерлеріне, лауазымдық 
тұлғаларына қатысты, атап айтқанда: ақша, бағалы заттар, 
қонақасы,  материалдық бағалы заттар беру, төленуі тиісті, 
бірақ тегін көрсетілген қызметтер, сондайақ құрылыс, жөндеу 
жұмыстарын жүзеге асыруға құқық беретін жеңілдіктер; 
санаторлық немесе туристік жолдамалар, жолаушы билеттер 
беру; несиелерді немесе кредиттерді жеңілдікпен алу және 
т.б. сияқты қандай болмасын ісәрекеттер және/немесе 
коммерциялық тұрғыдан пара беру жағдайы осы Шартқа қол 
қою барысында жасалмағанына Тараптар кепілдік береді.
110. Егер Шарттың қолданыс мерзімі ішінде Шартта көзделген 
кепілдіктің бұзылғаны анықталса, Банк Шартта көзделген 
мерзімде Контрагентке жазбаша хабарлай отырып, Шартты 
біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Бұл кезде Тараптар осы 
Шартты бұзатын күннен 3 (үш) күн бұрын өзара есеп айырысуға 
міндеттенеді.
16. КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ
111. Тараптың Шарттың мазмұнына байланысты ақпаратты 
үшінші тұлғаларға тапсыруға құқығы жоқ. Бұндай ақпаратты 
ұсыну тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың 
сұрауларының негізінде ғана жүзеге асырылады.
112. Тараптар Шарттың мазмұнына байланысты ақпаратты 
үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді. Бұндай 
ақпаратты ұсыну тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың 
сұрауларының негізінде ғана жүзеге асырылады.
113. Банктің Контрагентке берген Банктің қызметіне қатысты, 
ТҚЖ ұсыну барысында Контрагентке белгілі болған барлық 
алғашқы деректер немесе кез келген мағлұматтар тек 
Банктің меншігі және конфиденциалды мәліметтер болып 
табылады.
114. Үшінші тұлғалардың конфиденциалды  мәліметтерді 
рұқсатсыз алуға әрекет жасағаны анықталған жағдайда, 
хабардар болған Тарап бұл туралы екінші Тарапқа тез арада 
хабарлайды.
115. Осы тараудың талаптарын бұзған жағдайда, кінәлі Тарап 
екінші Тарапқа келтірілген залалды толық көлемде қайтарады, 
сондайақ жәбірленуші Тарапқа сәйкес талапты берген/
жіберген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шарттың 
жалпы құнының 25% (жиырма бес пайыз) мөлшерінде айыппұл 
төлейді.
116. Тараптар екінші Тараптан алған қаржы, коммерциялық 
және өзге ақпараттың қатаң конфиденциалдығын сақтауға; 
жасалған операциялар бойынша коммерциялық, банктік және 
заңмен қорғалатын өзге құпияны сақтауға міндеттенеді. Бұндай 
ақпаратты үшінші тұлғаларға тапсыру, басып шығару және 
жариялау тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен, сондайақ 
осы Үлгі талаптарда, Шартта және қолданыстағы заңнамада 
көзделген жағдайларда ғана рұқсат етіледі. 
17. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР
117. Үлгі талаптарды орындаған кезде Тараптар оның 
қағидаларымен және өзге келісімдермен қатар қолданыстағы 
заңнаманы басшылыққа алады.   
118. Үлгі талаптар мен Шарт Тараптар арасында қол жеткізілген 
келісімнің толық мәтіні болып табылады. 
119. Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған Шарттың барлық 
Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.  
120. Шартқа жасалатын өзгерістер/толықтырулар Тараптардың 
келісімі бойынша қосымша келісімге қол қою арқылы енгізіледі. 
121. Осы Үлгі талаптарға енгізілетін өзгерістер/толықтырулар 
Банктің уәкілетті органының сәйкес шешімі негізінде енгізіледі. 
Бұл кезде Контрагент осы Үлгі талаптың 26тармағына сәйкес 
Банк тарапынан хабарланады.  
122. Енгізілетін өзгерістер/толықтырулар қолданыстағы 
заңнаманың талаптарына қайшы келмейді және оның кері күші 
жоқ (яғни жасалған Шарт(тар) бойынша Банк және Контрагент 
арасында бұрын пайда болған құқықтық қатынастарға әсер 
етпейді). 
123. Банктің ресми интернетресурсы: www.bcc.kz.
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

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

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

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАНКРОТТЫҚ

Елдің өткен тарихына шегініс жа-
сағанда, тәуелсіздіктің оңай келмегенін 
түсінер едік. Дарияның шетіне шығып 
қалмай, иірімге батып кетпей, бірде 
алыса жүзіп, толқынға таласа ілесіп 
қазақ талай нәубетті басынан өткерді. 
Атап айтсақ, сонау Ақтабан шұбырын-

ды, Алқакөл сұламадан бастап, 1986 
жылы өткен Желтоқсан көтерілісіне 
дейінгі аралықта қазақ халқының көр-
ген қиындығы аз емес. 1986 жылғы 
жастар көтерілісі – бүгінгі еркіндігіміз 
бен тәуелсіздігіміздің баспалдағы. 

