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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Ойталқы ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСТІҢ ПӘРМЕНІ ҚАНДАЙ БОЛМАҚ?

ҚР Президенті Қ.Тоқаев Қа-
зақстан халқына арнаған 
алғашқы Жолдауында: 

«Азаматтарымыз жария-құқықтық 
дауларда билік органдарының 
шешім дері мен әрекеттеріне қа-
тысты шағым түсіру кезінде көп 
жағдайда теңсіздік ахуалында қа-
лып жатады” – дей келе, әкімшілік 
әділет құрылымын енгізу мәселе-
сін көтерді. Артынша, Парламент-
те «Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің» жобасы талқыға түсті. 
Жаңа кодекстің пәрмені жайлы 
мамандар пікірі қандай?

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?
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(Соңы 5-бетте)
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МҮГЕДЕКТЕРДІҢ 
ДӘРЕТХАНАСЫ... ДАЛАДА

Қанат МУСИН, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 
– Жоғарғы Сот пен Әділет министрлігі бірлесіп дайындаған «Әкімшілік рәсімдік-про-

цестік кодекс» жобасы қолданысқа енсе, судьялардың мүмкіндігі кеңейетін болды. Бұл 
жоба азамат пен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынастың жаңа парадигмасын 
құруға бағытталған. Қазіргі заңда қарапайым адам билік шешімімен келіспесе, себебін, 
дәлелін әкелуге міндетті болса, жаңа құжатқа сай арызданған адамның әрекеті алдын 
ала дұрыс деп танылып, мемлекеттік орган өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті 
болады. Бұл дегеніміз, қарапайым азаматтар мен мемлекеттік органдардың арасында 
дау туа қалса азаматтардың құқығы заңды тұлғалармен тең дәрежеде қорғалады де-
ген сөз. Мысалы, дәлелдеу ауыртпалығы әкімшілік сот актісін қабылдаған әкімшілік ор-
ганның өзіне жүктеледі. Сондай-ақ, бұл жерде соттың белсенділігі маңызды рөл атқар-
мақ. Яғни, сот тараптардың мүмкіндігін ескеріп, істі өзі зерттей алады. Бұрынғыдай 
сот өндірісіне түскен құжаттар, тараптардың сот залында келтірген уәждері мен 
ұсынған дәлелдеріне ғана сүйенбей, сотқа түскен істегі қателіктерді жоюға, түсініксіз 
тұстарын нақтылауға, мәліметтерді толықтыруға, сондай-ақ, мән-жайларға баға 
беруге пәрмен беруі тиіс. 

Гүлажар БАҚЫТЖАНОВА, Маңғыстау облыстық сотының судьясы:
– Әкімшілік юстицияны іске қосу туралы мәселе республикада біраз уақыт-

тан бері талқыланып келеді, себебі ол – мемлекетіміздің құқықтық реформасын 
жүзеге асырудағы басты бағыттардың бірі болып табылады. Оны нақты іске 
қосу мақсатында Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс жобасын әзірледі. Аталған 
кодекс қабылданса, қоғамдық қарым-қатынастарды реттеу шешімдеріне қоғам 
мүшелерінің, яғни азаматтардың өздерінің белсене қатысу кепілдігі беріледі. Билік 
органдарымен арада дау туындаса, азаматтардың құқығын тиімді қорғау меха-
низмдері орнатылады.

Бұл санаттағы істерді қарайтын соттардың ерекшелігі – қоғамдық даулар-
дың, яғни жеке тұлға мен билік органы арасындағы дауларды қарауы. Президент өз 
сөзінде, қазіргі таңда соттарда қаралып жатқан істерде мемлекеттік органдар 
мен азаматтардың құқықтары тең дәрежеде еместігіне баса назар аударды, ендігі 
кезекте аталған кодекстің аясында іс қарау барысында мемлекеттік органдардың 
шешімі мен әрекетіне қатысты дау туындаған жағдайда азаматтардың құқығы 
билік тарапымен тең деңгейде қорғалуы тиіс. 

СУДЬЯНЫҢ 
БЕЛСЕНДІЛІГІН 
КӨТЕРЕТІН ЗАҢ

Азаматтардың билік органдарымен құқы тең емес екені аз айтылып жүрген жоқ. Әсіресе, жария-құқықтың даула-
ры қаралатын сот өндірістерінде   жиі байқалады. Сот төрелігін жүзеге асыру кезінде қанша жерден әрекеті дұрыс 
болса да азаматтар билік органдарынан жеңіліс тауып жатады. Бұл ел Конституциясындағы «Адам – ең  басты 
құндылық» деген қағидатқа қайшы келетін үрдіс. Жалпы азаматтар мен билік органдары арасында туындайтын  
түйткілді мәселелердің  қоғамдағы шиеленіске алып келу қаупі зор. Бүгінде оның нақты мысалдары аз емес.  

Атыраудағы тіл мүкістігі бар балаларға ар-
налған №3 интернат, көру және есту қабілеті 
нашар балаларға арналған арнайы мектеп-ин-
тернат пен облыстың жалпы білім беретін 
барлық ұйымдарындағы мүмкіндігі шектеулі 
балалардың инклюзивті білім алу жағдайын 
тексерген облыстық прокуратура осындай 
қорытындыға келіп отыр. Қазіргі күні 117 
мектептің «стандарттарға сай келмейтіні» 
анықталған.

Заң бұзушылықтардың бірқатары – қаржы 
төңірегінде. Тізбелеп көрсетсек, үш мыңнан 
астам педагог ұзақ уақыт қосымша ақыларын 
ала алмай жүріпті. Керісінше, психология-

лық-медициналық-педагогикалық консуль-
тация қызметкерлері жарты күн ғана жұ-
мыс істеп, толық жалақы алып отырыпты. 
Арнайы мектеп-интернаттың бас есепшісі 
жалған құжаттарды пайдаланып, мүгедек 
балалардың экскурсиясына бөлінген бюджет 
қаражатын жымқырып кеткен. Ал, интернат 
директорлары болса, мүмкіндігі шектеулі 
балалармен қызмет атқардың деген желеу-
мен заңсыз қосымша жалақы алып келген 
көрінеді.

Құзырлы орган психологиялық-медици-
налық-педагогикалық консультация қызмет-
керлерінің мүгедек балаларды ғимараттан 

ПАНДУСТАР НОРМАҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕЙДІ, ЛИФТІЛЕР МЕН ӘМ-
БЕБАП КАБИНАСЫ БАР ӘЖЕТХАНАЛАР ОРНАТЫЛМАҒАН, ПСИХИ-
КАЛЫҚ АУЫТҚУЫ БАР БАЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-МЕДИЦИНА-
ЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫҒА ҚАЙШЫ КЕЛЕТІН ЖАЛПЫ 
МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТЫЛУДА. 

8-бет

2-бет

ДУЛАТ БАБА 
ҚАЙ ДӘУІРДЕ 
ӨМІР СҮРГЕН?

6-бет

АУАДАН АҚША 
ЖАСАУШЫЛАРДЫҢ 
АР-ҰЯТПЕН ІСІ ЖОҚ

Тасқын ТОЙБАЕВ, «Есік» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің директоры:
 

«ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРЛЕРДІ 
ҚОРҒАУДЫҢ ЗАҢДЫҚ 
ТЕТІГІ ЖАСАЛМАҒАН»

– Тасқын Нұрбайұлы, 2020 жылы Есіктегі сақ обасынан 
шыққан әйгілі «Алтын адамның» табылғанына 50 жыл толға-
лы отыр. Әлемдік деңгейдегі зор табыс саналатын сақ қорымын 
қорғаудың қазіргі жай-күйі қандай?

– Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында ғана 300-ге жуық 
сақ обалары бар десек, оның 82-сі «Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінің қорғау аймағында орналасқан. 422,7 гектар жерді 
алып жатқан бұл қорғау аймағына «Есік І» қорымдарына жататын 82 
қорған мен «Рахат» және «Өрікті» сынды ежелгі сақ қала-жұрттары 
кіреді. 

«ИНТИМ» 
ЖАРНАМАСЫНЫҢ ҚҰРБАНЫ

жиырма метр жерде орналасқан даладағы 
дәретханаға баруға мәжбүрлеп отырғанын 
анықтаған. Бір қызығы, олар өздері ғимарат 
ішіндегі санитарлық тазалық бөлмесін пай-
даланып, есігіне, сірә, балалар кірмесін дегені 
болар, «Дәретхана істемейді! Су жоқ! Дәрет-
хана далада!» деген жазуларды жапсырып 
қойған екен.

Жария болған заңсыздықтар бұл ай-
тылғандармен шектелмейді. Интернаттарда 
күн сайынғы түнгі ас және міндетті түр-
де берілуі тиіс жеміс-жидектер мен тәтті 
тағамдар берілмеген. Кейбір интернаттар 
мен мектептерден жалған дипломмен жалақы 
алып келген тәрбиешілер мен педагогтар 
анықталған.

– Прокуратура қадағалау актілерін ен-
гізіп, нәтижесінде, 52 тұлға тәртіптік, 22-сі  
әкімшілік жауапкершілікке тартылды, екі 
интернаттың қызметі тоқтатылып, сауықтыру 
қызметтерінің бағасы төмендетілді. Жалпы 
алғанда, тексеру үш жүзден астам мүгедек 
баланың конституциялық құқықтарын қорға-
ды, – дейді Атырау облысы прокурорының аға 
көмекшісі Қанат Қабдолов.

Құралай ҚУАТ,
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
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ҚҰҚЫҚ

Акция  

«АБАЙЛАҢЫЗ – БАЛАЛАР!»
Батыс Қазақстан облысының  тәртіп сақшылары Орал қаласын-

да кезекті республикалық «Абайлаңыз – балалар!» жедел-профи-
лактикалық іс-шарасын өткізді. Балалардың жол-көлік жарақаты-
ның алдын алу мақсатында  ұйымдастырылған акцияға жас жол 
инспекторлары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 
де атсалысты.

Бәрімізге белгілі, оқушының әрбір жаңа күні жолдан басталады. 
Мектепке немесе үйге барар жолда оқушылар көлік қозғалысы 
қалың көшелерден өтеді. Жыл сайын көлік санының артуымен 
бірге жол-көлік апаттары да көптеп орын алуда. Биыл жыл басынан 
балалардың қатысуымен 38 жол-көлік оқиғасы орын алса, соның 
кесірінен төрт бала қаза болды, 43-і әр түрлі дене жарақаттарын 
алды.  

Аталған акция барысында қаладағы №7 жалпы орта білім 
беретін мектепте шара өтті. Мектеп жанында арнайы жаяу жүр-
гіншілер үшін салынған жүргіншілер жолағы қайнаған көлік 

уап берді. Сондай-ақ, мектепте құрылған жас жол инспекторлары 
жаяу бүлдіршіндерге жол үстінде өтуге көмектесіп, жол ережесін 
түсіндірді,  жол жүру қауіпсіздігі жөніндегі парақшалар, күнтізбелер 
мен шағын блокноттарды көлік жүргізушілеріне және жаяу жүргін-
шілерге таратты.  

– Көлік құралын бірден тоқтату мүмкін емес, сондықтан жол-
дан өткен кезде мұқият, әрі сақ болуды әрқашан есте сақтауыңыз 
қажет. Жолдан өту тек «Жаяу жүргіншілер өтпесі», «Жолақ» жол 
белгілері көрсетілген жерлерден, қиылыста бағдаршамның жасыл 
сигналы арқылы жүру қажет. Қозғалыс ағыны көп көшелерден өту-
ге тыйым салынады, ол өмірге және денсаулыққа өте қауіпті,– деді 
кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі полиция инспекторы  Бибінұр 
Нұрхатова БАҚ өкілдеріне берген сұхбатында. 

Жол-көлік оқиғалары жүргізушілердің жол ережелерін сақта-
мауы, жылдамдықты арттыру, тәжірибесі аз жас жүргізушілердің 
басқаруы, т.б. салдарынан орын алуда. 

Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің 
баспасөз қызметі 

ШАРА

қозғалысының ортасында орналасқан, бұл жол арқылы оқушылар 
күнде сабаққа өтеді.  Шара сабақ түрінде ұйымдастырылды. Сабаққа 
бастауыш сынып оқушылары қатысты. Учаскелік полиция инспек-
торы Айнұр Жаңабайқызы алдымен балаларға интерактивті тақта 
арқылы жол ережелерін сақтау бойынша бейнеролик  көрсетіп, ар-
тынан оқушылардың жол ережесіне қатысты түрлі сауалдарына жа-

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?!

ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН 
ҚАЙТСЕК КЕМІТЕМІЗ?

Қазір ауадан ақша жасайтын түрлі 
ақылы курстар қаптап кетті. Мұндай 
бизнестің жолға қойылуына әлеуметтік 
желілердің ықпалы орасан зор. Себебі, 
сол жердегі аудиторияны пайдаланып, 
қалтасын қалыңдатып жатқандар көп. 
Әсіресе әлеуметтік тақырыпқа бағыт-
талған курстар ерекше өтімді. Мұндай са-
баққа қатысатындардың барлығы төлеген 
ақысын ақтап, өзіне пайдалы дүние алып 
жатыр деп айта алмаймыз. Себебі, өзіңе 
беймәлім дүниені 1 немесе 3 айда меңгеріп 
кету адамдардың жеке қабілетіне тікелей 
байланысты.  

Соңғы кездері интимді сауаттылықты 
үйрететін қазақ тілді курстар желіде жиі 
талқыланатын болып жүр. Хиджаб киген 
сексологтардың жарнамасына оқырман-
дар арасында әртүрлі пікір қалыптасты. 
Бірі қолдаса, екіншісі асыл дінімізді сырт 
көзге ұсқынсыз көрсетіп жүргендер деп 
баға беруде.

– Жарнаманың да түр-түрі болатынын 
көзіміз көріп жүр. Бірі тауарын өткізе 
алмай әлек болса, бірі отыз екі тістен 
шыққан қызыл сөзбен ақылы тұратын 
ақылын тықпалап әлек. Олардың қайсысы 
заңға қайшы, қайсысы қауіпті оны тексеріп 
жатқан ешкім жоқ. Мәселен, Жапонияда 
мұндай дүниелердің барлығы міндет-
ті түрде сүзгіден өтеді. Оның халыққа 
ешқандай зияны жоқ па, елді адастыратын 
дүние емес пе деген сұрақтарға мықтап 
зерттеу жүргізеді. Содан соң ғана ол жұрт-
шылыққа жол тартады. Онлайн курстарға 
қатысты әңгіме тіпті бөлек. Ақ қарасын 
ажыратып беріп жатқан ешкім болмаған-
дықтан, алаңдамауға әсте болмайды. Қазір 
қоғамда ажырасу, ер мен әйелдің бір-біріне 
көңілі толмауы секілді әлеуметтік пробле-
малар көптеп кездеседі. Осыны пайда-
ланған пысықайлар аз ғана уақытта вум-
билдинг секілді салаларды оқып, әп-сәтте 
сексолог бола салып, 20 жылдан бері сол 
салаға өмірін арнаған маман секілді елге 
жөн сілтеп жүр. Қазақ тілді мамандар-
дың тапшылығы да осыған себеп деуге 
болады. Көркемдеп жеткізу мен аудито-
рияны өзіне тартып алатын қабілеттерін 
пайдаланғандардың қазір тісі батпайтын 
саласы қалмағандай. Бұл ең алдымен 

адамдардың жеке бас құқығын таптау деп 
айтар едім. «Аңқау елге арамза молда» 
демекші, адамның жанды жерінен ұстап, 
жақыныңдай жылылық көрсетіп, қалтаңды 
қағып алатындардың әрекетіне көз жұмып 
қарауға болмайды деп ойлаймын, – дейді 
Қазақ психологиялық қоғамының мүшесі, 
психолог Балжан Нұрғалиқызы.

Елді алдап, ауадан ақша жасап жүрген-
дер туралы ҚР Мұсылмандар Діни басқар-
масы өкілінің де пікірін білдік.

– Ел ішіндегі түрлі тренингтер мен 
мотивациялық шоулардың саны көп екені 
рас. Олардың жобасына қатысып, шы-
нымен ісі алға басып, өз басындағы түйт-
кілді шешіп, дұрыс бағыт алып кеткендер 
де, құр уақытын өткізгендер де бар. Яғни, 
өз ісінің білікті мамандары жүргізетін 
курстарға сенуге болады. Ал, енді шын 
мәнінде сол саланың майталманы болмай, 
жай ғана тұрғындарды алдап, ақша жа-
саудың әрекетін жасап жүргендер болса, 
бұл дұрыс іске еш жатпайды. Себебі, әрі 
шетелге жолдама, әрі білім деп адамдарды 
алдау арқылы нанын тауып жүргендердің 
тірлігін адал табысқа жатқыза алмаймыз. 
Пайғамбарымызға(с.ғ.с.) сахабалары 
сұрақ қойған екен, «Уа Алланың елшісі, 
мұсылман қорқуы мүмкін бе?»,–деп. 
Пайғамбарымыз иә деп жауап береді. 
Ал, өтірік айтуы мүмкін бе дегенде, жоқ 
өтірік айтатындар бізден емес деген 

екен. Мінекей, алдап-сулап қарапайым 
халықтың қалтасын қағу өтірік болып 
есептеліп, күнәлі іске жол бастамақ. Түр-
лі бағыттағы тауарларын алдына келген 
тұтынушыны қолында ақшасы жоқ болса, 
несиеге рәсімдетіп пайдаға кенелетін-
дердің әрекеті мәжбүрлеу арқылы табыс 
табуға жататынын айтқым келеді. Сон-
дықтан, жұртшылық жан-жақты зерттеп, 
нақты көзі жеткен соң ғана курстарға 
барғаны абзал. Орамал таққан ханымдар 
өткізетін қыз-келіншектердің жеке басына 
қатысты иә болмаса басқа да салаларға 
арналған ақылы курстарға қатысты айтар 
болсақ, ол адамның ішкі ниеті қандай, 
жеке өмірлік ұстанымы қандай екенін 
білмегендіктен, сыртынан тон піше салуға 
тағы да болмайды,– дейді ҚМДБ баспасөз 
хатшысы Ағабек Қонарбайұлы. 