Осы орайда, әл-Фараби атындағы 

МЕЖЕ

ТӘУЕЛСІЗДІК — 
ТҰМАРЫМЫЗ

5. 24.03.2021 ж. қайтыс болған Пірімбет Рахия Қорғанбайқызы-
ның атынан мұралық іс ашылды. Нотариус Т.Ө.Тілеповке хабарласу 
қажет.  Мекенжайы: Түркістан қаласы, Байжанов көшесі, 46/1, тел.: 
87716445753. 

6. Алматы қаласының нотариусы Жарасбаева Альмира Маулетханов-
на Алматы қаласы, Шапағат ықшамауданы, Ақжелкен көшесі, 17-үйдің 
тұрғыны болған, екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма бесінші 
шілдесінде қайтыс болған Илишев Абдирашит Маджитовичтің артынан 
мұрагерлік іс ашылғанын хабарлайды. Барлық мұрагерлер мына мекен-
жайға жолығулары қажет: Алматы қаласы, Нұркент ықшамауданы, 5/24 
үй, 10/1 кеңсе. Тел.: 87054441678.

9. 14.01.2021 ж. қайтыс болған Алдабергенов Орынбек Мавлено-
вичтің артынан мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан 
облысы, Ордабасы ауданы, Төрткөл ауылы, Қонаев көшесі, 2/2 ме-
кенжайы бойынша нотариус Н.К. Өмірбайға жолығулары сұралады. 
Тел.: 87014561853.

10. 2020 жылғы 23 қарашада қайтыс болған Абишев Эламанның 
артынан мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан қаласы,  
1 ықшам аудан, С.Ерубаев көшесі,199 «Л» мекенжайы бойынша нота-
риус П.А. Айдарбековаға хабарласуын сұраймыз. Тел.: 87011721304.

4. «Восточное рудоуправление – Аксуек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(әрі қарай – «Серіктестік» немесе «Восточное рудоуправление – Аксуек» ЖШС), 
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, 
Ақсүйек ауылы, Советская көшесі, 1А (жаңа атауы Хантағы көшесі, 1А) осы хабар-
лама арқылы Серіктестік қатысушыларына «Восточное рудоуправление – Аксуек» 
ЖШС (әрі қарай «ВОСУ» немесе «Жиналыс») қатысушыларының кезектен тыс Жал-
пы жиналысы бетпе-бет келесі күн тәртібі бойынша өткізілетіні туралы ескертеді: 

Серіктестіктің экономикалық қызметі түрлерінің өзгеруі;
Серіктестіктің Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу. 
«Восточное рудоуправление – Аксуек» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс 

Жалпы жиналысының бастамашысы «Восточное рудоуправление – Аксуек» ЖШС-
нің Атқарушы органы болып табылады. 

Жиналыстың өткізілетін уақыты: 24 мамыр 2021 жыл.
Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу үшін келген қатысушы-

ларды тіркеу күні мен уақыты – 2021 жылғы 24 мамырда 12 сағат 00 минут (Нұр-Сұл-
тан қаласының уақытымен). 

Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының 1998 
жылғы 22 сәуірдегі №220-1 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі 
бар серіктестіктер туралы» заңының 46, 47, 48-баптарына сәйкес өткізіледі.

Дауыс беруді өткізу тәртібі: 
Қатысушылар мен олардың өкілдерінің дауыстарының жиынтығы дауыстардың 

жалпы санының жартысынан көп болған жағдайда Серіктестіктің кезектен тыс Жал-
пы жиналысы заңдық құқығы бар деп, кворум шарттары орындалған деп танылады. 

Кворум жиналмаған жағдайда, жауапкершілігі шектеулі Серіктестіктің кезектен 
тыс Жалпы жиналысы бірінші шақырылымнан кейін қырық бес күн мерзімінен 
кешіктірілмей қайта шақырылады. 

Күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер Серіктестік қатысушыларының 
жиналысындағы қатысушылар мен олардың өкілдерінің төрттен үш дауысынан 
тұратын біліктілік басымдығымен қабылданады. 

Қатысушы Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналысына жеке өзі келіп қаты-
суына немесе өз өкілін қатыстыруға құқығы бар. 

Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысып, дауыс беруге құқығы 
бар Серіктестік қатысушыларының тізімін «Құнды қағаздардың орталық депозита-
рийі» АҚ жасайды. 

Қосымша ақпаратпен мына мекенжайда танысуға болады: Алматы қаласы, Мың-
баев көшесі, 47, 53-кеңсе, Тюлькина А.С. Тел.: 87272698353, 269-83-50. 

2. «Наби-Ата» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі, БСН 
070340028845, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап- шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ескі Иқан 
ауылы, Саидмурод Болс көшесі, 33. Тел.: 87014245499.

3. «Cargo JBK» ЖШС, БСН 141240012883 (Алматы қаласы, Наурызбай 
батыр көшесі, 58, 2-кеңсе) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Наурызбай 
батыр көшесі, 17/1, 206-кеңсе, «Сириус» БО. Тел.: 87472587977. 

8. «Достық МУНАЙ-БЕЙС» ЖШС, БСН 030540017812, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Талант көшесі, 38-үй. Тел.: 87272466550.

11. «Контакт Строй» ЖШС (БСН 110240001836) өзінің ерікті түрде 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: ҚР, Маңғыстау обл., Жаңаөзен қаласы, Рахат ықшамауданы, Тлендиев 
көшесі, 6-үй.

13. «Сабина-777» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі, 
БСН 210340020791, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған  күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ШҚО, Тарбағатай 
ауданы, Ойшілік ауылы, Нұғман болыс көшесі, 7-үй, индекс 07153.  
Тел.: 87024736040. Ербаев Муратбек Сайлауович.

15. «Ақтілек» кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
өз қызметін тоқтатқанын хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзімде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Ақпәтер ауылдық округі, 
Ақпәтер ауылы, Н.Байсов көшесі, 25/2 үй.

16. «Біріккен ауыл» кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі өз қызметін тоқтатқанын хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзімде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады. Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Бірлік ауылдық округі, 
Әжібай ауылы, Жаңа құрылыс көшесі, 4-үй.

17. «Правильный выбор» ЖШС (БСН 091140000616) өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария ланған 
күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Ко-
ролев көшесі, 86А үй, 5-пәтер. 

14. Алматы қаласы МАЭС-ның 07.04.2021 ж. ұйғарымымен «Sun 
Cinema» (Сан Синема) ЖШС-нің, БСН 050940004886 банкроттығы 
туралы іс қозғалды.

20. Қостанай облысы бойынша МАЭС-ның 16.04.2021 ж. ұйғары-
мымен «Stable partner ASK» ЖШС, БСН 170440019682, банкроттығы 
туралы іс өндіріске алынды. Мына мекенжайға келу қажет: Қостанай 
қаласы, Байтұрсынов көшесі, 70.

Атырау облыстық сотының басшылығы мен судьялары, Судья-
лар одағының Атырау облыстық филиалы, Сот әкімшісі Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Сотының судьясы Қашқынбаева 
Жаңылдық Макарқызына  әпкесі 

ҚУАНЫШЕВА 
Күлман Макарқызының

қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

7. Қазалы аудандық сотында 26.02.2021 жылы Қазалы ауданы, Бекарыстан би 
ауылының тұрғыны Балғатай Серікбол Нағашыбайұлының өзінің ағасы Балғатай 
Жақабай Нағашыбайұлын хабарсыз кетті деп тану туралы арызы бойынша азамат-
тық іс қозғалған. Осыған байланысты, 20.11.1961 жылы туған, жұмыс орны жоқ, 
азамат Балғатай Жақабай Нағашыбайұлының жүрген жері туралы мәліметтері бар 
адамдарға жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде Қызылорда облысы, 
Қазалы аудандық сотына (тел.: 8724227802) немесе полиция органдарына ол туралы 
хабарлауды ұсынады.  

18. Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының «Қарабалық тарихи-өлкетану мұра-
жайы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 040440003917, Қостанай облысы әкімдігі 
мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне қосылу жолымен мекеменің қайта ұйымдастырылғаны туралы ха-
барлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық кенті, Космонавтар 
көшесі, 33-ғимарат, пошта индексі 110900. Телефон: 8(71441)33797, 8(71441)79053

19. МЖС жобасына бастамашылық ету туралы хабарлама
«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық сақтау саласын-

дағы төмендегі мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасы туралы хабарлайды: 2015 
жылғы 31 қазандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» заңының 44-бабына 
сәйкес, мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасына әлеуетті жеке серіктестің баста-
машылық етуі туралы хабарлайды. 