Жақын-жуығымен тілдесуді ар көре 
ме, әлде сенім білдірмей ме, ақы төлеп 
ақыл сұрайтындар көбейді. Ішкі рухы өзін 
басқаруға күші жетпегендер бұл күнде 
осылай курс жағалайтын болған. Мұны 
оңай олжа тапқысы келетін кей пысықай-
лар ұтымды пайдаланып кетіп жатыр. 
Ақыл айтуды қаражат табудың көзі емес, 
жағымды қасиет ретінде қалдырғанымыз 
жөн секілді. 

Мөлдір БЕГІМБЕТ, 
«Заң газеті»

Алимент өндіру 
қиындап барады

Атырау облыстық сотында «Алимент өндіру туралы шешімдердің орында-
луына қатысты проблемалық мәселелер» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.

Дөңгелек үстел жұмысына әділет органының өкілдері, жеке сот орындаушылар 
өңірлік палатасының басшысы, мемлекеттік сот орындаушылар, ішкі істер департа-
ментінің өкілі және әкімшілік істерді қарауға мамандандырылған облыс судьялары 
қатысты.

Дөңгелек үстел модераторы азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төраға-
сы Манат Комиршинов өткізіліп отырған іс-шараның ауқымдылығына тоқталып, 
сот актілерінің орындалуы мемлекетте сот төрелігінің тиімділігін айқындайтын 
құқықтық тәжірибенің маңызды бөлігі екенін атап өтті. Сот шешімдерінің то-
лықтығы және уақытылы орындалуы сот билігінің беделін айқындап қана қоймай, 
мемлекеттің де беделін бекіте түсетіні ақиқат. Сондықтан, сот шешімінің заң-
дылығын ғана емес, оның дер кезінде орындалуына да айрықша көңіл бөлген жөн.

Бұл пікірге орай әкімшілік соттың судьясы Замира Байназарова, жеке сот орын-
даушылар өңірлік палатасының басшысы Жайдарбек Дияров өз ұстанымдарын 
білдіріп, сот шешімдерінің орындалмай орта жолда қалуының себебі мен салдарына 
сараптама жасады. 

Баяндамашылар алимент өндіру күрделі мәселеге айналғанын, себебі, бо-
рышкерлер әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершіліктен қашу үшін көптеген 
қулықтарға баратынын, тіпті, өздерінің тұрғылықты жерлері мен табыстарын жа-
сыратынын атап айтты.

Іс-шараны қорытындылаған қатысушылар алдағы уақытта алимент өндіруге 
қатысты сот шешімдерін орындауда туындайтын мәселелерді бірігіп шешудің жол-
дарын талқыға салды. 

Атырау облыстық сотының баспасөз қызметі

Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық 
№2 сотының ұйымдастыруымен медиация 
институтын дәріптеу, даудың соттан тыс 
шешілуінің ауқымын кеңейту мақсатында 
арнайы шара өтті. Оған қалалық білім беру 
бөлімінің №42 гимназиясының еңбек ұжы-
мы, Еңбек инспекциясы және облыстың 
кәсіподақ орталығымен қатысып, еңбек 
заңнамасын сақтауда кездесетін түйткілдер 
ортаға салынды.

Судья Алтын Айтуарова еңбек ұжымда-
рындағы қақтығыстарды қысқартуға бағыт-
талған «Еңбек дауларының алдын алу» 
пилоттық жобасының қалай жүзеге асып 
жатқанына тоқталды. Судья пилоттық жо-

АУАДАН АҚША ЖАСАУШЫЛАРДЫҢ 
АР-ҰЯТПЕН ІСІ ЖОҚ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ОҢ ҚАДАМ

«Мемлекеттік қызметтер 
жәрмеңкесі» Созақ ауданында 

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын жақсарту, азаматтардың көр-
сетілетін мемлекеттік қызметтер туралы хабардар болу деңгейін арттыру 
және электрондық мемлекеттік қызметтерді көпшілікке тарату мақсатында 
Мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі өтті. 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің Түркістан облысы бойынша Де-
партаменті және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының» 
облыстық филиалының ұйытқы болуымен ұйымдастырылған іс-шараға 200-ге жуық 
тұрғын қатысты. 

Жәрмеңкеге келушілер электронды қызметтерді Egov, Телеграмм жүйесіндегі 
EgovKzBot, Mgov қосымшаларымен алу әдістері, мемлекеттік қызмет көрсетудің ең 
қажетті салаларында, атап айтқанда әлеуметтік бағдарламалар мен жұмыспен қамту, 
білім беру, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы, тұрғын үй қатынастары 
және АХАТ салаларында қажетті консультативтік-әдістемелік көмек ала алды.  

«Онлайн болу – заман талабы. Көрсетілетін электрондық қызметтер санының 
артуына байланысты мемлекеттік корпорация мен агенттік қызметкерлері халық 
арасында қызметтерді онлайн алуды үйрететін шаралар өткізіп, азаматтардың 
цифрлық сауаттылығын арттыруда. Біз ең бірінші қалта телефондарымен қызмет 
алуды басты назарға аламыз. Бұл қосымшаларды пайдалану үшін мобильді азамат-
тар базасында тіркелу міндетті. Оны ХҚО қызметкерлері жүзеге асырады. Тәртіп 
бойынша қызмет алушының жеке сәйкестендіру нөмірі мен ұялы телефоны байла-
ныстырылып, базаға енгізілуі тиіс. Алдағы уақытта бұл іс-шарамен облысымыздың 
басқа да аудандарын қамту жоспарлануда»,– деді «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» Түркістан облысы филиалының ресми өкілі Амантай 
Егембердиев.

Сонымен қатар, корпорация қызметкерлері өз қызметін түрлі парақшалар, бро-
шюралар, жадынамалар тарату арқылы таныстырды.

Айта кетейік, жыл басынан бері облыс бойынша 1 197 811 электронды қызмет-
тер беріліп, мобильді азаматтар базасында 12161-ден астам созақтықтар тіркелген. 
Ал, Созақ аудандық ХҚО жыл басынан осы күнге дейін 15541 электронды цифрлы 
қолтаңбаға өтініш қабылдаған. Түркістан облысының вокзал, почта, білім ошақта-
ры секілді бір қатар адам көп шоғырланған жерлерде «Өз-өзіне қызмет көрсету 
бұрыштары» ашылды.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
Түркістан облысы филиалының баспасөз қызметі

баның мақсатына тоқталып, жеке даудың 
қаралуы және шешілуі соттан тыс және 
сотқа дейінгі тәртіпте кәсіподақ өкілдерінің 
қатысуымен келісу комиссиясы тарапынан 
жүргізілетінін атап өтті.

Облыстық Еңбек инспекциясының бас 
маманы Аслан Лукпанов Еңбек кодексінің 
159-бабының 1-тармағына сәйкес, жеке 
еңбек дауларын келісу комиссиялары, ал 
шешілмеген мәселелер бойынша немесе 
келісім комиссиясының шешімі орындал-
мағанда іс сот қарауына түсетініне тоқтал-
ды. Сонымен қатар, еңбек дауларының 
туындау себептері мен оларды шешу жол-
дарына, еңбек қатынастарының мәдениетін 

қалыптастыру қажеттігі туралы Кәсіподақ 
ұйымының сала бойынша маманы Гүлжанат 
Құрманғазиева жан-жақты тоқталды. 

Атап өту керек, сотта үстіміздегі жыл-
дың 8 айында еңбек даулары бойынша 99 
іс қаралып, 15-і кері қайтарылды, қараусыз 
18 іс қалдырылып, татуластыру шараларын 
қолдану арқылы 19 іс және 25 іс бойынша оң 
шешім шығарылды.

Пилоттық жобаны жүзеге асыру мақса-
тында Орал қаласының №2 соты мен «Батыс 
Қазақстан облысының кәсіподақ орталығы» 
аумақтық кәсіподақ бірлестігі арасында екі 
жақты ынтымақтастық жөнінде меморан-
дум жасалды. Сонымен қатар, Орал қаласы-
ның №2 сотының татуластырушы-судьясы 
талап арыз түскеннен соң азаматтық істі 
өндіріске жібермес бұрын (ҚР АПК 155 
бабы 1 бөлігіне сәйкес – бес күн аралығы) 
тараптарды шақырып түсіндіру шараларын 
жүргізеді. Бұл жұмыстар азаматтық іс өн-
діріске жіберілгеннен кейін де жалғасады.

Кездесудің қорытындысы бойынша 
барлық қатысушылар еңбек дауларын ше-
шуде өзара әрекеттесу қажеттілігі туралы, 
сондай-ақ, бірқатар нақты тиімді шаралар 
әзірлеу туралы келісті.

Олеся ТАШИМОВА,
Батыс Қазақстан облысы 

Орал қалалық №2 сотының
 БАҚ-пен жұмысқа жауапты маманы
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Ойталқы

Қанат МУСИН, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты: 

Гүлажар БАҚЫТЖАНОВА, Маңғыстау облыстық сотының судьясы:

ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСТІҢ ПӘРМЕНІ ҚАНДАЙ БОЛМАҚ?

Судья жариялылық-құқықтық дауларды шешкен 
кезде мемлекеттік органдар әрекеті конститу-
циялық қағидаларға қаншалықты сай деген сұраққа 
ғана емес, аталған заңның талаптарына сәйкесті-
гін қатаң тексеретін болады.  

Жалпы аталған заң жобасы әкімшілік рәсімдерді, 
оның ішінде мемлекеттік органдардың ішкі ведом-
стволық қызметіндегі ұйымдардың әкімшілік рәсім-
дерді жүзеге асырумен, сондай-ақ, жария құқықтық 
қатынастар саласындағы дауларды шешу бойынша 
әкімшілік сот ісін жүргізумен байланысты қоғамдық 

қатынастарды реттеуге бағытталған.
Десек те, бұл заң жобасы тиісті жұмыс топтарында әлі пысықталып, талқылана-

тын болады. Өйткені, мұнда азаматтық қоғамның да барлық ұсыныстары ескерілуі тиіс.

Күнделікті қолданып жүрген нормаларда кінәсіздік презумпциясы бәрімізге аян, яғни ол 
қазіргі таңда әкімшілік істер мен қылмыстық істерді қарау барысында қолданылатын қағи-
даттардың бірі. Ал, жаңа кодекс жобасындағы талапқа сәйкес, мемлекеттік билік органына 
«кінәлілік презумпциясы» призмасынан қаралады, яғни өзінің іс-әрекетіне немесе қабылдаған 
актілеріне қатысты дау айтылып отырған мемлекеттік билік органы өзінің «кінәсіз» екенін 
өзі дәлелдеуі тиіс.

Осы жерде судьялар қауымына да қоғам тарапынан, халық тарапынан үлкен аманат жүктелгелі 
тұр, себебі аталған санаттағы істерді қарау барысында судьяларға процессуалдық белсенділік – өз 
бастамасымен дәлелдемелерді жинау берілген, яғни «ақты ақ, қараны қара» деп кесімін айтатын 
қазіргі заман билері – судьялар өте белсенді, мемлекеттік органның ықпалынан ада болуы керек. 
Кодекс нормаларына сай, дауды сотқа дейін реттеу нормалары қарастырылған, азамат сотқа дейін 
билік органына шағымдана алады. Бұл жоба қарапайым азамат пен билік арасындағы қарым-қатынасқа жаңа серпін береді. 

Ал, осы дауларға  судьялар қауымы халықтың аманатына қиянат келтірмей, ар-намысын басшылыққа ала отырып, қара 
қылды қақ жарып, тоқтам айтып, «тоқсан ауыз сөзге, тобықтай түйін қояды» деген сенімдемін!

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте) СУДЬЯНЫҢ 
БЕЛСЕНДІЛІГІН 
КӨТЕРЕТІН ЗАҢ

Билік органдарының шешімдері мен 
әрекеттеріне шағым жасау барысында 
азаматтар олармен тең жағдайда бол-
майды. Өйткені, алып мемлекеттік ап-
паратқа мүмкіндіктері мен ресурстары 
сай емес. Сондықтан әлемдік тәжіри-
беде тұрғындардың өз құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау барысында 
туындайтын дауларды шешудің ерекше 
тетігі енгізілген. Ол – әкімшілік әділет 
институты. Құқықтық мемлекет құруға 
бет бұрған Қазақстан да бүгінде осы 
жолды таңдап отыр. Бұл ретте жуырда 
Парламент Мәжілісінде тұсауы кесілген 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
жобасы шешуші қадам болды деп айтуға 
толық негіз бар. 

Жаңа құжатты Әділет министрлігі мен 
Жоғарғы Сот бірігіп дайындапты. Жиын-
да Кодекс жобасын Әділет вице-министрі 
Наталья Пан таныстырған еді. Оның ай-
туынша құжатта көрініс тапқан нормалар 
біріншіден азматтардың басқарушылық 
шешімді қабылдау үрдісіне қатысуына 
мүмкіндік береді. Екіншіден, жоғары 
тұрған органдарда және сотта билік ор-
гандарымен болатын дауларда азаматтар 
құқын қорғау тетіктерін тиімді белгілеуге 
жол ашады. 

Қазіргі таңда билік органдарының 
азаматтарға қатысты кез келген әрекеті 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Рұқ-
саттама және хабарламалар туралы» 
сынды бірқатар заңдармен реттелетініне 
қарамастан Кодекс жобасы азаматтар 
мүддесін қорғайтын жаңа ережелерді 
бекітеді. 

Құжатта билік құзыреті тек мемле-
кеттік қана емес, басқа нысандар арқылы 
жүзеге асырылатындықтан «әкімшілік 
орган» деген түсінікті бекіту ұсынылып-
ты. Пан ханым мұның басшылық шешім 
қабылдауға құзыретті мемлекеттік емес 
субъектіні тәртіп сақтауға міндеттейтінін 
айтты. Мәселен табиғи монополия нысан-
дары азаматтарға қызмет етуге міндетті 
болғанына қарамастан олардың шешім-
деріне «Әкімшілік амалдары туралы» 
заңда белгіленген тәртіпке сай шағымда-
нуға болмайды. Өйткені, бұл ұйымдар 
мемлекеттік органдарға жатпайды. Заң 
күші тек мемлекеттік органдарға ғана қол-
данылады. Кодекс жобасы қабылданса, 
бұл талап мемлекеттік емес нысандардың 
жария-құқықтық дауға қатысты барлық 
әрекеттерінде жүзеге асырылады. Айта-
лық, Жеке сот орындаушылар палатасы-
ның атқару құжаттарын орындаумен ай-
налысқысы келетін азамат ұйымға мүше 
болу өтінішін бергенімен, кіру жарнасын 
төлемесе, өтініштен бас тартылады. Негізі 
кіру жарнасын төлеу міндеті заңнамада 
қарастырылмағандықтан, орган өз құзы-

ретін арттырып отыр. Кодекс жобасында 
белгіленген тәртіп бойынша мұны бұзуға 
болады. Онда осы секілді билік нысан-
дары тарапынан орын алатын асыра 
сілтеушіліктен қорғау қағидаттары толық 
қарастырылған. Құқықтар басымдығы 
қағидаты құқық қолданушыны барлық 
күмәнді жағдайларды, заңнамалардағы 
қайшылықтарды, түсініксіз нормаларды 
өтініш берушінің пайдасына тәпсірлеуге 
міндеттейді. 

Мұның сыртында билік органда-
рының басшылық шешімді қабылдау 
кезінде тұрғындармен «кері байланы-
сын» қамтамасыз ететін процедуралық 
кепілдіктер бекітілмек. Мәселен, билік 
субъектісінің мүдделі азаматтың пікірін 
ақырғы шешімді шығарғанға дейін 
тыңдау міндеті белгіленді. Азамат өзі-
не қатысты шешімді шығару кезінде 
әкімшілік орган басшылыққа алған 
материалдармен танысуға мүмкіндік 
алады. Одан әрі әкімшілік амалды жүзеге 
асырудың нақты әрі ұғынықты сатылары, 

атап айтқанда істі қозғау  (арыз беру), 
қарау (зерттеу, тыңдау), шешім қабылдау 
(әкімшілік актісін шығару, өтінішке жа-
уап беру) белгіленді. Енгізілген сатылар 
жүйесі бір жағынан барлық басшылық 
қызметті бірізге салудағы ведомствалық 
ерекшелікті шектеуге, екінші жағынан 
мемлекеттік органдар қызметін олардың 
жұмысын реттейтін көптеген құқықтық 
актілерді шығарудан босатып, оңтайла-
уға мүмкіндік береді. 

Азаматтар үшін қолайлы құқықтық 
шешімдерді бұзудың ерекше тәртібі ен-
гізіледі. Азаматтар өзінің кінәсі болмаған 
жағдайда бір кездері қабылданған шешім-
дердің заңды екендігіне, сабақтастығына, 
олардың ешқашан бұзылмайтынына 
сенімді болу керек. Мәселен, белгілі бір 
қызметті жүзеге асыру үшін лицензияны 
бергеннен кейін бақылау және қадаға-
лау органы ондағы мөрдің ескіргендігін 
анықтап, оған азаматтың кінәсі болмаса, 
лицензия кері қайтарылып, қызмет тоқта-
мау керек. 

Кодекс бойынша салықтық, кедендік 
сипаттағы даулардан бөлек, өзге бар лық 
жария-құқық даулары бойынша сотқа 
дейінгі шағымдану енгізілді. Шағым-
дарды қарау өндірісі салыстырмалы 
түр де жеделдетілген тәртіппен жүреді. 
Сонымен қатар, сотқа дейін қаралған 
шешімдердің тек қана заңдылығы бой-
ынша емес, дұ рыстығына да тексеріс 
жүргізіледі. Алайда, осы әкімшілік ша-
ралардың бәрі сот органдары тарапынан 
тиісті бақылау болмаса өз әлеуетін то-
лыққанды пайдалана алмайды. Осыған 
орай сот өндірісінің жаңа түрі әкімшілік 
сот өндірісі енгізіліп отыр. Жария-құқық 
қатынастардағы теңсіздік ескеріле оты-
рып, соттың айғақтарды жинаудағы рөлі 
күшейтілуі қажет. 

Жиында сөз алған Жоғарғы Соттың 
мамандандырылған сот алқасының төр-
ағасы Айгүл Қыдырбаева бұл пікірді құп-
тады. Қыдырбаева ханымның айтуынша, 
Қазақстанда барлық даулар бір ереже 
бо йынша қаралады. Сот айғақтарды іздеу-

ден босатылған. Әкімшілік сот қалыптас-
қан шетелдерде тараптардың теңсіздігі 
деген ұғым жоқ. Оларда айғақтарды 
судьяның өзі жинайды. Сонымен қатар 
істерді қараудың тәртібі жеңілдетілген. 
Ал, бізде барлық проблеманы азаматтың 
өзі шешіп, мемлекеттік орган мен сотқа 
жалғыз қарсы тұруға тура келеді.

Жағдайды прокурордың қатысуы одан 
сайын қиындатады. Неге азамат заң бой-
ынша дұрыс әрекет етсе де ұтылады? Өйт-
кені, азаматтық процесте көп дәлел кел-
тірген және сотты өзінің дұрыстығына көз 
жеткізгендер жеңеді. Сот тараптар берген 
нәрсеге ғана баға береді, өйткені ол заң 
өлшемдерімен байланған және аталмыш 
заң талаптарын сақтауды көздеп, дауды 
әділдікке сай шешпейді. Мұнда тараптар-
дың теңсіздігі ескерілмейді. 

Азаматтарға жағдайдан шығып, құқық 
аясында істе ұтуға мүмкіндік бермейтін 
тағы бір кедергі – процестің шиеленістілі-
гі. Аталмыш Кодекс жобасында мемлекет-
пен арадағы дауда азамат құқын қорғау-
дың ұғынықты тетігі қалыптастырылып 
отыр. Соның арқасында талап арызды 
қабылдау мен қараудың амалдары жеңіл-
детілмек. Судья онда әртүрлі сипаттағы 
анықтама шығарудан босатылды. Проку-
рор тек салықтық, кедендік, экологиялық, 
бюджеттік даулар бойынша қозғалатын 
дауларға қатысатын болады.

Әкімшілік сот өндірісінің азамат-
тықтан басты ерекшелігі онда судья 
белсенді роль атқарады. Осы қағидатты 
басшылыққа ала отырып, судья әкімшілік 
органның шешімін тексеруге, барлық 
жағдайды зерттеуге, егер тараптардың 
ұсынған айғақтары жеткілікті болмаса, 
талап арызда жіберілген формальды 
қателіктердің түзелуіне жәрдемдесуге, 
анық емес талаптарды нақтылауға, талап 
арызды берудің салдарын түсіндіруге, 
іс бойынша алдын ала пікірін айтуға 
міндетті болады. Сонымен қатар, жоба 
бойынша істің сотта қаралатын ақылға 
қонымды мерзімі көзделді. Сотта істің  
күрделілігі, судья әрекетінің жеткіліктілі-
гі, процеске қатысушылардың адал ниеті 
назарға алынатын болады. Істі қараудың 
ең ұзақ мерзімі жоба бойынша талап арыз 
түскен кезден бастап 6 айға шектелді. Бұл 
Германия, Латвия, Ресей сынды елдерде 
өзін ақтаған тетіктер. 

 Құжаттағы бұл өзгерістер тұсау ке-
серге қатысқан депутаттар мен қоғамдық 
ұйым өкілдерінің, саяси сарапшылардың 
көңілінен шыққан сияқты. Олар кодекс 
жобасын нақтылау үшін бірқатар сұрақта-
рын қойғанымен, жаңалықтарға қатысты 
қарсы сөз айтпады. Пікірлер негізінен 
сот өндірісіндегі судья рөлін арттыру, 
тараптардың теңдігін қамтамасыз етудің 
мүмкіндіктерін барынша кеңейту бағы-
тында өрбіді. Осылайша құжат Парламент 
қарауына қабылданды. Енді оны шира-
тып, кем-кетігін түзеу депутаттардың 
құзырында. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

ПӘРМЕН

Жер кодексінің 92, 94-баптарына сәйкес, анықталған 
заң бұзушылықтарды жою мақсатында 945,78 гектар 
жерге қатысты жер телімдерін мақсатқа сай пайдала-
ну қажеттілігі туралы 211 ұйғарым шығарылыпты.

   Қала мен аудандарда құрылыс мақсатына ар-
налған пайдаланылмайтын немесе жер заңнамасын 
бұза отырып пайдаланылатын жер учаскелерін 
анықтау үшін жұмыс топтары құрылып, бұл бағытта 
да шаралар жүргізілуде. Басқарма жыл басынан бері 
құрылыс нысандары үшін берілген 944,53 гектар 
жердегі 205 жер телімін тексерген. Оның нәтижелері 
бойынша Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 
92, 94-бабына сәйкес жер телімдерін мақсатты пай-
даланбағандарға қатысты ұйғарымдар шығарылған. 
Аталған жер телімдері бойынша бір жыл өткеннен 
кейін бақылау тексерулері жүргізілетін болады, олар-
дың нәтижелері бойынша тиісті шаралар қабылдана-
ды дейді басқарма басшысы.

Құрылыс нысандары үшін берілген осы жер 
учаскелері жөніндегі мәліметтер Ақмола облыстық 
мемлекеттік кірістер департаментіне жер салығы-
ның жоғары мөлшерлемесін қолдану үшін жіберілді. 
Бүгінгі таңда коммерциялық мақсатта пайдаланыл-
майтын жерлер бойынша 2015 жылдан бастап 24 
миллион 721 мың теңге жер салығының жоғары мөл-
шерлемесі қолданылды. 2018 жылғы коммерциялық 

мақсаттағы жер учаскелеріне берілген ұйғарымдар 
бойынша бақылау тексерулерінің нәтижесінде бұрын 
анықталған заң бұзушылықтардың жойылмауына 
байланысты сот органдарына 67,9 гектар жер учаске-
лерін мәжбүрлеп алып қою туралы 16 талап арыз 
жолданып, оның ішінде бүгінгі күні 5 гектар жер 
телімі мемлекеттің меншігіне қайтарылған.

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 
2018 жылдың қараша айында жергілікті атқарушы 
органдар облыс бойынша прокуратура органдарымен 
бірлесіп жүргізген тексерулер нәтижесінде пайдала-
нылмай жатқан 422 жер телімін анықтады. Жоғарыда 
көрсетілген жер телімдерінің мекен-жайын тексеру ге 
де материалдар келіп түсті. Тексерулер нәтижесі-
не сүйенсек, бүгінгі күні 3,55 гектарды құрайтын 4 
жер телімі пайдаланыла бастады. Сондай-ақ, 3,551 
гектарды құрайтын 4 жер телімі мемлекет меншігіне 
алынды. 

– Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің  
338-бабына сәйкес, аудандық атқарушы органдар, 
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқа-
рушы органдары жер учаскесінің меншік иелері мен 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жер 
пайдаланушыларға қатысты әкімшілік шараларын 
қолдана отырып, жерді пайдалану мен қорғауға мем-
лекеттік бақылау ұйымдастырады және жүргізеді. 

Осыған байланысты, басқарма аудандарда тексеру 
жүргізу тәртібін түсіндіру бойынша тиісті жұмыстар 
жүргізді, аудандық инспекторлар біздің басқарма-
да тағылымдамадан өтті. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес 2018 жылдың қараша айында 
жергілікті атқарушы органдар облыстық прокуратура 
органдарымен бірлесе отырып 975 139,8 гектар жерде 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы 744 жер учаскесін 
анықтады. Осы орайда, аудан әкімдіктерінің мем-
лекеттік инспекторлары жерді пайдалану заңдарын 
бұзған 195 субъектіні әкімшілік жауапкершілікке 
тартты. Меншік иелерінің жер телімдерінен өз ер-
кімен бас тарту, жалға алу шартын бұзу жолымен 17 
мың 531,5 гектар жер мемлекетке қайтарылды, – дей-
ді Ерғали Шорин. 

Жерді ұзақ мерзімге жалға алып, оны пайдалан-
бай арамшөп қаптатып қойып отырғандар бар. Олар 
жерді не өздері пайдаланып, ештеңе өндірмейді, не 
пайдаланамын деген ақшасы бар адамдарға мүмкін-
дік бермейді. Басқарма міне, осындай мәселені шешу 
үшін соңғы жылдарда біраз жұмыстар жүргізуде. 
Жоғарыда аталған шаралар соның айғағы. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ЖЕР ПАЙДАЛАНУШЫҒА БЕРІЛУІ ТИІС
Бар байлықтың бастауы – жер. Ата-ба-

бамыз қанын төгіп, ақ білектің күшімен, ақ 
найзаның ұшымен қорғап, бізге мұра етіп 
қалдырған жерді қазір тиімді пайдалана алмай 
жүрген жайымыз бар. Жерге байланысты қан-
шама реформалар жүргізілді. Оны ұзақ жылға 
жалға да бердік, тіпті жеке меншік ретінде 
саттық та, бірақ, соның бәріне қарамастан әлі 
күнге дейін жер мақсатты, тиімді пайдаланыл-
май келеді.

Ақмола облысының жердің пайдаланылуы 
мен қорғалуын бақылау басқармасы жыл басынан 
бері 320 тексеру жүргізіп, жерге қатысты 283 заң 
бұзушылықты анықтапты. 1606,19 гектар жер өз 
мақсатында пайдаланылмай отыр екен. Өткен жыл-
мен салыстырғанда заң бұзушылықтар саны бірнеше 
есеге артып кеткен. Құзырлы орган заң бұзғандарға 
қатысты 27 әкімшілік іс қозғап,  3 миллион 484 мың 
теңгенің айыппұлын салған. Оның  2 миллион 95 
мың теңгесі бюджетке түсіпті. Айыппұл сомасының 
азаюына басқарма құзыретінен ауыл шаруашылығы 
жерлерін пайдаланбағаны немесе ұтымсыз пайда-
ланғаны үшін айыппұл салуды алып тастау себеп 
болып отыр дейді аталмыш басқарманың басшысы 
Ерғали Шорин. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы 
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АУДАРМАШЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ 
АУҚЫМЫ КЕҢ

Кез келген сот процесіне аудармашылар қатыстырылады. Себебі 
сотталушы, жәбірленуші сынды өз құқықтары мен мүдделерін немесе 
өздері өкілдік ететін құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қаты-
сушылардың аудармашы көмегіне жүгінуге құқығы бар. 

Сот процестеріне қатысатын аудармашыларға Қылмыстық-процестік 
кодекстің 81-бабында:  «Аударма жасау үшiн білу қажет тiлдi меңгер-
ген және күдікті, айыпталушы, сотталушы, олардың қорғаушылары не 
жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер немесе олардың 
өкiлдерi, сондай-ақ, куәлар және өзге де процеске қатысушылар iс бой-
ынша iс жүргiзiлетiн тiлдi бiлмеген жағдайларда, сол сияқты жазбаша 
құжаттарды аудару үшiн тергеу және сот әрекеттерiне қатысуға тар-
тылған, iске мүдделi емес адам аудармашы ретiнде шақырылады» деп 
анықтама берілген.

Соған орай, ең алдымен, қылмыстық процестi жүргізетін орган адам-
ды аудармашы етiп тағайындау туралы қаулы шығарады. Қылмыстық сот 

процестеріне қатысатын аудармашының заңнамада бекітілген біршама 
құқықтары бар: Біріншіден, аудармашы аударманы жүзеге асыру кезiнде 
қатысатын адамдарға аударманы нақтылау үшiн сұрақтар қоюға құқылы.  
Екіншіден, жүргiзуiне өзi қатысқан тергеу әрекеттерінің немесе өзге де 
процестік әрекеттердiң хаттамасымен, сондай-ақ, тиiстi бөлiгiнде сот 
отырысының хаттамасымен танысуға және аударманың толықтығы мен 
дұрыстығына қатысты, хаттамаға енгiзілуге жататын ескертулер жасауға 
құқылы. Одан бөлек, егер оның аудару үшiн қажеттi бiлiмi болмаса, iс 
бойынша iс жүргiзуге қатысудан бас тартуға; қылмыстық процестi жүргі-
зетін органның әрекеттерiне шағым келтіруге; егер iс бойынша iс жүргiзу-
ге қатысу оның лауазымдық мiндеттерiнiң шеңберiне кiрмейтiн болса, 
өзінің тергеу әрекеттеріне және өзге де процестік әрекеттерге қатысуына 
байланысты шеккен шығыстарына өтем және орындаған жұмысы үшiн 
сыйақы алуға; қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхат мәлім-
деуге құқығы бар екенін де атап өткен жөн.

Сәйкесінше, сот процесі барысында оған жүктелетін міндеттер де 
бар. Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес, аудармашы қылмыстық 
процестi жүргізетін органның шақыруы бойынша келуге; өзiне тапсы-
рылған аударманы дәл және толық орындауға; өзінің қатысуымен 

жүргiзiлген тергеу әрекеттерiнiң хаттамасында, сондай-ақ, процеске 
қатысушыларға олардың ана тiлiндегi немесе олар бiлетiн тiлдегi аудар-
масымен бірге табыс етілетін процестік құжаттарда аударманың дұрыс-
тығын өзiнiң қолымен куәландыруға; аудармашы ретiнде тартылуына 
байланысты өзiне белгiлi болған iстiң мән-жайлары туралы мәлiметтердi 
немесе өзге де деректердi жария етпеуге; тергеу әрекеттерi жүргiзілген 
кезде және сот отырысы уақытында тәртiп сақтауға мiндеттi.

Сонымен қатар дәлелді себептерсіз сот отырысына келуден немесе 
өзiнiң мiндеттерiн орындаудан бас тартқаны немесе жалтарғаны үшiн 
аудармашыға Қылмыстық-процестік кодекстің 160-бабына сәйкес жа-
уаптылық көзделген. Егер іс барысында көпе-көрнеу дұрыс аудармаған 
жағдайда аудармашы қылмыстық жауаптылықта болады. Аталған 
баптың қағидалары мылқау немесе саңырау адамдардың ым-бел-
гiлерiн түсiнетiн және iс бойынша iс жүргiзуге қатысу үшiн шақырылған 
адамдарға да қолданылады.

Ж.ҮСЕН,
Байқоңыр аудандық №2 сотының жетекші маманы 

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ 

ТАРАЗЫ

КӨЗҚАРАС

машылық – ақыл-ой мен парасаттың, 
білімнің деңгейін көрсетеді. Сөз өнері – 
дауды шешудің басты құралы. Өздерінің 
шешендігімен танымал Майқы, Төле, 
Қазыбек, Әйтеке, Мөңке би сияқты 
тұлғаларымыз әлі күнге дейін бізге үлгі. 
Айтқан сөздері бүгінге дейін өзінің 
маңызын, мәнін жоғалтан жоқ. Сол 
заманның өзінде «Елдің құты – биде» 
деген. «Би – төрттің құлы» деген. Ол 
төртеу не десек, ол: таза ниет, терең ой, 
адал еңбек, ар мен ұят. Бұлар адамның ең 
құнды рухани байлығы. Қазіргі қоғамға 
қазақ тілін жетік білетін, бойынан жақсы 
қасиеттер табылатын, білімді, шешендік-
ті меңгерген, жастар үлгі алатын тұлға-
лар қажет. Осы ортақ қасиеттер судьялар 
бойынан табылса халықтың сотқа деген 
сенімі бекиді деген еді ғалым.

Сонымен қатар, Қазақстан Респуб-
ликасы Жоғарғы Сотының судьялары 
оқыған лекцияларда әртүрлі санаттағы 
істердің соттарда қаралу тәжірибесімен 
таныстық. Біліктілігін арттырып жатқан 
судьялар өздерінің қараған істері бой-
ынша өзекті сұрақтарын қойып, қажетті 
ақпараттар ала білді.

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті жанындағы адам құқықта-
ры жө ніндегі Комиссияның хатшысы 
Т.Абишев пен «Эберт атындағы қор» 
және «Адам құқықтарын қорғаудың ха-
лықаралық механизмдері. Халықаралық 
стандарттарды тәжірибеде қолдану» 
тақырыптарында өткізілген семинар-
да адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын өз елімізде ғана 
емес, халықаралық деңгейде қорғау 
механизмдерімен, адам құқықтарын 
қорғайтын халықаралық ұйымдармен 
таныстық. Күнделікті жұмыста мән 
бермей, өз бетіңмен оқығанда түсіне бер-
мейтін біздің елмен ратификацияланған 
халықаралық шарттарды істерді қарау 
барысында басшылыққа алудың маңыз-
дылығын үйрендік.

Судьяларды және сот жүйесі қыз-
меткерлерін қайта даярлау, біліктілігін 
арттыру институтының директоры, заң 
ғылымдарының докторы Е.Б.Абдра-
сулов тың «Сот жүйесін модернизация-
лаудың өзекті мәселелері», «Конститу-
циялық заңнаманы қамтамасыз етудің 
мағынасы және соттың рөлі» тақырыпта-
рында өткізген сабағы қатысушы судья-
лар үшін маңызды болды. Сот жүйесінде 
болып жатқан өзгерістер, сот төрелігін 
атқарудағы жариялылық, халықтың 
сенімін арттыру үшін атқарылып жатқан 
істер, судьялыққа кандидаттарды таңда-
удың өзекті мәселелері дәріс барысында 
талқыланып, өз арамызда пікірталастар, 
әртүрлі ұсыныстар айтылып, сабағымыз 
өте қызықты өтті. 

Істерді мемлекеттік тілде қарау қазір 
өте өзекті мәселелердің қатарында. 
Осы ретте, Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының судьясы Б.Мақұл-
бековтың «Азаматтық істер бойынша 

процессуалдық құжаттарды мемлекеттік 
тілде дайындау» тақырыбында өткізген 
семинарын ерекше айтуға болады. Бұл 
семинар – өзіміздің мемлекеттік тілде 
даярлап жүрген сот актілерімізге сыни 
көзқараспен қарауға септігін тигізді. 
Осы ретте күнделікті қолданатын ко-
декстердің мемлекеттік тілде жазылған 
нұсқасындағы заң терминдерінің орыс 
тілінен әртүрлі болып аударылғанына, 
судьялардың жиі жіберетін қателіктері-
не көңіл бөлінді. Жасыратыны жоқ, 
мемлекеттік тілімізді тиісті деңгейде 
білмейтін, ұмытуға айналған, үйренгісі 
келмейтін адамдар бар. Халқымыз «тілін 
білмейтіндер емес, тілін білгісі келмей-
тіндер – мәңгүрт» деп босқа айтпаған 
болар. Семинарларда, дөңгелек үстел-
дерде мемлекеттік тіліміздің деңгейін 
көтеру мәселесі қанша айтылып жүрсе 
де, былай шығып, бір-бірімізбен орыс 
тілінде сөйлесеміз. Осыған орай, рухани 
жаңғыру аясында өз ана тілімізге бет 
бұрсақ деймін. 