1. «Теміртау қаласының Горка дружбы ықшамауданында емхананың ашылуы» жобасы. 
Жобаны іске асыру кезеңі: 2021–2026 жж. 

МЖС жобасының алдын ала белгіленген мерзімі 5 жылды құрайды. 
Қызмет түрі: медициналық қызмет. 
Өңірдегі тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге нақты қажеттілігі: Горка дружбы 

ықшамауданында жеке серіктестің есебінен жөндеу жұмыстары жүргізілген, санитарлық 
талаптарға сай қолданыстағы ғимаратта ауысымына 150 қабылдаудан кем емес қуаты бар 
емхана ашу және оған қолда бар медициналық құрал-жабдықтарды және ұйымдастыру 
техникасын 1 жылға дейін қайтарымсыз пайдалануға беру. 

Бюджеттен төленетін болжалды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: 
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылдың 5 қаңтарындағы №7 «Амбулаториялық-ем-
ханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының қызметі туралы ережені бекіту 
туралы» бұйрығына сәйкес, жалға алу мерзімі аяқталған соң МЖС келісімшартының мерзімі 
аяқталғанға дейін 1 жылға дейінгі мерзімге мемлекеттік-жеке меншік серіктестігінің ны-
санын – Емхананы пайдаланғаны үшін жалгерлік ақы төлеу (жалгерлік ақы көлемі тиісті 
жөндеу жұмыстары жүршізілгеннен кейін анықталады), алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының аумақтық қызмет көрсету аймағын бір 
әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде анықтау. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
көрсететін ұйымның аумақтық қызмет көрсету аймағында халыққа медициналық көмек 
көрсету. Жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей болуы: жатпайды. Жеке меншік 
серіктестер МЖС-ке мынадай нысандармен қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы ҚР «Мем-
лекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөздер 
жүргізу. Жобаны инвестордың қаржысы есебінен жүзеге асыру жоспарлануда. МЖС жоспар-
ланған жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсыныстарын бере 
алады. МЖС жоспарланған жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер бала-
малы ұсыныстарын хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес бере алады, сондай-ақ жеке 
серіктесті анықтайтын тікелей келіссөздерге қатысу үшін ҚР ұлттық экономика министрінің 
м.а 2015 жылдың 25 қарашасындағы №725 «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобала-
рын жоспарлау мен жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» бұйрығының 130-пунктінде 
көрсетілген ұсынымды бере алады.

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

Биыл Тәуелсіздікке 30 жыл толып отыр. Азат ел екенімізді 
жариялаған күннен бастап, елеулі табыстарға қол жет-

кіздік. Еліміздің тәуелсіздігі мен мемлекеттілігінің орныға түсуі, 
ұлттық қауіпсіздік, экономикамыздың жедел дамуы, Қазақстан 
халықтарының өз болашағына берік сенім артуы,  қазіргі заман-
дағы өркениетті қауымдастық ортасында іргелі елге айналуы 
– стратегиялық негізгі бағыттарды құрайды.  

Қазақ Ұлттық университеті, физи-
ка-техникалық физика факультетінің 2 
курс студенттері мерекеге орай «Тәуел-
сіздікке 30 жыл!» атты іс-шара өткізді. 
Іс-шараның мақсаты – жастардың па-

триоттық сезімін ояту, елін, жерін ардақ 
тұтып, Отанына қызмет етуді алтын 
арқау етуге тәрбиелеу, өз халқын сүйе 
білуге, өзге елді қадірлей білуге үйрету. 
Сонымен қатар, өз елін өле-өлгенше 

сүйіп өтетін, намысын ардақтайтын, 
өз халқының шаңырағына уық болып 
шаншыла білетін тұлға тәрбиелеу.

Тәуелсіздік пен бостандық көзіміздің 
қарашығына айналғаны рас. Бүгінгі 
таңдағы төзім мен сабыр, ертеңге же-
телеген үміт пен сенім, бойымыздағы 
кісілік пен біліктілік осы тәуелсіздікке 
қалай қызмет ететінімізге орай өлшен-
бекші. Ең бастысы, береке мен бірлік 
ел іргесін бекітетінін ұмытпаған абзал.

Г.СЕКЕН, 
Жылу физикасы және техникалық 

физика кафедрасының 
1 курс магистранты

М.АСЕМБАЕВА, 
Жылу физикасы және 

техникалық физика 
кафедрасының доценті

21. Солтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық соты «Мадина» шаруа қожалығының «Кутузовское-Алиби» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне, «Қазақстан Халық Банкі» Aкцио-
нерлік Қоғамына, «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» 
КЕ АҚ-на, мүлікті тыйым салудан босату туралы, «Кутузовское-Алиби» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Мадина» шаруа қожалығына, 
«Кириловка-Айыртау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігіне, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесімен, үшінші тұлғаларға, «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ-на, «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» КЕ АҚ-
на, «Коллекторское агенство Казахстан Секьюрити Систем» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігіне қарсы жалпы жиналыстың шешімін, қаулының және 
мәміленің шешімін жарамсыз деп тану туралы қарсы талап-арызда. Азамат-
тық істі қарау 2021 жылы 18 мамырда сағат 9:30-да Петропавл қ., Брусилов-
ский к., 60 үй мекенжайы бойынша өтеді. 
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ЖҰМЫСТЫ 
ОҢТАЙЛАНДЫРУДЫҢ 

ПАЙДАСЫ МОЛ
Қазақстандық сот жү

йе сін оңтайландыру мә
селесі 2014 жылы өткен 
Судьялардың VI съезінен 
кейін күшейе түскен бо
латын. Осы жиынға ар
найы қатысқан еліміздің 
Тұңғыш Президенті – Ел
басы Нұрсұлтан Назарбаев 
сот жүйесін оңтайланды
рып, халыққа ұсынылатын 
қызметті барынша жеңіл, 
қолжетімді ету үшін сот 
өндірісінде ақпараттық 
технологияларды кеңінен қолдануды тапсырған еді. Елбасының сөзі 
жаңа технология игіліктерін пайдаланып, сот жұмысын жанданды
руға айтарлықтай әсерін тигізді. Тапсырма негізінде төрелік алаңын
дағы қызметтің жеделдігі артып, сапасы жоғарылады. 

Жаңа технология көмегімен жасалған оңтайландыру шарала
ры уақытты ұтымды пайдалануға, жүктемені азайтуға, қағазбас
тылықтан арылуға, ең бастысы, сот билігі мен қарапайым азаматтар 
арасындағы тікелей байланысты жойып, сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға ықпалын тигізді. Қарапайым ғана мысал, бұрын талап 
арызын тапсыру үшін азаматтар сот ғимаратына арнайы келетін. 
Кезекке тұрып, талай уақытын жоғалтатын. Ал қазір «сот кабинеті» 
сервисі арқылы талап арызды үйде, кеңседе отырып та жолдауға бо
лады. Тек ғаламторға қолжетімділік болса болғаны. Сервис арқылы 
іс қозғалысын бақылап, қажетті құжаттарды шығарып алуға мүмкін
діктің жасалуы да, оңынан шешілген қадамның бірі. 

Электрондық қызметтің алысты жақындатып, ұзақты қысқартқа
нын да атап өту қажет. Соттардың ресми парақшаларының ашылып, 
сайттарының жұмыс істеуі халықпен арадағы байланысты нығайтты. 
Азаматтардың байланысуына жеңіл болу үшін бүгінде әр соттың 
уатсап номері бар. Енді жұмыс телефонына қосылып, хатшымен 
байланыстыруды сұраудың қажеті жоқ. Уатсап номер сотқа дереу 
қоңырау шалып, өз сауалыңа бірден жауап алуға мүмкіндік береді. 
Көзіқарақты халық әр соттың, әр судьяның әлеуметтік желіде жеке 
парақша ашқанынан да хабардар болар. Бұл парақшалар ақпарат
тың жаршысы іспеттес. Сонымен бірге, сот пен халықтың арасын 
жалғайтын алтын көпір тәрізді. Енді азаматтарға арнайы қабылдау 
күнін күтіп, кезекке жазылудың қажеті жоқ. Сот төрағалары, судья
лар, кеңсе меңгерушілері белгіленген кестеге сай онлайн кездесулер, 
тікелей эфирде қабылдаулар өткізетіндіктен, өзін мазалаған мәселеге 
шұғыл жауап ала алады.

Сот саласында не өзгеріс болып жатыр? Құжаттарға қандай талап 
қойылады? Осы секілді азаматтарға қажетті маңызды мағлұматтар
дың сот сайттарында жарияланып, тұрақты жаңғыртылып отыруы да 
– жұмысты оңтайландырудың жемісі. Себебі, ақпараттың ашықтығы, 
азаматтардан түсетін сауалдарға мониторинг жасай отырып, ең жиі 
мазалайтын мәселелерге нақты жауаптың сайттан орын алуы ха
лықтың әуресарсаңын азайтып, күдігін жоятыны ақиқат. 