Бұл курс мемлекеттік тілде іс қа-
райтын судьяларға арналғандықтан  
лекторларымыз бізге сабақтарын мем-
лекеттік тілде өткізуге тырысты. Екі 
тілде де еркін сөйлейтін білікті, білімді, 
өте мәдениетті оқытушылардан дәріс 
алғанымызға ризамыз, оларға алғысы-
мыз шексіз.

Біліктілігімізді арттыруға арналған 
курстардың тағы бір пайдасын айта 
кеткен жөн, ол – тәжірибе алмасу. Курс-
қа республикамыздың әр түкпіріндегі 
аудандық, қалалық, мамандандырылған 
соттардың судьялары келеді. Бір-бірімен 
өз тәжірибесімен бөліседі. Курстан кейін 
де байланысты үзбей, әлі күнге дейін 
бір-бірімізбен хабарласып, қызмет бабы 
бойынша туындаған сұрақтармен пікір-
лесіп отырамыз.

Аудандық соттың судьяларына 
Нұр-Сұлтан қаласына бару мүмкіндігі 
жиі беріле бермейді. Қызмет бабымен 
ешқайда шыға алмайтынымыз жасырын 
емес.  Елордамызда мәдени орталықтар, 
музейлер, ескерткіштер бар. Рухани, 
мәдени тұрғыдан демалуымыз үшін 
сабақтан кейін опера театрында, Қазақ 
концертте болған қойылымдарға бардық. 
«Әділет алаңы» фильмінің презентация-
сына қатыстық. Аталған мәдени іс-ша-
ралар да талғамымызды өсірді, өзімізді 
тәрбиелеуге септігін тигізді. 

«Оқығаныңды емес, тоқығаныңды 
айт» – демекші, осы курс аз уақытта бол-
са да білім қоржынымызды толтыруға, 
еңбектенуге, ізденуге көмектесті, ойға 
тоқығанымыз көп болды. Орыс тілді 
аудандардан келген әріптестерім ана 
тілдерінде сөйлеп, ана тілдің қадірі мен 
қасиетіне тағы да бір үңілгендей болды. 
Біліміңді жетілдіру өзің үшін керек. 
Қандай жетістікке жетсең де ол еңбектің 
арқасы дегім келеді. 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ІЗДЕНГЕН ЖЕТЕР МҰРАТҚА!

Қазіргі таңда қалалық сотта «Билер 
кеңесі» жұмыс жасап, сот ғимаратында 
ашылған «Медиация кабинеттері» даулар-
ды бейбіт жолмен шешуге қолайлы орта 
қалыптастырып отыр. Соның арқасында 
2019 жылдың алғашқы жартыжылдығын-
да 12 қылмыстық іс, 609 азаматтық іс 
медиация тәртібімен шешілген. Мұның 
өзі қалалық сотта медиацияны дамытуға 
айрықша көңіл бөлінгенін көрсететіндей. 

«Татуласу: сотқа дейін, сотта» жобасы 
дауларды соттан тыс шешу тәсілдерін 
жетілдіріп, қоғамдағы даукестіктің дең-
гейін төмендетуге, соттардың жүктемесін 
азайтуға бағытталған шаралар бойынша 
қарқынды жұмыстар жүргізуде. Сот са-
ласында соңғы жылдары бұл бағытта ай-
тарлықтай ауқымды шаралар атқарылды. 
Нәтижесінде сот жүйесі дамудың жаңа 
сатысына көтеріліп, бұрын соңды тәжіри-
беде болмаған заманауи технологиямен 
толығуда.

Атап айтқанда, «Төрелік» ақпарат-
тық жүйесі, «Сот кабинеті» сервисі, 
«Электронды шақыру қағаз», «Сот құ-
жаттарымен танысу», «SMS хабарлама» 
сервисі, «Талдау» форумы, «сот орган-
дарымен байланысу  CALL-орталығы», 
сенім телефоны, дыбыс-бейне жазатын 
құрылғылар, бейне конференция арқылы 
сот төрелегін жүзеге асыру секілді қыз-
меттер бүгінгі сот жүйесінің ажырамас 
бөлігіне айналды. Бұл қызмет түрлерінің 
артықшылығы мен тиімділігін қарапайым 
халық та сезінуде.

Мәселен, «Сот кабинеті» арқылы 
кез келген азамат немесе заңды тұлға 
еш қиындықсыз сотқа жүгіне алады. 
Дәлірек айтқанда, бұл қызмет түрі сотқа 
жүгінушілерді әуре-сарсаңға түсірмей, 
өзіне ыңғайлы уақытта, қалаған жерінен 
онлайн режимде сотқа талап арыз беруі 
үшін оңтайлы болса, сот үшін бұл жүйе 
артық қағазбастылықты азайтып отыр. 
Сондай-ақ, бұл судьялар мен арызда-
нушының жүзбе жүз кездесуінің алдын 
алып, сәйкесінше сыбайлас жемқор-
лықтың жолын кеседі.

Соттағы ақпараттық технологияның 
жаңалығын пайдаланушылар қатары жыл 
санап өсіп отыр. 2019 жылы сотқа жол-

данған 2230 арыз «Сот кабинеті» арқылы 
түскен. Осы көрсеткіштің өзінен атал-
мыш сервистің қазіргі күні жұртшылық 
арасында қаншалықты кең қолданылып 
отырғанын бағамдауға болады. Қала-
лық сот отырысы залдары дыбыс-бейне 
қондырғылармен жарақталған. Бұл сот 
жұмыстарының ашықтығын, судьялардың 
заң бұзушылықтарға жол бермеуін, тарап-
тардың сот шешімінің әділдігіне күмән 
туғызбауын қамтамасыз етеді. 

Сонымен бірге, соңғы жылдарда сот 
отырыстарын қашықтықтан өткізу тәжіри-
бесі де енгізілуде. Қылмыстық, азаматтық 
істер бойынша тараптардың бірі басқа 
облыста болған кезде де тұрғылықты жер-
дегі сотқа барып, қашықтықтан куәгерлік 
ете алады. Бұл бастаманың да азамат-
тардың уақыты мен қаржысын үнемдеу 
мақсатында енгізілгені белгілі.

Сот саласын жетілдіруге бағытталған 
жеті басымдық «Мінсіз судья», «Үлгілі 
сот», «Әділ процесс», «Татуласу: сотқа 
дейін және сотта», «Сапалы нәтиже», 
«Оңтайлы орта» және «Е-сот» деп ата-
лады. Қысқаша айтсақ «Мінсіз сот» – 
қоғамның зор сеніміне ие болған әділ, 
бейтарап, тәуелсіз судьялар корпусын 
қалыптастыруды көздесе, «Үлгілі сот» 
жобасы – сот қызметінің сапасын артты-
руға бағытталған. «Әділ процесс» – сот 
процесін әділ әрі қисынды өткізуді мақсат 
етсе, «Smart» сот арқылы сот жүйесінде 
IT технологияларды кеңірек қолдану көз-
деліп отыр.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
айтқанда, «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» демекші, сот процесінде 
біз азаматтардың конституциялық тұрғы-
да кепілдендірілген құқықтарын сақтап, 
әділ төрелік етуді үнемі назарда ұстаймыз. 
Сонда ғана халықтың сотқа сенімі артады. 
Өйткені, әділдік – барлық азаматтардың 
қызметтік жайы мен әлеуметтік мәрте-
бесіне қарамастан заң алдында тең болуы. 
Ал, бұл Мемлекет басшысы жүктеп отыр-
ған үшінші бағыттың басты қағидасы.

Айнұр ЖАНДИЛЬДИНА, 
Балқаш қалалық сотының судьясы

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

« І З Д Е Н Г Е Н  Ж Е Т Е Р 
М Ұ РАТ Қ А »  Д Е М Е К Ш І , 
Қ АЗ І Р Г І  Ж А Һ А Н Д А Н У 
ЗА МАНЫНДА ӨЗІҢНІҢ 
БІЛІМІҢДІ ҮНЕМІ ЖЕТІЛ-
ДІРІП ОТЫРМАСАҢ КӨШ-
КЕ ІЛЕСЕ АЛМАЙ, ҚАТА-
РЫҢНАН ҚАЛУЫҢ ОҢАЙ. 
О Л  Ү Ш І Н  А Д А М Н Ы Ң 
КӨКІРЕГІ – ОЯУ, ТАЛҒА-
МЫ – ЖОҒАРЫ, МАҚСАТЫ 
– БИІК БОЛЫП, ІЗДЕНУДЕН 
ЖАЛЫҚПАУ КЕРЕК. 

Судьяның күнделікті атқаратын қыз-
меті жеңіл емес. Алдыңа келген істі 
дұрыс шешу үшін көп дайындық жа-
сайсың, ізденесің, көп оқисың. Ша ғым-
данған адамның қандай ойы бар екенін, 
сотқа жүгіну арқылы қандай мақсатты 
көздеп отырғанын, ішкі жан дүниесін 
ұғыну қажет. 

Білім жетілдірудің кез келген әдісі 
пайдалы. Мейлі сіз өз бетіңізбен оқыңыз, 
болмаса арнайы біліктілікті көтеретін 
курстарды таңдаңыз, оның кез келгені-
нен қажетті мәлімет аларыңыз даусыз. 
Соның ішінде біліктілікті арттыру курс-
тары сот саласының мамандары мен 
судьяларының тәжірибесін шыңдауға, 
шеберлігін арттыруға мүмкіндіктер 
бе ріп қана қоймай, болашақтарына ба-
ғыт-бағдар көрсетуде де маңызды рөл 
атқарып келеді.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының жанындағы Сот төрелігі акаде-
миясының ұйымдастыруымен былтырғы 
жылы «Азаматтық істерді мемлекеттік 
тілде қарайтын аудандық және оған 
теңестірілген соттар судьяларының 
біліктілігін арттыру» курсынан өттім. 
Бұл курста судьяларға арналған әртүр-
лі қызықты тақырыптарда лекциялар 
оқылды. 

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» 
кафедрасының меңгерушісі, философия 
ғылымдарының докторы, профессор 
Т.Бурбаев «Шешендік өнердің сот жүйе-
сіндегі орны мен рөлі» тақырыбында 
дәріс берді. Аталған лекция бәрімізге 
мемлекеттік тіліміздің құдіретін түсі-
ну ге және халқымыздың даналығына 
үңілуге септігін тигізді, терең ойға же-
теледі. Басқа елдің ұлы ғалымдарынан 
іздемей-ақ, шешендік өнердің негізін өз 
дана, би, ғалымдарымыздың еңбегінен 
алуға болатынына көзімізді жеткізді. Су-
дьялар үшін шешендік өнердің маңызды 
екенін бәріміз білсек те, осыған дейін 
мән бермей келген едік. 

Шешендік өнер – жеке адамның 
сөйлеуі, тілінің дамуы, сөйлеу кезінде 
өзіне ғана тән шығармашылығы. Шығар-

Гүлнұр БЕКЕЖАНОВА,
Курчатов қалалық сотының 

судьясы

БАСТАМА

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ҚҰҚЫҚ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫ ХАЛЫҚТЫҢ СЕНІМІНЕ ИЕ БОЛУЫ КЕРЕК-
ТІГІН АЙТЫП, ҮЛКЕН МІНДЕТ ЖҮКТЕДІ. ЕЛДЕГІ ЭКОНО-
МИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК, САЯСИ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУГЕ 
БАҒЫТТАЛҒАН 10 БАҒЫТТЫҢ ҮШІНШІСІНДЕ БҰЛ ТУРАЛЫ 
АРНАЙЫ ЖАЗЫЛҒАН. ҚАЗАҚСТАННЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
БАСҚАРУ ТӘРТІБІНЕ БАСЫМДЫҚ БЕРІП, ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ 
МЕН ТИІМДІ СОТ БИЛІГІ БАР ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ 
ҚҰРУДЫ ҚОЛҒА АЛҒАНЫ БЕЛГІЛІ. ОСЫ МАҚСАТТА СОТ 
САЛАСЫНДА ТҮРЛІ РЕФОРМАЛАР ЖАСАЛЫП, ОНЫҢ БӘРІ 
БҮГІНДЕ НӘТИЖЕСІН БЕРІП ЖАТЫР. 

ҚАШЫҚТЫҚТАН 
СОТ ОТЫРЫСЫНА 

ҚАТЫСУ ҚАЛЫПТЫ 
ЖАҒДАЙҒА АЙНАЛДЫ
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Бұдан бөлек «Ұлы Жібек жолы: Чанъ-
ань-Тянь-Шан дәлізі» сериялық трансшек-
аралық номинациясы құрамында ЮНЕ-
СКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне 
кіретін ортағасырлық Талғар қалашығы 
да «Есік» қорық-музейінің басқаруына 
берілген болатын.  

Ұлы Жібек Жолы бойында орналасқан 
«Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қо-
рық-музейі – еліміздің  мәдени туризмін 
дамытуда стратегиялық маңызды нысан-
дардың бірі. Музейдің негізгі қызметі – 
тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау 
және сақтау мақсатында ғылыми-зерттеу, 
мәдени-біліми және туристік қызметтерді 
ұйымдастыру, Қазақстанның тарихи және 
рухани ескерткіштерін зерттеп, оны жалпы 
халыққа насихаттау. Қорық-музей қызмет-
керлері бірнеше ғылыми-қолданбалы және 
әлеуметтік-мәдени жобаларды іске асырып 
келеді. Жыл сайын тақырыптық дәрістер, 
семинарлар, экспедициялар мен басқа 
да музейлік іс-шаралар өткізіліп тұрады. 
«Есік» қорық-музейі 2012 жылдан бастап 
ғылыми субъекті ретінде аккредиттеліп, 
2011 жылдан бастап арнайы лицензия не-
гізінде археологиялық қазба жұмыстарын 
жүргізіп келеді. Қорық-музейі отандық 
және шетелдік көптеген ғылыми-мәдени 
ұйымдармен байланыс орнатқан.

Ежелгі заманда Есіктегі сақ қорымы 
аумағының өзі  – 1,5 мың гектарға со-
зылып, ондағы түрлі көлемдегі қорғандар 
саны – 600-ден асқан екен. Бұл туралы ең 
алғашқы дерек 1900 жылы келген мажар 
ғалымы, саяхатшы – Алмаши Дьердтің 
жолсапар жазбаларында кездеседі. Ал, 
оған археологиялық ескерткіш ретінде 
1936 жылы орыс ғалымы А.Н.Бернштам 
өз еңбектерінде арнайы тоқталып өт-
кен. 1939 жылы экспедиция жұмыстары 
жалғасып, жоспары түсіріліп, анағұрлым 
көлемді қорғандардың суреті жасалды. 
Бернштам қорымдағы жерлеу орында-
рының көптігін атап өте отырып, оның 
көлеміне таңқалғанымен, олар түгелдей 
дерлік тоналғандықтан бұл жерден айта 
қаларлықтай «нақты нәтижелер» күтпей-
ді. Оның зерттеу нәтиежелері 1948 жылы 
жарық көреді. Одан кейін мұнда архео-
логиялық қазба жұмыстары 1968 жылы 
жүргізілгенімен, қорым тек 1970 жылдың 
сәуір айында ғана, яғни, сақ ханзадасының 
моласынан «Алтын адам» табылған сәттен 
бастап дүниежүзіне белгілі болды. 1999 
жылы археолог Бекен Нұрмұханбетовтың 
жетекшілігімен қорымдағы 3 обаға қазба 
жұмыстары жүргізілді. Олардың біреуі 
қазір музейлендірілген қорған ретін-
де қайта жасақталып қорық-музейдің 
экспозициялық нысаны болуда. Келуші 
қонақтар мұндай «дала пирамидасының» 
қимасын жиі көре бермейді. Бұдан соң 
2011 жылдан бастап қорымның түрлі 
бөліктерінде, соның ішінде қорық-музей-
дің қорғау аумағында да «Есік» қорық-му-
зейінің археологтары өздерінің зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп келеді.  

– «Есік» мемлекеттік тарихи-мәде-
ни қорық-музейінің қорғау аймағында 
орналасқан сақ обаларының зертте-
луі қай деңгейде? Осы уақытқа дейін 
қанша археологиялық қазба жұмысы 
жасалды?

– Ежелгі Қорғау аймағындағы ғана 
емес, бүкіл Еңбекшіқазақ ауданындағы 
300-ге жуық қорғанның бүгінге дейін 
тек бес-алтауы ғана ашылды. Өйткені 
олардың 90 пайызы тоналған. Өзіңіз 
білетін шығарсыз, сақ дәуіріндегі жерлеу 
рәсімі бойынша қайтыс болған адамдар-
дың күнделікті тұтынған заттары өзімен 
бірге жерленген. Сондықтан, олардың 
қабірінде қазына көп болғандықтан, оған 
қызығушылар әр уақытта да аз болмаған. 
Осыған  қарамастан 1970 жылы табылған 
еліміздегі алғашқы «Алтын адам» архе-
ология саласына үлкен жаңалық алып 
келді. Оның тонаушылардан аман қалуына 
ортаңғы емес, шеткі қабірде жатуы түрткі 
болып отыр. Бұл археологтар үшін үлкен 
сенсация деуге болады. Қабірден 4000-
нан астам алтын бұйымдар, темір қылыш 
пен қанжар, қола айна, балшық, металл 
мен ағаштан жасалған отыз бір бұйым, 
сонымен қатар сабында аққу мойны бей-
неленген күміс қасық, үлкен және кіші 
күміс тостағандар, ағаш шөміш пен 26 
ақық пен әйнек тастардан тізілген моншақ 
табылған. Бүйір жақтағы қабірдің бай-

Тасқын ТОЙБАЕВ, «Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің директоры: 

«ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРЛЕРДІ 
ҚОРҒАУДЫҢ ЗАҢДЫҚ ТЕТІГІ 

ЖАСАЛМАҒАН»
лығына қарағанда орталық қабірде қандай 
қазына болғанын елестетудің өзі қиын.