Жаңа технология сот құжаттарындағы қиындықтардың да 
шешімін тапты. Айталық, бұрын қолмен жазылатын сотқа шақыру 
қағаздары электронды түрге алмастырылып, сот процесіне қаты
сушы  тараптар  SMSхабарламалар мен электронды поштаға хабар
лама алатын болды. Сондайақ, кез келген сотқа қатысушы тарап 
сотқа шақыру қағазын ресми сайт арқылы басып шығара алады.  
Ал кезінде бұл жұмыстар атқару кеңсе қызметкерлеріне кәдімгідей 
жүк болатын. Шақыруды пошта арқылы жіберу – артық қаржы мен 
қағазды, еңбекті қажет ететін. Пошта арқылы жолданған шақыру
дың тиісті адамға тапсырылғанын анықтау да қиын еді. Жұмысты 
оңтайландырудың арқасында енді азаматтардың телефон номеріне, 
электрондық поштасына хабарлама жіберу оңай. Әрі, азаматтардың 
хабарламаны алған, алмағанын анықтау да көп уақыт пен ізденісті 
қажет етпейді. 

Өйткені, бүгінде сотқа талап арыз тапсырған азамат қолына арыз
дың тіркелгені туралы талон алады. Бұдан кейін жүгінуші көрсеткен 
ұялы телефон нөміріне бірден логин мен құпия сөз көрсетілген ха
барлама жолданады. Сол арқылы арызданушы сайттағы іс бойынша 
шығарылған құжатпен танысады. Яғни, адамдар сотқа келмейақ, 
уақытын тиімді пайдалана отырып, сот құжаттарымен таныса алады. 
Осының бәрі халықтың сот төрелігіне қолжетімділігін арттырды. 

Сот жұмысын оңтайландыру әлі де жалғаса береді. Бүгінге дейін 
салаға енгізілген жаңашылдықтар сот төрелігін толықтай қамтып, 
халықтың сот арқылы құқықтарын барынша ашық, әуресарсаңсыз 
қорғауына мүмкіндік туғызып отыр.

А.КАЛЬПЕБАЕВА,
Талдықорған қаласы мамандандырылған ауданаралық 

әкімшілік сотының судьясы

Еліміз Тәуелсіздік алғаннан бері сот жұмысын 
оңтайландыру бағытында ауқымды өзгерістер 

орын алды. Мұны үшінші биліктің тыныс-тіршілі-
гімен таныс жандардың бәрі көріп, оң бағалап 
отыр. 

ұмытып, отбасынан алыста 
еңбек етуге мәжбүр. 

Коронавирус білім, ғы
лым, ауылшаруашылығы мен 
жеке кәсібін үйлестіріп отыр
ғандарға да оңайға соқпады. 

Бүгінде балалар онлайн оқыса, көптеген 
кәсіпкерлер өз жұмысын уақытша тоқта
тудан басқа жол таппай отыр. Халық 
ден саулығын қорғау, ел бүтіндігін сақтау 
мақ сатында еліміздің сот саласы да жұмыс 
ырғағын өзгертті. Міне, сот төрелігінің он
лайн жүзеге асырылып келе жатқанына бір 
жылдан аса уақыт өтті. 

Сот төрелігін қашықтан жүзеге асыруға 
соттар дайын болғанымен, жаңа әдіс қара
пайым халыққа біраз қиындық тудырғаны 
рас. Ғаламторға қолжетімділіктің төменді
гі, онлайн байланысқа қосылатын заманауи 
техника құралдарының  көп адамда бола 

бермеуі сот отырыстарының өз деңге
йінде өтуіне кедергісін тигізді. Дегенмен, 
сот мамандарының тұрақты түсіндіруі 
мен насихатының арқасында азаматтар 
жаңашылдықты біртебірте меңгерді. 
Қазіргі кезде сот отырысына қатысатын 
азаматтар өздерінің байланыс құралдарын 
алдын ала сайлауды әдетке айналдырған. 
Сот отырысының өзге қатысушыларына 
кедергі келтірмеуді ойлаған олар онлайн 
байланысқа дер кезінде қосылып, техни
калық олқылықтарды алдын ала шешіп, 
сот талқылауының өз деңгейінде өтуіне 
атсалысады. Төрелік алаңында мұндай 
тәртіптің сақталуы сот отырыстарын он
лайн өткізудің тараптарға барынша тиімді 
болатынын дәлелдейді.