– Сіз айтып отырған «Алтын адам-
ның» қабірі сақталған ба? 

– Жоқ. 1963 жылғы 7 шілдедегі Есік 
көліндегі әйгілі сел тасқыны Есік өзені 
бойындағы автобазаны да шайып кетеді. 
Сондықтан 1969 жылы өзен жағасынан 
алысырақ жерден жаңа автобаза салу 
туралы шешім қабылданып, құрылыс жұ-
мыстары басталады. Сол кезде әйгілі сақ 
ханзадасы кездейсоқ жағдайда табылған 
обаның орнына кейін, өкінішке орай, авто-
база салынып кетті. Сондықтан оның ор-
нын қазір тек суреттен ғана көруге болады. 

– «Алтын адамның» жынысына 
қатысты ғалымдар ұзақ уақыт бойы 
ортақ бір шешімге келе алмай жүрді 
емес пе? 

– Мұның бәрі оның бас киімі мен жа-
нынан табылған айнаға қатысты туындаған 
болатын. Кейін оның ешқандай ұзатылған 
қыздың сәукелесі емес, сақтардың бас киімі 
екені және айнаның сол кездегі дүниетаны-
мы бойынша қайтыс болған адамдардың 
бәрінің жанына бірге жерленетіні ғылыми 
түрде дәлелденді. Сол себепті қазір ешкім 
«Алтын адамның» сах ханзадасы екеніне 
күмән келтіре алмайтын болды. 

– Еліміздің археологтарынан бөлек, 
шетелдік археологтармен әріптестік 
орнатып, бірігіп жүргізіп жатқан қазба 
жұмыстарыңыз туралы білсек?

– Жалпы археология саласында ға-
лымдардың өзге елдегі әріптестерімен бір-
лесіп жұмыс істеуі бұрыннан келе жатқан 
дәстүр. Онда әр мемлекет зерттеу жұмы-
сындағы өз әдіс-тәсілдерін ортаға салып, 
бір-бірімен тәжірибе алмасады. Ел архео-
логтары дәстүрлі археологиялық әдістерді 
қолданады. Біз бұл салада алға басу үшін 
өзге де шетелдік археологтардың қалай 
қазатынын көруіміз керек. Мәселен, мұн-
дай ежелгі қорымдар көршілес Қытайда 
да бар. Олар да императорларын осылай 
көмген. Бұл елдің археологтары қорымды 
қазар болса, бірден музейлендіруге арнап 
қазады. Сол себепті біз олармен бірлесіп 
жұмыс істеп жатырмыз. Болашақта біз де 
обаларды музейлендіреміз деген оймен. 

«Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі 2015 жылдың қазан айынан 
бастап (Қазақстан) мен Шаньси облыстық 

археологиялық мәдениет басқармасы 
(Қытай) арасында мәдени мұраларды 
қорғау мақсатында ынтымақтастық ту-
ралы алғашқы уағдаластыққа қол жет-
кізілген болатын. 2016 жылдың маусым 
айынан бастап «Есік» мемлекеттік та-
рихи-мәдени қорық-музейі мен Шаньси 
облыстық археологиялық институтымен 
жасасқан уағдаластық негізінде 2017 
жылдың мамыр-шілде айларында «Есік» 
қорық-музейінің қорғау аймағындағы 
орналасқан атақты сақ-үйсіндердің Ра-
хат қала жұртына, сонымен қатар қала 
маңындағы ескерткіштерге жалпы көлемі 
32 м² аумаққа алғашқы барлау және қазба 
жұмыстарын жүргізді. 2018 жылы көлемі 
200 м² аумаққа археологиялық барлау 
және қазба жұмыстары жалғастырылып, 
нәтижесінде ерте темір дәуірінен бастап 
орта ғасырға дейінгі аралықтағы бұйым-
дар табылды. Бұл әріпстестік биыл да өз 
жалғасын тауып отыр. 

«Есік» қорық-музейінің археологтары 
2016 жылдан бастап Оңтүстік Кореялық 
Daehan (Дахан) мәдени құндылықтар инс-
титуты, Маһан мәдени құндылықтарды 
зерттеу институты, DOHG-SEO мәдени 
құндылықтар институты, Сеул Ұлттық 
университетінің тарихи зерттеулер инсти-
туты сынды төрт ғылыми-зерттеу меке-
месінің өкілдерімен бірлесе отырып 
Өрнек қорымында археологиялық қазба 
жұмыстарды атқарған еді. Нәтижесінде 
сақ дәуіріне жататын әйел қабірінен қыш 
ыдыстар мен алтын әшекейлері бар құнды 
заттар табылды. 2017 және 2018 жылдың 
шілде айларында корей мамандарымен 
бірлескен зерттеу жұмыстары жалғасты-
рылды. Бұл жолғы зерттеу жұмыстары 
Рахат және Өрнек обалы қорымдарына 
барлау жұмыстары жасалынды. Сон-
дай-ақ, екі ел арасындағы ынтымақтастық 
жұмыстың қорытындысы ретінде «Есік» 
қорық-музейінде Қазақстан мен Корея 
Республикасының біріккен «Ұлы Жібек 
жолы бойындағы Достық және Әріптес-
тік» естелік-белгісі қойылды. Мұндай 
халықаралық байланыстар ел археологта-
рының жұмысына оң әсерін берері сөзсіз. 
Қорық-музей ұжымы халықаралық бай-
ланысын жақсы ұйымдастырудың арқа-
сында музей ісіндегі тәжірибелердің мо-
лаюына, археологиялық ғылыми-зерттеу 

құрал-жабдықтарды қолдану мүмкін-
дігі қандай?

– Жер қойнауынан түрлі қазба бай-
лықтарды іздеп жүретіндердің сканері сақ 
обаларын зерттеуде дәрменсіз боп қалады. 
Қабір мен оның үстіндегі обаның таспен 
қапталуы біздің жұмысымызға әрдайым 
қиындық келтіреді. Өйткені онда не ба-
рын қазба жұмысын жүргізбей зерттей 
алмаймыз. Көп обалар бұрынғы заманда 
жыл сайын таспен қапталып отырған. 2018 
жылға дейін біз қазба жұмыстарын Корея 
ғалымдарымен бірлесіп жүргіздік.  Оларда 
да осындай обалар бар. Олар да зерттеген 
кезде геологиялық сканер жасай алмаған. 
Оны анықтау үшін тек ашудан басқа амал 
жоқ. Егер сыртынан қапталған тасты алып 
тастаған соң басқа жері топырақ  болса, 
онда сіз айтқан құрал-жабдықтарды пай-
далануға болар еді. Бұл жақта қабірдің үсті 
таспен қапталып тұрады ғой. Сондықтан 
оны қазудан басқа әзірге тәсіл жоқ. Біздің 
биылғы жаңалығымыз жаз айларында Ра-
хат қалашығына қазба жұмысын жасаған-
быз. Одан табылған экспонаттар бойынша 
алдағы 1-2 айдың көлемінде арнайы көрме 
жасағалы отырмыз. Ол жерден құмыралар, 
садақтың ұштары, алтын жапсырмалар 
сияқты түрлі бұйымдар табылған болатын. 

– Археологиялық қазба жұмысын 
жалпы кім, қалай жүзеге асыратыны 
елімізде құқықтық тұрғыдан толық 
реттелген бе? 

– Өкінішке қарай елімізде бұған дейін 
археологиялық жұмыстар нәтижесінде 
қандай жәдігер табылып жатқанына 
бақылау болмай келді. Мысалы, жеке 
археологиялық экспедициялар қайда 
барғанын, жәдігерді қайда өткізгенін, оны 
қалай пайдаланып жатқанынан бейхабар 
едік. Салдарынан құнды жәдігерлерді де 
жоғалттық. Жеке тұлғалар археологиялық 
жұмыстарды жүргізу үшін лицензия ала 
алатын еді. Осының барлығы ескеріле оты-
рып бұған дейін Мәжілісте ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігі «Тарихи-мәдени 
мұра объектілерін қорғау және пайдалану 
туралы» және «ҚР кейбір заңнамалық ак-
тілеріне тарихи-мәдени мұра мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар ен-
гізу туралы» заң жобаларын таныстырған 
болатын. Құжатта тарихи-мәдени мұра 
нысандарына едәуір зиянын тигізетін 

шетелдік туристер санының күн сайын 
артуы соның дәлелі болмақ. Сондай-ақ, 
музей 2018 жылы Париж қаласында өт-
кен «IFTM Top Resa 2018» және Лондон 
қаласында өткен «WTM London» Ха-
лықаралық туризм және саяхат көрмесіне 
қатысып қайтты. Бұл көрмеде «Есік» 
қорық-музейі «Алтын адам» тарихымен, 
мәдениеті туралы жан-жақты мағлұмат 
берілді. Халықаралық көрмеге келген 200-
ден астам елдің туризм саласының маман-
дары Орта Азия мемлекеттері, оның ішінде 
әсіресе Қазақстанға аса қызығушылығын 
білдірген болатын. Айта кетейін, біздің 
экскурсиялық қызмет көрсету бөлімінің 
мамандары неміс, түрік, ағылшын, орыс, 
қытай тілдерінде туристерге қызмет көр-
сете алады. Биылдың өзінде Ұлыбритания, 
АҚШ, Қытай, Корея, Норвегия, Венгрия, 
Германия, Австрия, Франция, Үндістан 
мемлекеттерінен келушілердің қатары көп 
болды. Оған соңғы жылдары әлемдік дең-
гейде танылып келе жатқан әйгілі әншіміз 
Димаш Құдайбергеннің де қосқан үлесі 
қомақты болып отыр. Жақында ғана АҚШ-
тың Калифорния аймағынан 82 жастағы 
зейнеткер келді. Ол Димаштың «Алтын 
адаммен» түскен суретін көріп, бұл қайда 
орналасқан, оны қалай көруге  болады деп 
ғаламторды ақтарып, түрлі ақпаратпен 
танысқан соң арнайы Есік қаласына табан 
тірепті. Бұдан бөлек, Димаштың Нұр-Сұл-
тандағы концерті кезінде оның өнерін баға-
лайтын жанкүйерлері, яғни тыңдарманда-
ры әлемнің түкпір-түкпірінен бізге арнайы 
келіп, түрлі фото-бейне материалдарын 
өздерінің әлеуметтік желілердегі фанклуб-
тарының парақшаларында жариялады. 
Қарап тұрсаңыз, туризм саласын дамытуға, 
еліміздің көрікті әрі тарихи мекендерін 
танытуда Димаш сияқты өнер жұлдыздары-
ның қосқан үлесі қомақты болып тұр. Бізге 
келген туристер тек музеймен шектеліп 
қалмай, Есік көлі мен Түргендегі сарқыра-
маларда да болып, форель, түйеқұс өсіретін 
шаруашылықтарға да ат басын бұрады. 
Қорыта келгенде, мәдениет пен өнер  –  ту-
ризмнің дамуына да серпін бере бастады. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

 «Заң газеті»

істерінде шетелдік алдыңғы қатарлы тех-
нологиялармен танысуға мол мүмкіндік 
береді. «Есік» қорық-музейі Корея, Қытай, 
Ресей, Түркия мемлекеттерінде өтетін 
халықаралық ғылыми конференция лар 
мен семинарларға жиі қатысып отырады. 
Сонымен қатар музей өз қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру мақсатында аталған 
мемлекеттердегі ғылыми ұйымдар мен 
музейлерде іс-тәжірибе алмасуға да жі-
беріп отырады.

– Музейлендіру дегенді таратып ай-
тып берсеңіз?

– Бұл өзі – қабірді ашқан соң оның 
ішіне адам түсе алатындай мүмкіншілік 
жасап, сақтап қалу. Бізде қазір ежелгі ба-
баларымыздың жерлеу рәсімі мен тәсіліне 
қатысты түпнұсқа аз. Мәселен, «Алтын 
адам» табылды дегенмен жоғарыда айтып 
өткендей оның қабірін көре алмайсыздар. 
Болашақта біз бір қорғанда жерлеу тәсілін 
көрсетіп қойсақ деген ойымыз бар. Ежелгі 
сақтар адамды жерлеген кезде байлығын 
көрсететін бүкіл тұтынған заттарын бірге 
көміп, қабірдің төбесін ағаш бөренемен 
жауып, үстін жан-жануарлар қазып таста-
масын деп таспен қаптаған. 

– Қазба жұмысын жүргізу кезін-
де металл іздегіш құралдар мен жер 
қойнауына сканер жасайтын өзге де 

Білген жөн 

ТІРКЕУ ІСІНДЕ ІЛГЕРІЛЕУ БАР
Мемлекеттік мекемелер тарапынан көрсетілетін қызметті 

барынша ашық, қолжетімді ету бағытындағы жұмыстар үздіксіз 
жалғасуда. Ашықтық пен қолжетімділік – азаматтардың уақы-
тын жоғалтпауды, қаржысын үнемдеуді көздейді. Соның ішінде 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы та-
рапынан көрсетілетін жылжымайтын мүліктерге құқықты тіркеу 
қызметінде де тұтынушылар шаруасын жеңілдететін жаңашыл-
дықтар аз емес.  Әсіресе, 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
енгізілген жылжымайтын мүліктерді электронды тіркеудің 
тәжірибеге қосылуы азаматтардың әуре-сарсаңын азайтып, 
жұмысын жеңілдеткені анық. Айталық, мүлікті тіркеу қызметі 
соңғы жылдары 15 күннен 3 күнге дейін шегерілсе, электрон-
дық тіркеу бір күн ішінде жүзеге асатын болды. Мұндай өзгерісті 
мүлкін тіркеу үшін бірнеше мекеменің есігін қағып, ұзын-сонар 

Сондай-ақ, жылжымайтын мүлікке қатысты анықтамалар-
ды алу да қиындық тудырмайды. Ол үшін «Азаматтарға ар-
налған үкімет» мемлекеттік корпорациясына арнайы барудың 
қажеті жоқ. Бүгінде «Цифрлы Қазақстан» жобасы бойынша 
атқарылған жұмыстар нәтижесінде жылжымайтын мүлікке 
қатысты анықтамаларды электронды форматта кеңседе, үйде 
отырып-ақ алуға болады.

Бұған дейін Әділет министрлігінің құзырында болып келген 
жылжымайтын мүлікті тіркеу қызметінің «Азаматтарға арналған 
Үкімет» мемлекеттік корпорациясына берілгенінен де көпшілік 
бейхабар. Ал, бұл өзгеріс тіркеу қызметіндегі жұмыстарды 
жүйе леуге, тұтынушылардың әуресін азайтуға барынша көмек-
тесіп отыр.

Н.САУРАМБАЕВ,
Алматы қаласы Әділет департаменті жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды тіркеу басқармасының бас маманы

(Соңы. Басы 1-бетте) «қара археологтармен» күрес мәселесі 
көтерілген. Тұтастай алғанда, құқықтық 
салада нақты реттеуді талап ететін тари-
хи-мәдени мұра нысандарын қорғау және 
пайдалану үшін қолайлы жағдай жасауды 
қажет ететін міндеттерді күшейту қажет-
тілігі көрсетілген болатын. Енді бұл жаңа 
заң жобасы қабылданып жатса саладағы 
олқылықтардың орнын толтырып, мәдени 
мұрамызды сақтап қалуда шешуші рөл 
атқаратынына сеніміміз мол. Сондай-ақ, 
заңдағы нормаға археологиялық жұмыс-
тарды музей арқылы жүргізілуі қажет де-
ген талап енгізілген болатын. Осылайша, 
музейдегі азаматтар археологиялық қазба 
жұмыстарын кімдер жүргізіп жатқанын 
бақылайды. Бір сөзбен айтқанда заң жо-
басы өңірлердегі музейлердің жұмысын 
жандандыруды көздейді. Музейлер қазба 
жұмысын өздері жасаса, табылған экспо-
наттардың бәрі өзімізде қалады. 

– «Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени 
музей-қорығына келетін туристердің 
саны соңғы кезде күрт көбейген сияқ-
ты. Оның себебі неде? 

– Дұрыс айтасыз. «Есік» қорық-му-
зейінің халықаралық байланысының 
арқасында еліміздің символы болған 
Алтын адам тарихын әлем танып жатыр 
деп айтсақ артық болмас. Музейге келген 

кезекке тұрып, сансыз анықтама жинаудан шаршаған азаматтар-
дың жылы қабылдағаны талас тудырмайды.
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ЖАЗАСЫН ӨТЕЙ ЖҮРІП ӨЗ 
КӘСІБІН АШАДЫ

«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының «Бастау- 
бизнес» жобасына жазасын шартты түрде өтеп 
жатқан азаматтар да қатысып жатыр.  Жақында 
Атырау облысы бойынша қылмыстық-атқару 
жүйесі департаменті Махамбет аудандық Проба-
ция қызметі бөлімшесінің есебінде тұрған 16 адам 
жеке кәсіппен айналысу жолдарын үйреніп, сер-
тификат иеленді. Бизнес тренер Б.Мырзағалиев 
оларға құрылыс, тігін өндірісі, мал шаруашылығы, 
егін, жолаушылар тасымалдау салалары бойын-
ша өз ісін қалай дөңгелетуге болатынын түсіндірді. 

– Сотталған азаматтардың кәсіп ашуға деген 
ынтасы зор. Дегенмен, кәсіп ашу үшін олардан 

жылжымайтын мүлікті кепілге қою талап етіледі 
екен. Осы жағдай оларға қолбайлау бола ма 
деп ойлаймын, – дейді Махамбет аудандық 
Пробация қызметі бөлімшесінің бастығы Нұргүл 
Ташекенова.

Облыстық кәсіпкерлер палатасының бас-
пасөз хатшысы Әсел Тұяқбаевадан білгеніміз, 
кәсіпкерлер өздерін бизнестің қыр-сырына 
үйретуді сұраған мекемелердің өтінішін аяқсыз 
қалдырмайды. Бұл жолы ұсыныс аталған орган 
тарапынан келіп түскен. Сотталғандардың кәсібін 
бастауы үшін қайтарымсыз несие де қарасты-
рылған, сондай-ақ, оларға несие немесе басқа-
лай қаражат алу үшін қойылатын мүлік болмаған 
жағдайда жақын туыстары кепіл болып, көмек-
тесе алады. 