Камшат САУРОВА,
Алмалы аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Қылмыстық іс жүргізуде және қылмыс
тарды тергеу мен сотта қарауда жалпыға 
белгілі емес арнайы білімді қолдану тәртібі 
бар. Оның кең тараған түрі – сот сараптама
сын жүргізу. Себебі, сараптама нәтижесінде 
қылмыстық тергеу жеңіл, дәлелді, негіздел
ген түрде жүргізіледі. Ғылым мен техника
ның жаңа мүмкіндіктері қолданылады. Істі 
заңды, негізді және әділ шешу үшін маңызы 
бар мәнжайлар дәлелденіп, зерттеліп, баға
лану керек. Дәлелдемелердің қатарына заң 
сарапшысының қорытындысы да жатады.

Ата Заңға негізделетін Қазақстан Рес
публикасының «Cотсараптама қызметі 
туралы» заңына сәйкес, қылмыстық, аза
маттық істер бойынша, сондайақ әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер бойынша 
іс жүргізу кезінде сот сараптама нәтиже

леріне арқа сүйейді. Сот сарапшысының 
тәуелсіздігі, зерттеулердің жанжақтылығы, 
толықтығы, объективтілігі және ғылыми 
негізділігі сот үшін басты бағдар.

Қылмыстық істерде сот сараптамалары 
Қылмыстықпроцестік кодексіне сай жүр
гізіледі. Қылмыстық іс жүргізу заңына сәй
кес сараптама қылмыстық істі қозғау бары
сында, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу 
кезінде, істі бірінші және апелляция лық 
сатыдағы сотта қарау кезінде тағайында
лады. Кассациялық сатының сараптама 
жүргізу құзыреті жоқ. Кассациялық сатыда 
сот сараптамасын жүргізу қажет болса, 
сот актісінің күшін жойып, қайта қарауға 
жібереді. 

Егер басты сот талқылауында арнайы 
ғылыми білім негізінде анықтауды қажет 

куә. Дегенмен, көңіл қынжыл
тарлық жайттар да жоқ емес.

Біздің мұны айтуымызға 
Мемлекет басшысының су
дьялардың VІІІ съезінде сот 
шешімдері шықпай жатып, кей
бір БАҚтар мен әлеуметтік 
желілер тарапынан жағдайды 
ушықтыру әрекеттерінің кезде
сетініне назар аудартқаны себеп 
болып отыр. Қарапайым мысал, 
сотта жоғары білімді заңгерлер 
ғана өкілдік ете алады. Алайда, 
олардың арасында да эмоция
мен жеңуді мақсат ететін, яғни 
әлеуметтік желілер мен бұқара
лық ақпарат құралдары арқылы 
шу тудырып, істі өз пайдалары
на шешкісі келетіндер бар. Бұл 
тәсілді кейде білікті адвокаттар 
да қолданады. Өкініштісі, бұған 
тараптар да, істің мәнжайынан 
мүлде хабарсыз жұртшылық 
та сенеді. Осы тұрғыда есте 
ұстарлығы, заң мен сот алдын
да жұрттың бәрі тең. Конс
титуцияға сай, оларды тегіне, 
әлеуметтік, лауазымдық және 
мүліктік жағдайына, кез кел
ген өзге жағдаяттар бойынша 
ешқандай кемсітуге болмайды. 

Яғни, сот процесіне қатысушы
лардың құқықтары барлық 
жағдайда теңдей сақталып, еш
кімге артықшылық берілмейді. 
Сондықтан, Президент айтқан
дай, БАҚтың жариялылығы, 
ашықтығы сотқа қысым жасау 
құралы ретінде мүлде пайда
ланылмауы тиіс. Әділдікке сот 
залында және сот процесінің 
қорытындысы арқылы ғана же
туді мақсат ету керек.   

Осы мәселелер төңірегін
де халықтың құқықтық сауа
тын көтеру қашан да өзекті. 
Мәселен, мемлекеттік немесе 
жергілікті өзінөзі басқару ор
гандарының, қоғамдық бір
лестіктің, ұйымның, лауазымды 
адамның, мемлекеттік қызмет
шінің шешіміне, әрекеті мен 
әрекетсіздігіне сотта дау айту 
құқығы Азаматтық процестік 
кодекспен анықталған.  Аза
маттық іс жүргізудің міндеттері 
азаматтардың, заңды тұлға
лардың құқықтары мен мүдде
лерін қорғап, қалпына келтіруді 
жүзеге асыру, қоғамда заңға 
және сотқа құрметпен қарауды 
қалыптастыру болып табыла

ды. Сотқа немесе судьяға құр
меттемеушiлiк бiлдiру заңмен 
жауапкершілік жүктейді. Осы 
себепті, судьялардың өз өкiлет
тiктерiн жүзеге асыру кезiндегi 
талаптары мен соттың заңды 
күшіне енген актiлерiн бар
лық мемлекеттiк органдар, ла
уазым иелері, жеке және заңды 
тұлғалар орындауға мiндеттi. 
Ол үшін, сотқа келген күннен 
әрбір адам, мейлі ол талапкер, 
жауапкер, өкілдер, адвокат, т.б. 
болсын  жауапкершілікті сезінуі 
шарт. Сонда ғана олқылықтар 
орын алмайды. 