– Көпке түсінікті болу үшін айта кетейін, 

пробация қызметі жаңсақ қадамға барған жан-
дардың жазасын түрмеде емес, шартты түрде, 
яғни бостандықта өтеп жатқанын білдіреді. 
«Бизнес-бастау» жобасы – сотталғандардың 
мамандық үйреніп, кәсіпкерлікпен айналысуына 
ғана емес, қайтадан қателікке ұрынбай, өмірден 
өз орнын таба білуі үшін жасалған мүмкіндік. Бұл 
жұмыстың нәтижесі қазірден-ақ көрініп жатыр. 
Мәселен, Жылыой ауданы бойынша тіркелген 
азамат осындай курстан кейін қайтарымсыз 
несиеге қол жеткізіп, балмұздақ сатумен айна-
лысып отыр, – деп түсіндірді Атырау облысы 
бойынша ҚАЖ департаменті пробация қызметіне 
басшылық ету бөлімінің аға инспекторы Сағадат 
Өтеуғалиева.

Құралай ҚУАТ,
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

ТАҒЫЛЫМ

ДУЛАТ БАБА 
ҚАЙ ДӘУІРДЕ ӨМІР СҮРГЕН?

ТАНЫМ

ҚР Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Н.Назарбаев Ұлы Дала 
жайлы тағы да бір кемел ой 
толғағанын білеміз. Елбасы-
ның пайымды да салихалы 
ойынан Ұлы Даланы мәңгілік 
елдің мәңгілік мекені етіп ұс
тап тұру міндеті тұрғанын 
ұғындық, ол бүгінгі Тәуелсізді-
гімізді ұстап тұру екендігін де 
әр саналы адамның жықпай 
танитыны ақиқат. Енді Ұлы 
Даламыздың ұлылығын бүгін-
гі және келер ұрпақ тани білсе 
деп ниеттенеміз. 

Дала – біздің бағзы тарихымыздың 
бастауы, бүгінгі жылнамамыздың жалға-
сы. Дала – біздің баба тарих, бастау кө
зіміз! Ұлы Дала қаншалықты кең, дархан 
болса, тарихымыз да соншалықты ауқым-
ды, сан қатпарлы.

Ұлы Дала бізге кеңдікті, дархандықты, 
қайырымдылықты, жомарттықты үйретті. 
Осынау қасиеттердің бәрі әр қазақтың қа-
нында барына қуанасың. Ұлы Даламызға, 
оның өн бойына қазақтың адал ниетінің 
дастарқанын Жаратқанның өзі ырысымен 
бірге жайып тастаған. Ұлы Даланы игеру, 
оған иелік ету қашанда атабабалары
мызға оңай түспепті. Ел бірлігі – Ұлы 
Даланың ұлы бабаларының аманаты!

Қазақ халқының тарихы туралы сөз 
болғанда, оның Қазақ хандығымен ті-
келей байланысып жатқанын, тарихы 
шын мәнінде тым тереңге баратынын 
аңғарамыз. Тарихты шыққан тегіміз-
ден таратқан дұрыс болар. Қазақ та-
рихын шет елдегі мұрағаттағы мәліметтер 
арқылы жазуға болады дейтін біржақты 
пікір білдірушілер де бар. Осы тұрғыдан 
алғанда, әр елдің зерттеушілері өз зама-
нының талабына, өздерінің саясатына 
орайластырып мәліметтер қалдыратынын 
да ескергеніміз жөн. 

Мәселен, осы уақытқа дейін біз та-
рихта орыс және батыс жазбагерлерінің 
еңбектерін пайдаланып келдік. Шын 
мәніндегі тарихты әр халықтың өз зиялы-
лары жазуы керек. Яғни, өз мүддемізге 
орай Тәуелсіздік биігінен қарап шынайы 
тарихқа үңілгеніміз жөн. Бұл ретте әр 
халықтың тарихын, шыққан тегін тану 
үшін тарих, археология, антропология 
ғылымдарымен қатар, генетика ғылымы-
ның да берері мол.

Қазақ халқы және оның тегі антро-
пологиялық тұрғыдан 4 мың жылдан 
бері жасап келе жатқан біртұтас, био-
логиялық, генетикалық ұлттық бірлікте 
екенін ғылым дәлелдеді. Қазіргі ғылым 
Үш жүздің бірбірінен ешқандай айыр
машылығы жоқ, яғни, түбі бір қазақ 
екенімізді ғылыми тұрғыдан алғаш ай-
қындады. Демек, халықтың аузындағы 
«Біз еншісі бөлінбеген қазақпыз» деген 
ұлағатты сөзі, міне, осыны аңғартса керек.

Иә, біз Ұлы Дала еліміз! Біздің ба-
баларымыздың, олардың ежелгі жұр-
ты, өсіпөнген Отаны осы жер. Оған 
сонау қадым заманнан бері жерімізге 
келіп зерттеген талай саяхатшылар мен 
жиһангездердің жазып қалдырған жәді-
герлері дәлел. Бабалардың ұлы мұратын 
жалғастырып, ел аманатын арқалаған 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біздің қасиетті 
жерімізді ықылым замандардан Ұлы Дала 
елі деп, ал бабаларымызды Ұлы Дала-
ның ұрпақтары деп атаған. Біз солардың 
жалғасымыз. Ұлы Даланың мұрагер-
леріміз. Осынау кең байтақ Ұлы Дала-
ның көгінде халқымыздың бақ жұлдызы 
болып Жаңа Қазақстан дүниеге келді. 
Біздің Қазақстанымыз – ұлы істердің ұйт
қысы болған Ұлы Дала Елі! Бұл – біздің 
тағдырымыз! Бұл – таңдауымыз!» – деген 
сөзі әрбір қазақтың жүрегін тебірентері 
сөзсіз. Бұл сөзде тарихи, мәдениәлеу-
меттік маңызы үлкен шындық және сол 
үлкен шындыққа деген зор құрмет бар. 
Бүгінгі және келер ұрпағымыз үшін өз 
елінің егемендігіне, өз мемлекетінің 
Тәуелсіздігіне осындай тарихи тұрғыдан 
қарап, байсалды да байыпты пайымдау – 
азаматтық парызы.

Қазақ әуел бастанақ рутайпалар мен 
ұлыстар бірлестігінен құралған халық. 
Қазақ халқының шыққан тегі, түпкі негізі 
«Бөрі басы» ұраны көк түріктерден де 
әріде, ежелгі дәуірлерде жатыр. Сонау қа-
дым замандардан бері көшпелі, жартылай 
отырықшылықпен күнкөріс қамын жасап 
ғұмыр кешкен бабаларымыз өздерінің қай 
тектің нәсілзаты екендігін кейінгі ұрпақ 
буындарына баяндап, шежірелеп айтып 
келген. Осындай асыл дәстүр өзіндік 
салтсанасы мен жолжоралғылары ұқсас 
шыққан түптегі бір көшпенділердің ара-
сында берік қалыптасқан болатын.

Қазақты құраған ежелгі тайпалар қа-
тарында әйгілі Дулат тайпасының өзіндік 
орны, күрделі тарихы және қайталанбас 
қымқуыт тағдыры тарихшыларға бір-
шама жақсы мәлім, олар туралы аз жа-
зылмаған. Көне замандардаақ дулаттар 
қытайлықтар тарапынан тыңғылықты 
зерттеу объектісіне айналды. Дулаттар 
қытай әулеттері хақындағы «Таншу», 
«Вейгиу» , «Суйгиу» жылнамалары мен 
хроникаларында көрініс тапқан.

Қытай шежірелері мен хроникалары 
туралы біздерге бірінші болып ресейлік 
ғалымдаршығыстанушылар жеткізді. 
Әсіресе, қытай тілінен орысшаға тәржі-
малаған Н.Я.Бичуриннің (Иакинф) аудар-
малары аса құнды саналады. Дулаттар 
жөнінде В.В.Бартольд, Г.Е.ГруммГржи-
майло, Л.Н.Гумилев, К.А.Иностранцев, 
Н.А.Аристов, А.Н.Бернштам, Ю.А.Зуев, 
А.П.Окладнинов, М.Н.Тихомиров, С.Е.
Малов, Ә.Марғұлан, Ш.Уәлихановтың 
еңбектері көптеген пайдалы ақпараттар 
береді.

Дулат тайпасының тарихы бірнеше 
кезеңдерден және тарихи сатылардан 
тұрады. Алғашқы кезең, б.з.б 2 мың жыл-
дың соңғы ғасырларынан бастау алады. 
Бұл тұста олар сақтар одағында, дәлірек 
айтсақ, исседондар бірлестігінде болды.

Дулат тарихының екінші кезеңі үй-
сіндер тарихымен тікелей байланысты. 
Тарихи жазбаларда айтылғандай Дулаттар 
Іле бойына қоныстанып жаңа этникалық 
қауымдастық түзеді.

Дулат тарихындағы жаңа кезең Ба
тыс түрк қағанатымен тығыз байланыс
ты. Біздің заманымыздың VVII ғғ.түркі 
дүние сіндегі үрдістер Ұлы Түркі қағана-
тының күйреп, Батыс Түрк қағанатының 
қанат жайып негізінен дулаттардың ата 
мекенінде орнығуы бұл тайпаның та-
рихындағы жаңа беттер болып табылады. 
Бұл қағанаттың басты тірегі Бес Дулу 
және Бес Нушеби атауларымен белгілі 
болды.

Дулат атауы тарихи деректерде Дулу 
түрінде көп кездеседі. Атақты шы ғыс 
зерттеушісі Н.Я.Бичурин мен Г.Е.Грумм 

Гржимайлоның жазуына қарағанда Ду-
латтар б.з.б 2ғасырда өз алдына хандық 
құрған. Билеушісін «Би» деп атаған. 
Дулаттардың таңбасы Күн пішінді – О 
шеңберді құраған. Бұл тәңірге табынуды 
да меңзейтін. Бұл таңба сонымен қатар 
патшалық биліктің символы.

Дулаттардың ежелгі бабаларын іздес
тіргенде үйсін тарихына үңілуге тура 
келеді. Өйткені, ерте Қытай деректерінде 
Дулат бірлестігін негіздеген Дулының 
үйсін Күнгй Елжау бидің баласы болып 
табылатындығы туралы деректер бар. 
Осы мәліметтерге сүйенген Нығымет 
Мыңжанұлы кезінде былай деп жазған 
болатын: «Үйсін Күнгй Елжау бидің 
он ұлы болған. Олардың ішінде Дулы 
(Дұғлұ) деген ұлы қабілетті де, қайратты, 
соғыс өнеріне шебер қолбасы еді. Ол он 
мың атты әскермен өз алдына тұратын. 
Күнбидің тақ мұрагері ерте қайтыс болып, 
оның Жөнші (Күнсүй) би деген баласы 
жетім қалады. Күнбидің тақ мұрагері 
қайтыс боларда, әкесі Елжау биге Жөнші 
биді тақ мұрагері етіп бекітуді өтінеді. 
Елжау би бұл өтінішке разылық білдіріп, 
Жөнші биді тақ мұрагері етіп бекітеді. Тақ 
мұрагері бола алмағанына наразы болған 
Дулы Жөнші биді өлтіруге әрекеттенеді. 
Бұл жағдайды байқаған Күнби Елжау биге 
Дулының өлтіріп тастауынан қауіптеніп, 
он мың әскермен Жөнші биді бөлек қоя-
ды. Елжау би он мың әскермен өзін қорғап 
ортада тұрады».

Бұл мәліметтен байқағанымыз, Дулы 
басқарған тайпалық бірлестік Үйсін 
одағының ішінде о бастанақ автономи-
ялық түрде өмір сүрген. Дулының баласы 
Оңғай би (б.з.б 93б.з.б 60жылдарда) 
билікте болған екен. Дулы Іленің бойына 
қоныстанады. Содан Дулудың еншісіне 
тиген ел Дулулар аталады. Осылайша 
Үйсін тағын иемденуші Күнбилер әу-
леті созылып кете береді. Бұл деректен 
байқап отырғанымыз, кезінде үйсіндерді 
билеушілер арасында Елжаудан тараған 
Дулының ұрпақтары тұр. Яғни Дулы 
деген адамның Үйсін мемлекеті құрамын-
дағы билеушілер әлеуметінің қатарына 
жатқаны күдік тудырмайды.Үйсіндер 
шығыстан Іле бойына қоныс аударған 
кезде осы үйсін Дулыдан тараған ұрпақ 
өзінің мемлекеттік биліктегі ықпалын 
және беделін сақтап қалған деп ойлауға 
болады. Кейініректе Батыс Түрк қағана-
тын негіздеген рутайпалар Дулу атауын 
өздерінің ортақ есімі ретінде жатсынбай 
қабылдады десек болады.Оның үстіне 
Іле бойына көшіп келген үйсіндердің бір 
бөлігі, Елжау бидің немересі Дулыдан 
тараған ұрпаққа бағынып үйренген еді. 
Міне бұдан байқағанымыз, Дулу атанған 
тайпалар конференциясы бұл атауды 

ортақ есім ретінде қабылдап, өздерін Ду-
лулармыз (яғни Дулаттармыз) деп атай 
бастады.

Тарихшы Нығымет Мыңжанның еңбе-
гінде мынандый мәлімет бар: «Дулаттар 
Үйсін Күнби Елжаудың ортаншы ұлы 
Дулының үлесіне тиген он мың үйден 
өсіпөрбіген. Дулы ұлысы дегеннен Дулат 
атанған». Заманымыздың VIVII ғасы-
рынан бастап бұрынғы Үйсін ордасына 
үстем орынға шығып, бұл одақ дулаттар, 
яғни бес тайпалы дулаттар деген атпен 
аталады.

Белгілі ғалым С.Аманжолов өзінің 
зерттеулерінде: «Ежелгі дәуірде дулаттар 
үйсіндер және қаңлылар тәрізді дербес 
өмір кешті; оларда аса қуатты тайпалық 
патшалық (хандық) болған», – деп тұжы-
рымдай келе, Аристовтың «Дулат» этно-
нимі Алтайдағы Тулат өзенінің атауымен 
шықты деген пікірін алға тартады. 

Дулаттар Аттиланың басқаруымен 
Азияны көктеп өтіп, Еуропаны жаулауға 
қатысады. Дулулар Ұлы Бұлғария мем-
лекетінің негізін қалаған белді тайпаның 
бірі болды. Мемлекет билеушісі Курбат 
хан қайтыс болған соң, хазарлар мен 
аландардың шапқыншылығына ұшыраған 
дулулардың бір бөлігі Аспарух ханның 
бастауымен Оңтүстік Бессарабия арқылы 
Дунайдың оң жағалауындағы Византияға 
қарасты жерлерге өтеді. Олар барған 
жерінде Дунай бұлғарлары атанды. Олар 
жергілікті тайпаларды бағындырып алып, 
680 ж. Аспарух басқарған Бұлғар мемле-
кетін (қазіргі Болгария) құрды. Аспарух-
тың інісі Ботбай басқарған дулулардың 
екінші бөлігі хазарларға бағынып, хазар 
қағанатының белді тірегіне айналды. 
Қағанат ыдыраған соң, Ботбай әулеті ата 
мекеніне оралған, сөйтіп, қазіргі Дулат 
тайпасының бір тармағын құраған. 

Мұндайда соңғы жылдары Қытайдағы 
қазақ бауырларымыз жазып жүрген ең-
бектерде айтылған ойпікірлер де еріксіз 
еске түседі. Кезінде Қытайдағы тарихшы 
бауырымыз Н.Мыңжан қытай деректерін-
де аталатын жаныс, ысты, шығылшыбыл, 
шымыр, ботбай, шимойын сынды ру-
лардың орналасу аймақтарын айта келе, 
олардың бәрін байырғы қазақ шежіресін-
де айтылғандай дулаттардан тарайтын 
руларға жатқызған еді. Түркеш қағанаты 
тарихынан еңбек жазған Әлімғазы Дәу-
летхан Бес Дулаттың құрамына кіретін 
рутайпалардың атын қытайшадан ауда-
рып, мүмкіндігінше қазіргі қазақ рулары-
ның атауына бейімдеп берген болатын. 
Оның зерттеуінде Шимойын (Шу мукун), 
Қойлау (Ху Лушы), Ысты (Ш Шыти), 
ТүркешАлаш (Ту Шгешге Хелошы), 
ЖанысШопан (Шу Ниши Шубан) тәрізді 
ұлыстар аттары айтылған.

«Дулу» этнонимі қайдан шықты? Ду-
лат атауы нені білдіреді? 

Дулаттар – ежелгі Үйсін мемлекетін-
де белді рөл атқарған Дулу бірлестінің 
мұрагерлері. Ал, Дулат баба есімі Батыс 
Түрк қағаны Дулудың атымен тікелей 
байла нысты. Оған академик В.Бартольд-
тың Дулу қағанға көптеген тайпалар, 
сондайақ, қырғыздар да бағынғандығын 
көрсететіндігі дәлел бола алады. Бұл ма
ңызды ойды профессор С.Аманжолов та 
қуаттай түседі. Айтылған пікірлер негізсіз 
емес. Яғни кейінгі қазақтардағы тарихи 
шежіреде айтылатын тарихи сананың 
негіздері бұрынғы түркі этнонимдерінен 
бастау алатындығын теріске шығару 
әділетсіздік болар еді. 

Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп
тұқиян нан өзіме шейін» атты кітабында 
Бәйдібек бабаның туған жылы 609 жыл 
деп көрсетілген. Кітапта Бәйдібек баба-
ның Марау бәйбішеден немересі Түр-
кеш он оқ будун Нулы мен Дулы елінің 
әуелі бірін, кейін бәрін билегені жайлы 
айтылған. Тарихи есеп бойынша VII ға-
сырда туған Бәйдібектің немересі Дулат 
қалайша ХVғасырда өмір сүреді? Бүгінгі 
күнге дейін аңызәңгіме желісімен кет-
кен Даниярбек Дүйсенбаев пен жазушы 
Еркінбек Тұрысовтың Бәйдібек баба 
мен Домалақ ана туралы жазғандарынан 
арыла алмай келеміз. Даниярбек «Дома-
лақ ана» атты кітабында, «Ұлы бабамыз 
Бәйдібек 13561419 жылдары өмір сүрді. 
Оның туған жері – Ташкент қаласы» – деп 
жазады. Шежірегей Зайыр Сәдібеков ХV 
ғасыр деп түйіндейді. Біз бұл кісілердің 
пікірін құптай алмаймыз, себебі олар-
дың пайдаланған дерек көздері ғылыми 
айналымда жоқ. Егер олардың пікірлерін 
дұрыс санасақ Түркі қағанаты мен Қазақ 
хандығы арасындағы 800 жылдан артық 
уақыт аралығындағы аталар қайда? 

Шындығына келер болсақ, Қазыбек 
бек біздің осы арада орны толмай тұрған 
аталарды жазып, бізге өте бағалы дерек 
беріп отыр. Сонымен қатар өмір сүрген 
Махмуд Қашқари өзінің «Түрк сөздігін-
де» келтірілетін оғыздардың 22 руының 
бәріЧаруқлұғ. Ол түркі тілінде Жарық-
шақ болып айтылады. Жарықшақ руы ту-
ралы Әнес Сарай да өзінің «Көнеліктер» 
деген кітабында көрсетеді. 

Мұхаммед Хайдар Дулаттың көрсе-
туінше Шыңғысхан әскер мен әшірлерін 
ұлдарына бөліп бергенде дулаттар Шаға-
тайға тиген. Шағатай дулаттарға Маңлай 
Сүбе деген аймақты басқаруға берген. 
Бұл жердің бір шеті Ташкент, бір шеті 
Ыстықкөл болыпты. Осы аймақты алғаш 
иеленген Байдаған деген әмірші екен. 
Мұхаммед Хайдардың жазуынша бұл 
иелік «атадан балаға, ғасырдан ғасырға» 
мұрагерлікпен өтіпті. Қазақ шежіресін-
дегі Бәйдібек осы Байдаған баба (әмірші) 
болса керек.

Ғылыми пікірлер мен шежірелерді 
саралай келгенде біздің танымымыз Ду-
лат бабаның заманымыздың VII ғасыр 
шамасында жасағанын негіздей түседі. 
Оған жоғарыда айтылған жағдаяттар 
мысал бола алады. Дулат қаған қалып-
тастырған одақта негізінен бес ұлыс бас 
қосса, XV ғасырда басталатын Дулаттар 
шежіресінде бұл тайпадан 4 атаның та-
райтынын білеміз. Олар: Сиқым, Жаныс, 
Ботбай, Шымыр рулары. Бұл іргелі рулар 
этникалық бастауларын VIVII ғасырдан, 
түптамырын Дулулардан алатынын мой-
ындағанымыз жөн.

Осынау дәлелдемелерді негізге ала 
отырып таластартыссыз, VI ғасырда өмір 
сүрген Дулат бабаны ғылыми айналымға 
салғанымыз мақұл. Бұл біздің болжамы-
мыз. Ал, сіздер қалай ойлайсыздар, зиялы 
қауым, құрметті оқырмандар?

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ,
«Бәйдібек баба» республикалық 
қорының президенті, ЮНЕСКО 

Мәдениеттерді жақындастыру 
орталығының бас ғылыми 

қызметкері, жазушы
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Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА),
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент к.,  Г.Иляев көшесі,  47 (Шай-
мерденов к. бұрышы) RBK банктің жанында, 

Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp: +7-
705- 705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@
gmaіl.com
«Юридическая фирма «Консультант»
ЖШС Орал к,., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 
8 (7112) 50-88-05.

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 

қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы 
тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78.
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді 
көшесі, 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772,  87054422939.

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

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

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

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

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

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

ПАЙЫМ

Лоттар саны – 1 Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі – ағылшын. Қадам – 5%
Лот № 4 – Біріктірілген лот: 1. Жерді пайдалану құқығымен (жалға алу) мүліктік кешеннің ғимараты. 
Мекенжайы: Қарағанды қаласы, Черемховская көшесі, 9-құрылыс, 2. Алкогольсіз ішімдік шығаратын 
құралдар (7 бірлік). 3. Ваз 21043 автокөлік, м.н. 401 АЕ 09, 2004 ж.ш. 4. К-50-35-125 орталық айдау насосы. 
5. НШ-100 приводпен насосы. 6. Альфа-Бета кескін ара. Лоттың бастапқы бағасы – 18 079 415,00 теңге.
Лоттар саны – 4 Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі – голландтық. Қадам – 5%

Лот №1 – Біріктірілген лот: 1. Жер учаске-
сімен жылы автотұрақ, мекенжайы: Ақмола 
облысы, Целиноград ауданы, Оразақ 
ауылдық округі, Оразақ ауылы, 027 учет 
кварталы, 242 құрылыс. 2. «INTER AGRO 
KAZAK MAKINA D.S.» 4-х вальцты 
диір мен кешені, 1998 жылы, Түркияда 
шығарыл ған, SC 2200 «SAS» маркасы. Лот-
тың бастапқы бағасы – 1 981 871,00 теңге. 
Төменгі бағасы – 990 936,00 теңге.

Лот №2 – Қарағанды 
облысы, Бұқар жырау 
ауданы, Петровка ауыл-
дық округі, Петровка 
а у ы л ы н д а  о р н а  л а с -
қ а н  ж е р  у ч а с к е с і . 
Лоттың бас тап қы баға-
сы – 5 123 000,00 теңге. 
Төменгі баға сы – 
2 561 500,00 теңге.

Лот №3 – Нысанға қызмет 
көрсетуге арналған жер 
телімі («Ишимский» демалыс 
аймағы), Осакаров ауданы, 
Қаратомарска/о, Сенокосное 
ауылы. Лоттың бастапқы 
бағасы  – 10 658 000,00  теңге. 
Төменгі бағасы – 5 329 000,00 
теңге.

Лот № 5 – Mitsubishi Legnum автокөлік, м.н. 715 АВ 16, 1997 ж.ш. (Семей қаласы) Лоттың бастапқы бағасы 
– 249 000,00 теңге. Төменгі бағасы – 124 500,00 теңге.

  
Кепілді жарнасы бастапқы бағаның 5% құрайды, өтінімдерді қабылдау 2019 жылғы 
26 қыркүйекте сағат 15.00-де аяқталады:
«ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ Алматы қаласы ЖБК 

KZ37125KZTM004300356, БСК NBRKKZKX, БСН 960640002303, резидент белгісі -1, экономика секторы-4, 
Кбе14

Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай бойынша 
жүргізіледі: Қарағанды қаласы, Бұқар-жырау даңғылы, 51/4 құрылыс, 310-кеңсе.

09:00-ден бастап 18:00-ге дейін күн сайын  (демалыс күндері – сенбі, жексенбі). Түскі үзіліс 13:00-ден 
- 14:00-ге дейін. Аукционға тіркеу ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап сауда-саттық басталарға бір 
сағат қалғанға дейін қабылданады.

Алынған сату объектілері бойынша төлем төлеу талаптары – сатып алынған объектінің төлемі сатушы 
мен сатып алушының арасында жасалған «сатып алу-сату» шарты жасалғаннан кейін бес банктік күннен 
кешіктірілмей жүргізіледі. Сатып алушы шартта көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына аударады 
және оның нақтылығын растайтын тиісті төлем  құжатының көшірмесін тапсырады.

Сауда-саттыққа қатысушыларды сату объектісімен таныстыру және сауда-саттық ережесімен танысу үшін 
ақпаратты ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап мына мекенжайда алуға болады: Қарағанды қаласы, 
Бұқар-жырау даңғылы, 51/4 құрылыс, тел.: 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06.

11. «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ  Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 құрылыс 
мекенжайында орналасқан тарату комиссиясының бөлімшесі мүліктерін сату жөнінде сауда-саттық 

өткізеді.  Сауда-саттық жоғарыда көрсетілген мекенжайда 2019 жылғы 27 қыркүйекте 11.00-де 
өткізіледі.

3. «Б.С.Б. Каз Техно» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 111040010864, 
орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Төле би к., 189-үй, 2019 жыл 11 қыркүйек ЖШС 
жалғыз қатысушысымен жарғы капиталын 3000000 теңгеге дейін азайту туралы 
шешім қабылданғанын хабарлайды. Несиегерлердің жазбаша талаптары «ЗАҢ» 
медиа-корпорациясы» басылымдарында жарияланған күннен бастап 30 күн ішінде 
қабылданады. Байланыс телефоны: 8 701 761 63 10. 

5. «Кеминова А/С», Дания компаниясының, 2010 жыл 17 ақпан Фуфанон, КЭ (570 
г/л малатиона) препаратына берілген № I-473 тіркеу куәлігі жоғалуына байланысты, 
жарамсыз деп саналсын. 

12. «Шалқар» ЖШС, БСН 020940001698, 2019 жыл 16 қазан, сағат 15:00-де мына 
мекенжай бойынша: Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Шалқар ауылы, Орта 
мектеп ғимаратында, «Шалқар» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысы өтетіні 
туралы хабарлайды. Күн тәртібінде – қатысушылар құрамын өзгерту. 

20. «Агрофирма «Приишимский» ЖШС, қатысушылардың Жалпы жиналысына 
шақырады, күн тәртібінде: лизингке сатып алу: «Агромашхолдинг KZ» АҚ-нан  5 
бірлік көлемінде  өздігінен жүретін Essil КЗС-760-35  ЯМЗ-238 қозғалтқышты, 
жатка ЖЗК-9  астық жинаушы комбайн. БСН 010440001816. Мекенжайы: Казақстан 
Республикасы, СҚО, 150422, Ғабит Мүсірепов ауданы, Шөптікөл а/о.,  Разгульное 
ауылы, Советская көшесі, 39-ғимарат.

7. «ПМТ-ИННОВАЦИЯ» ЖШС, БСН 100740004464, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: 040800, Қазақстан Республикасы, Алматы 
облысы, Қапшағай қаласы, Индустриальная көшесі, 1/1.

8. «DNK constraction» ЖШС, БСН 140240023360, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы облысы, Қарасай ауданы, 
Шамалған а/о,  Шамалған а., Әуезов к., 66. Тел.: 8 707 710 11 16.

9. «Корица» ЖШС, БСН 990140000641, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады:  Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., 
Алмалы ауданы, Қарасай батыр к., 134 а үй, 4-пәтер. Тел.: 8 701 782 01 42.

14. «Арал Қаржы Орталығы» Кредиттік серіктестігі» ЖШС (БСН 150740028153) 
– өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал ауданы, Бегим ана 
көшесі, 6-үй.

15. «Қанағат-табыс» несие серіктестігі» ЖШС (БСН 150340018548) –  өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал ауданы, Әбілхайыр 
хан көшесі, 40-үй.

16. «Арал Финанс 2020» Кредиттік Серіктестігі» ЖШС (БСН 150740028242) – 
өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал ауданы, Әбілхайыр 
хан көшесі, 21-үй, 9-пәтер.

18. «VeloZhol» ЖШС, БСН 171040035385 өзінің таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ұлжан-1, 
Ақжар көшесі, 15-үй, пошталық индексі 050065. 

19. «СТКС» ЖШС, БСН 031240013363 өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр 
көшесі, 70-үй.

10. «Казинвестбанк» АҚ тарату комиссиясы таратылған Банктің меншікті мүлкін сатуды жүзеге асырады.
Сауда 2019 жыл 26 қыркүйек сағат 11:00-де мүлік орналасқан жерде өтеді.

Алматы қаласы

Лот
нөмірі Мүліктер атауы

Сауда-саттық әдісі – голландық, кепілдік жарна сомасы бастапқы бағаның 5%-ын құрайды.

1-ЛОТ
Ғимараттар тобы, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Ақбұлақ ы.а., Хан Шатыр к., 1Б үй, жалпы алаңы 1,843.4 
ш.м. Алаңы  3,0527 га жер телімі учаскесімен. 
Бастапқы бағасы 973 739 892 теңге.
Сауда-саттық әдісі – ағылшынша, кепілдік жарна сомасы бастапқы бағаның 5%-ын құрайды:   

1-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к., 17-үй, 6-пәтер, жалпы алаңы 129,0 
ш.м. Бастапқы бағасы 22 901 370 теңге.

2-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к.,  2-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы 164,4 
ш.м. Бастапқы бағасы 21 884 435 теңге.

3-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 3-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы  164,9 
ш.м. Бастапқы бағасы 21 950 993 теңге.

4-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к.,  15-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы  
162,6 ш.м. Бастапқы бағасы 21 644 824  теңге.

5-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к.,  19-үй, 6-пәтер. Жалпы алаңы  
130,4 ш.м. Бастапқы бағасы 23 149 912 теңге.

6-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 4-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы  166,2 
ш.м. Бастапқы бағасы 22 124 045 теңге.

7-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к.,  7-үй, 6-пәтер. Жалпы алаңы  126,3 
ш.м. Бастапқы бағасы 22 422 039 теңге.

8-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к.,  13-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы  
163,7 ш.м. Бастапқы бағасы 21 791 253 теңге.

9-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 30-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы  163,5 
ш.м. Бастапқы бағасы 21 764 630 теңге.

10-ЛОТ
Қазандық бөлмесімен бірге тұрмыстық емес ғимарат бөлігі, жер телімі учаскесінде орналасқан. Алматы қ., 
Алатау ауданы, Немировича-Данченко к., 18В үй, Ғимарат алаңы 846.5 ш.м.,  алаңы 0,1007 га (үлес) жер 
телімі учаскесі. Бастапқы бағасы 72 805 220 теңге. 

11-ЛОТ Жер телімі учаскесі. Алматы қ., Медеу ауданы, ПК Горный Гигант, 2338 уч. Алаңы 1,6 га. Бастапқы бағасы 
14 718 560 теңге.

12-ЛОТ Жер телімі учаскесі. Алматы қ., Наурызбай ауданы, Құрамыс ы.а., 78 уч. Алаңы 2,82 га. Бастапқы бағасы 
376 768 920 теңге.

13-ЛОТ Алматы қ., Наурызбай ауданы, Таусамалы ы.а., Ақбата к., 16-үй. Ғимарат алаңы 6,229.9 ш.м., 0,98 га жер 
телімі учаскесімен. Бастапқы бағасы 274 313 946 теңге. 

14-ЛОТ Алаңы 15,52 га жер телімі учаскесі, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Гүлдала 
ауылдық округі. Бастапқы бағасы 85 079 088 теңге.

15-ЛОТ  Алаңы 16,7 га жер телімі учаскесі, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Гүлдала ауылдық 
округі, уч. кв. 191, уч. 1027. Бастапқы бағасы 91 547 730 теңге.

16-ЛОТ Алаңы 1,3 га жер телімі учаскесі, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Гүлдала ауылдық 
округі, уч.кв. 191, уч. 1028. Бастапқы бағасы 8 580 780 теңге.

Нұр-Сұлтан қаласы  (Астана)

1-ЛОТ Тұрғын емес үй-жай, жалпы алаңы 128,8 ш.м., 0 82 га (үлесі) жер учаскесімен, орналасқан мекенжайы: Нұр-
Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Абай даңғ., 8-үй, ВП-9. Бастапқы бағасы 36 686 399 теңге.    

Қостанай қаласы

1-ЛОТ
Жапсарлас құрылыстарымен бірге тұрғын емес үй-жай, мына мекенжай бойынша жер телімі учаскесінде 
орналасқан: Қостанай облысы, Қарабалық ауданы,  «Қайрақ» кеден бекеті, Алматы-Екатеринбург тасжолы. 
Ғимарат алаңы 49.0 ш.м. Жер телімі учаскесі алаңы 0,0948 га. Бастапқы бағасы 4 229 468 теңге.  

2-ЛОТ
Жалпы ауданы 607.2 ш.м., жапсарлас құрылыстары бар тұрғын емес ғимарат,  1.3872 га жер учаскесінде 
орналасқан. Мекенжайы: Қостанай қ., Перронная к., 16А үй, Ұзындығы 0.414 шақырым темір жолы, 0.2455 
га жер учаскесінде орналасқан. Жалпы алаңы 0 75 га жер учаскесі, орналасқан мекенжайы: Қостанай қ., т-ж 
жолы, нөмірсіз. Бір лотпен. Бастапқы бағасы 57 386 359 теңге.

3-ЛОТ Тұрғын емес үй-жай, (кеңсе), Қостанай қ., Гоголь к., 148-76 үй, 77. Жалпы алаңы  70,9 ш.м. Бастапқы бағасы 
13 813 254 теңге.

Өскемен қаласы

1-ЛОТ Тұрғын емес үй-жай (кеңсе), жер телімі учаскесінде орналасқан: Өскемен қ., Новаторов к., 3/1 үй, н.п. 16. 
Ғимарат алаңы 65.4 ш.м. Жер учаскесі алаңы 0.0042 га. Лоттың бастапқы бағасы 14 076 500 теңге.

Шымкент қаласы
1-ЛОТ        Екі бөлмелі пәтер, орналасқан мекенжайы: Шымкент қ., Театральная к., 35-үй, 10-пәтер. Жалпы алаңы  65.6 

ш.м. Бастапқы бағасы 10 300 381 теңге.
Жоғарыда аталған мүлікті сатып алғысы келетін тұлғалар аукционның басталуына бір сағаттан кешіктірмей, Банктің 

деректемелеріне қолма-қолсыз ақша аудару арқылы бастапқы бағаның 5% кепілдік жарнасын төлейді: БСН 940540000429, 
ЖСК: KZ20125KZTJ002300333, БСК: NBRKKZKX Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және 
құндылықтарды сақтау орталығында.

Өтінімдерді қабылдау және аукционға қатысушыларды тіркеу аукцион туралы ақпараттық хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргізіледі және жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша сауда-саттық басталғанға дейін бір сағат 
бұрын аяқталады.

Сатушы мен сатып алушы арасындағы сатып алу-сату шартын жасағаннан кейін, сатып алушы келісімшартта 
көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына, бес банктық жұмыс күнінен кешіктірмей аударады және оны растау 
кезінде тиісті төлем құжатының көшірмесін ұсынады. Нысандармен танысу үшін, тендер өткізу ережелері және басқа 
да ақпараттарды алуға мына мекенжай бойынша хабарласуға болады: Алматы қ., А.Төлебаев к., 38/61, «Жетысу» БО, 
5-қабат. Байланыс телефоны: 321-09-92; 
Біздің деректемелеріміз:
«Казинвестбанк» АҚ   БСН 940540000429    ЖСК: KZ20125KZTJ002300333 
БСК: NBRKKZKX, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау 
орталығында.
              