Жоғарғы Сот төрағасы  
Ж.Асанов ұсынған азаматтар
мен кері байланыс орнату, сот
тарды жаңа тәртіппен іріктеу, 
жемқорлықпен күрес т.б. мәсе
лелерге қатысты бастамалар
дың нәтижелі жүзеге асуын ха
лықтан бөліп қарай алмаймыз. 
Сондықтан, елге адал қызмет 
ету – әрқайсысымызға сын.

С. СУХАНОВА,
Жетісу аудандық 

сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

БАҒДАР

САРАПТАМА — 
ӘДІЛ ТӨРЕЛІК КЕПІЛІ

ететін мәнжайлар туындаса, сот тарап
тардың өтініші бойынша, сондайақ өз 
бастамасы бойынша тиісті сараптама 
тағайындауға міндетті. Сот сараптамасы 
әдетте, отыз тәулік ішінде жүргізіледі. Заң 
шеңберінде сараптама жүргізу мерзімі 
ұзартылуы мүмкін. Сараптама жеткілікті 
түрде анық не толық болмаған, сондайақ 
алдыңғы зерттеумен байланысты қосымша 
мәселелерді шешу қажеттілігі туындаған 
кезде, қосымша және қайталама сот сарап
тамасын жүргізуге тура келеді. 

Сот сараптамасы айыптау және дәлел
деме болып табылады. Ол қылмыстық 
істің маңызды мәнжайларын анықтауда ең 
ыңғайлы әдіс. Сот сараптамасы жаңа зерт
теу әдістерін жетілдіру арқылы тұрақты 
түрде дамиды да, сот және тергеу практи
каларында көп қолданыс табады. Соттың 
үкім шығарарда барлық мәнжайларды 
ерекше назарға алуы міндетті. Соның 
ішінде сараптаманың сапалы, талапқа сай 
жүргізілуі қадағаланады. Сотталушының 
тағдыры, істегі әр фактінің дәлелді болуы 
сараптамаға байланысты. 

Аида БҰЛАҚБАЕВА,
Ақтау қалалық сотының судьясы

ПАЙЫМ АҚИҚАТ АЛАҢЫНДА ЕШКІМГЕ
АРТЫҚШЫЛЫҚ БЕРІЛМЕЙДІСудьялар тәуелсіздігі 

– сот құрылымы
ның маңызды шартта
рының бірі. Ол шарт сот 
процесіне араласуға, судья
ларға ешкімнің нұсқау бе
руіне, тіпті, тікелей немесе 
жанама қысым көрсетуіне 
жол бермейді. Іс жүзінде 
бұл қалай десек, тәуел
сіздік жылдары судьялық 
лауазымға тағайындау 
процесінің ашықтығы то
лықтай қамтамасыз етілді. 
Судьялыққа үміткерлер 
тізімін БАҚтарда жария
лау дәстүрге енді. 

Жаңартылған заң норма
лары өз кезегінде судьяларға 
қатаң талап қоя отырып, білік
тіліктерін шыңдауға кең жол 
ашты. Бүгінде болашақ судья
ларды дайындау, олардың білік
тіліктерін арттыру, білім беру
дің инновациялық жүйелерін, 
сондайақ судьялық әдепті 
жетілдірудің жаңа әдістерін ен
гізуде озық ғылыми жетістіктер 
кеңінен пайдаланылуда. Мұн
дай жаңашылдықтар судьялар
дың өз міндеттерін сапалы әрі 
әділ атқаруларын қамтамасыз 
етуде. Оң өзгерістерге көпшілік 

ПӘРМЕН

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЖЕМІСІ

Бір жылдан бері әлем пандемия
ның ықпалынан шыға алмай 

келеді. Керісінше, тез таралып, жыл
дам жұғатын індетке тосқауыл қою 
үшін барлық ел төтенше жағдай жа
риялап, жұмысын карантинге сай үй
лестіруге барынша тырысып жатыр. 

Әсіресе, бұл індет медицина қызметкер
лерінің бағасын арттырды. Әрбір адамды 
ауру құрсауынан аман алып қалу үшін 
дәрігерлер үлкен жүктемемен жұмыс істеп 
жатыр. Халықтың денсаулығын қорғайтын 
ақ халатты абзал жандар өз қауіпсіздігін де 