«Казинвестбанк» АҚ                                                          
Тарату комиссиясы төрағасы   Д.С.Идрисова
Атқарушы. Ф.Ф.Абдуллина 
Тел.: 321-09-92 (ішкі нөмірі 6160)

13. «Қарағанды   облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық сақтау 
саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі Жоба туралы хабарлайды: 
«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы заңының 44-бабына 
сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестіктің мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. 1. Қарағанды облысының ауылдық денсаулық 
сақтау нысандарының Интернет желісіне қол жеткізуі үшін, деректерді берудің спутниктік 
арналарымен қамтамасыз ету» жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2022 жж. МЖӘ 
жобасының алдын-ала мерзімі 3 жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. Бюджеттен 
болжанатын төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: қызметтерді тұтыну 
кепілдігі. Аймақтардағы тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің нақты қажеттілігі: 
«Абай ауданының орталық аудандық ауруханасы» КМК: «Ақбастау» МП, «Жоман-Жол» МП, 
«Жон» МП, «Қоянды» МП, «Октябрьский» МП, «Садовый» МП, «Шерубай» МП, «Самарская» 
ДА*; «Ақтоғай ауданының орталық аудандық ауруханасы» КМК: «Ақжайдақ» МП, «Жаналаш» 
МП,  «Қуаныш» МП, «Ортадересин» МП, «Торанғалық» МП, «Сарытерек» ДА; «Бұқар 
Жырау ауданының орталық аудандық ауруханасы» КМК: «Белағаш» ФАП, «Карақұдық» 
ФАП, «Қызылжар» ФАП; «Қарқаралы ауданының орталық аудандық ауруханасы» КМК:  
«Айнабұлақ» МП, «Жанажол» МП, «Кент» МП, «Матақ» МП, «Ынталы» ФАП; «Нұра 
ауданының орталық аудандық ауруханасы» КМК: «Алғабас» МП, «Балықтыкөл» МП, 
«Қантай» МП, «Қарой» МП, «Кұланөтпес» МП, «Пржевальский» МП; «Осакаров ауданының 
орталық аудандық ауруханасы» КМК:  «Николаевка» МП, «Мирное» МП, «Ошағанды» МП, 
«Сарыөзен» МП, «Тельманское» МП;  «Ұлытау ауданының орталық аудандық ауруханасы»  
КМК: «Ақтас» МП, «Пиянер» МП; «Шет ауданының орталық аудандық ауруханасы» КМК: 
«Алихан» МП, «Дария» МП, «Еркіндік» МП, «Жарылғап Батыр» МП, «Қарабұлақ» МП,  
«Қарамұрын» МП, «Мыңбаев» МП, «Ортау» МП, «Ункер» МП, «Батық» ФАП, «Босаға» 
ФАП, «Талды» ФАП. Жобаны техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегейлендіру: 
қолданылмайды . Жеке серіктестер МЖӘ-ге келесі үлгіде қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы 
«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы заңының 31-бабына 
сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. Жоба инвестор есебінен жүзеге асырылады. Жоспарланған 
МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар ұсына 
алады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға қызығушылық білдірген әлеуетті жеке 
серіктестер хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ Мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобаларын жоспарлау және жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы 
№ 725 бұйрығымен бекітілген Ереженің 130-тармағында көрсетілген, жеке серіктесті анықтау 
бойынша тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге балама ұсыныс ұсынады.  Әлеуетті жеке 
серіктес мынадай жалпы біліктілік талаптарына сай болуы керек: 1) Құқықтық қабілеттілікке 
ие (заңды тұлғалар үшін) және іс-әрекетке қабілеттілігі болуы (жеке кәсіпкер үшін); 2) 
салықтық берешегінің болмауы, салық төлеуші болуы; 3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және (немесе) 
материалдық және (немесе) еңбек ресурстарына ие болуы; 4) банкроттыққа болмаса таратуға 
жатпайтын, тиісті негізгі құралдардың құнының баланстық құны он пайыздан асатын, оның 
мүлкі қамауға тыйым салынбаған болуы керек, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, 
оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы керек. 5) соңғы үш жылда күшіне енген сот 
шешімі негізінде жауапкершіліксіз әлеуетті жеке серіктес ретінде тану туралы, мемлекеттік-
жекешелік әріптестік келісімшарттары бойынша, өз міндеттемелерін орындамағаны және 
(немесе) тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылмаған болуы керек. «Қарағанды 
облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ осы хабарламаны жарияланған күннен бастап 
30 күнтізбелік күн ішінде балама ұсыныстар қабылдайды. Анықтама үшін:  «Қарағанды 
облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ, мекенжайы: Алиханов к., 2, тел.: +7 (7212) 
413368. *ФАП – фельдшер-акушерлік пункт *МП-медициналық пунк *ДА – дәрігерлік 
амбулатория. 

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Орталық кеңесі және жергілікті 
соттардағы филиалдары Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық сотының 
төрағасы мен Судьялар одағының Қарағанды филиалының төрағасы Шахатбек 
Мәжитұлы Әбдіровке әкесі 

Мәжит Аманқұлұлы ӘБДІРОВТІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты оның отбасына, туған-туыстарына қайғы-
сына ортақтасып көңіл айтады.

Солтүстік Қазақстан облыстық сотының ұжымы және облыс судьялары 
Әбдіров Нұрлан Мәжитұлына және Әбдіров Нұрғалым Мәжитұлына әкесі 

ӘБДІРОВ Мәжиттің
қайтыс болуына байланысты орны толмас қазасына ортақтасып, көңіл айтады. 

2. Ақмола облысы білім басқармасының «Егіндікөл ауданы, Егіндікөл ауылы, №12 агро-
техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (БСН 151040019489) қайта құру 
жолымен өзінің Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы «Егіндікөл ауданы, Егіндікөл 
ауылы, №12 агротехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
болып қайта құрылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Ақмола облысы, 
Егіндікөл ауданы, Егіндікөл а/о., Егіндікөл ауылы, Гагарин к., 3-үй. 

6. «Джел Дистрибьюшн (Казахстан)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 010440001668, бірігу жолымен өзінің «АСIS Distribution» (Kazakhstan) 
жауап кершілігі шектеулі серіктестігіне БСН 090440012737, қосылып қайта ұйым-
дастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру БАҚ-
қа жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 8-ші гвардиялық дивизия 
көшесі, 128-үй. Байланыс телефондары +7(727) 264 22 22, +7(727) 264 35 04.

Соңғы кездері «Цифрлы Қа-
зақстан» бағдарламасы аясында 
сот жүйесінде де ауқымды жұ-
мыстар жүргізіліп, өз мақсатына 
жетуде. Цифрландыру мәселесінде 
ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы 
Жақып Асанов үш маңызды мін-
детке тоқталды. Олардың біріншісі 
кедергісіз сот төрелігін, нақты 
айтқанда, IT сервисті қамтамасыз 
ету болса, екіншісі, сот өндірісін 
автоматтандырып, оны үнемді ету. 
Үшіншісі, үлкен мәліметтермен 
жұмыс істеуді бастау. 

Соған орай, төрағаның бастамасымен 
ұсынылған «Сот төрелігінің жеті түйіні» 
жобасының төртіншісі – «Smart сот» 
немесе «Е-Сот» деп аталды. Осы түйін 
негізінде барша халық куә болып отыр-
ғандай, елімізде автоматтандырылған 
электронды сот өндірісі енгізілді. Е-Сот 
дегенде ең алдымен «Сот кабинеті» ақпа-
раттық сервисі еске түседі. Себебі, сот ісін 

электронды түрде жүргізу алғаш аталған 
сервис аясында жүзеге асты. Нәтиже-
сінде тараптардың талап арыздары мен 
өтініш-тілектері сотқа электронды түрде 
тапсырылатын болды. Бүгінде сала жұ-
мысы жаңа технологиялармен толықтай 
қамтылған. Мысалы, қазіргі күні сот оты-
рысы жүз пайызға электронды хаттамаға 
ауыстырылған. Сот процесіне белгілі 
себептермен келе алмайтындар уақыт 
жоғалтпай, өздері жүрген аумақта, яғни, 
қашықтықта отырып-ақ қатысады. Бар-
лық сот процесі бейне байланыс арқылы 
өтеді. Осындай оң өзгерістер арқылы аза-
маттарға мүмкіндігінше қолайлы жағдай-
лар туғызу, еліміздің сот жүйесін одан әрі 
дамытуға серпін береді. Заң үстемдiгiн 
қамтамасыз етуге бағытталған шаралар 
сотта жүйелі жүзеге асуда. 

Соттарды цифрландыру тұтастай 
алғанда соттардың ашықтығы мен жа-
риялылығын арттыруды мақсат тұтады.  
«Smart сот» негізінде іске қосылған 
«TrueConf» мобильдік бағдарламасы 
жоғарыда айтқанымыздай, тараптардың 

смартфонындағы TrueConf мобильдік 
қосымшасы арқылы сот мәжілісіне 
қашықтықтан қатысуға мүмкіндік бе-
реді. Республика соттарындағы процес-
терге тек ел азаматтары емес, сонымен 
қатар, алыс-жақын шетелдегілер де 
қатыса алады. Айта кетерлігі, сот оты-
рысына мобильдік байланыс көмегімен 
қатысу үшін ұялы телефон немесе 
планшет, ноутбукқа TrueConf қосым-
шасы енгізілуі шарт. Одан кейін азамат 
сотқа онлайн режимінде сот мәжілісін 
өткізу туралы өтініш береді. Жүйеге 
кіру үшін логин мен құпия сөз алады. 
Аталған «TrueConf» мобильді қосым-
шасы бейнеконференц байланыс тың 
кәсіби жобасы. «Виртуалды сот» жоба-
сы рес публика соттарында кеңінен қол-
данылуда және аталған бағдарламамен 
www.trueconf.kz сайтында толығырақ 
танысуға болады.

IT технологиялар, «Smart сот» сот 
төрелігінің ұтқырлығы мен ашықтығын 
арттырады, процесті жеделдетуге мүмкін-
дік береді және сот төрелігін іске асыруға 

кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз 
етеді. Тәжірибеден байқалғандай, сала-
дағы оң өзгерістер сотқа қатысушылар 
ризашылығына ие. Өйткені, бұл олардың 
қаржысын да, уақытын да үнемдейді. 
Сот өндірісіне жаңа технологиялардың 
енгізілуі сот процесін жеделдетіп, тез 
арада шешілуіне ықпал етеді, сот барысы 
туралы азаматтарды хабарландыру оңай 
жүреді, қағазбастылық азаяды, процес-
суалдық байланыстарды болдырмайды. 
Саладағы әр реформа азаматтардың 
құқығы мен бостандықтарын қорғауға 
бағытталған. 

ЦИФРЛАНДЫРУ – 
ӨРКЕНИЕТКЕ АПАРАР ЖОЛ

Қазақстанның басты мақсатының бірі 
30 дамыған елдің қатарына кіру болса, бұл 
тұрғыда барлық саланы цифрландырып, 
жаңа технологиялар мүмкіндігін пайда-
лану өз жемісін беруде. Электронды сот 
өндірісін іске қосудың өзі тұрғындардың 
сотпен байланысын жеңілдету мақса-
тын көздейді. Өз кезегінде бұл шара заң 
үстемдігінің салтанат құрып, халықтың 
сотқа деген сенімін одан әрі нығайтары 
хақ.

Жеңіскүл СҰЛТАНОВА,
Ақтөбе қалалық №3 сотының 

судьясы
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

БАЙҚАУҒА!!!

Түс ауа үйде тыныштық орнаған ке-
ремет бір сәт еді. Қайын атам түске дейін 
профессорлық лекциясын өткізіп келіп, 
бөлмесінде демалып жатқан. Түскі астан 
кейінгі дастарқанды жинап, төсегіме 
жеткенім сол еді, үй телефоны шарыл-
дап кетті. Төргі бөлмеден шыққанша, 
тұтқаны жақын жүрген енем көтерді. 
Тыныштықты бұзған кім екен, атамды 
оятып жіберді-ау деп анамыздың жанына 
жетіп бардым. Сөйлесіп тұрғанын көріп, 
жанынан өте берген маған: «Сені сұрап 
тұр ғой деймін, атыңды дұрыс айта алмай-
ды екен», – деп қолыма тұтқаны ұстата 
салды. Кім екен деп ойлап үлгерместен, 
телефонды құлағыма апарсам, таза орыс-
ша сайрап тұр:

– Алло, это Укили?
– Да, а вы кто?
– Я по объявлению...
– А что за объявление?
– Ммм, то что вы ищете жеребца
– Не поняла, какого жеребца?
– В разделе «интим» нашел ваше объ-

явления...
Түс көргендей, түк түсіне алмай кібір-

тіктеп;
– Қателескен боларсыз, – деп телефон 

тұтқасын тез қоя салғаным сол еді, қайта-
дан шыр ете қалды. Көтердім. Енді басқа 
дауыс. Орта жастағы еркектің «Добрый 
вечер!» деген дауысын естігеннен-ақ 
шоши бастадым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. 
Ол да Үкіліні сұрайды. Ол жоқ! – дедім 
нық дауыспен. Енді телефон соқпастай 
бетін қайтардым деп ойладым. Жоқ. Ол 
бірден қайта қоңырау шалып, ақысы 
кеткендей, Үкіліні шақыруымды талап 
етті. Мен оған сыпайы түрде қателескенін 
түсіндіруге тырыстым. Ол да қолындағы 
хабарландыруда дәл осы телефон нөмірі 
көрсетілгенін, «Укили» деп есімін қал-
дырғанын айтады. Ақыры енді телефон 
соқса, полицияға тапсыратынымды айтып 
құтылған сияқты болдым. Бірақ, одан 
жарнама берген газеттің шыққан күні 
мен атын біліп алдым. Тұтқаны қойсам, 
құрғыр телефон тағы безілдеп қоя берді. 
Көтерсем, Үкіліні іздеген тағы біреу. Қо-
ңыраудан қоңырау. Телефонға дамыл жоқ. 
Құдай-ау, қатты таңқалдым. Бәрімізден 
береке кетті.

ЖАС КЕЛІНГЕ 
ЖАБЫСҚАН ЖАЛА

Келін болып түскеніме 3 ай ғана толған 
болатын. Жүктілігіме де 8 апта ғана. 
Жүргіш қыздардың жарнамасын менің 
атымнан кім, не үшін берді деген сауалға 
жауап таба алмай, ата-енемнің алдында 
ақталумен болдым. Кешкісін күйеуім 
жұмыстан келді. Бәріміз үнсіз отырмыз. 
Состиып отырған біздің түрі мізден шо-
шып кеткен ол, бір жағдайдың болғанын 
іші сезді. Ата-анам оқыған адамдар ғой, 
мені бірден кінәлап кетпеді. Жан-жақты 
ақылға салып, «жарнама жырын» сарап-
тауға кірістік. Сөйтсем, осыған дейін бір 
қыз үйге телефон соғып, атамның дауысын 
естісімен: «Келініңіз Айдар деген жігітті 
жылатып кеткен. Ол жігіт қазір мүгедек 
болып қалды» деп, телефон арқылы ұста-
масымен қиналып жатқан жігіттің дауы-
сын естіртіп, тұтқаны қоя салған екен. Ішкі 
түйсігіне сенген атам, ол қыздың әңгімесі 
туралы маған айтпапты. Аяғы ауыр деп 
аяған болуы керек. Алдында үйге біреу 
хабарласып, 10 жастағы қайынсіңілімнен 
менің есімімді сұрап алған екен. Осыған 
дейін де күйеуімнің телефонына бейтаныс 
қыз үздіксіз қоңырау шалып, мандытып 
ештеңе айтпастан, тұтқаны тастап жүрген.
Қайта соғайын десе, жасырын нөмірмен 
хабарласады. Сонымен не керек, телефон 
террорисінің бір мезгілде соққан қоңы-
рауын санасақ 60-тан асып кетіпті. Кім 
екенін өзім де білмеймін, екі жарым ай 
бойы осылай жалғасып келеді, – деді мезі 
болған ол. 

Қорыта келе, бұл жезөкшелерге ар-
налған жарнаманы берген де сол қыз деп 
шештік. Оны қалай табуға болады?! «Те-
лефон терроршының» нөмірін анықтау 
жолдарын қарастыра бастадық.

Ертең таң атысымен «Көк базар» жақ-
тағы газет шығатын жерге барамыз деп 
жоспарлап қойдық. Бірақ, ұйқы қашты.
Түн ортасына дейін телефонға тыныштық 
болмады. Жезөкше іздеген ауру еркектер 
соншалықты көп екенін сол кезде білдім. 
Қазақ-орысы, басқа ұлты бар, «Үкіліні» 
көргісі келген адамда есеп болмады. 

«ИНТИМ» ЖАРНАМАСЫНЫҢ 
ҚҰРБАНЫ

Бұл не «экзотика» деп ойлаған болулары 
керек.

Кіші қайным да телефонға жауап беріп 
шаршады ма, әлде жаңа түскен жеңгесінің 
сырын білмегендіктен бе, маған қарап 
«мұндай танымал екеніңді білмеппін» 
дегенде, намыстан өле жаздадым. Ақыры 
телефонды желіден өшіріп, таң ата ұй-
ықтап кетіппін.

ОПЕРАЦИЯ ИКС
Шар ете қалған дабыл сағатының 

үні бүкіл санамды бір сілкіп алғандай, 
тез есімді жидым. Асығыс киіне бастап 
едім, ұйқылы ояу күйеуім әлі ерте ғой, 
жарнама қабылдайтын жер сағат 10-да 
ашылады екен деді. Не істеймін енді? Не 
ас батпайды, не уақыт өтпейді. Кешеден 
бері телефонға тыныштық болмаған соң, 
маған ол жерде де ұзын-сонар кезек си-
яқты елестеді.

– Жоқ, ертерек бара берейік. Кептеліс 
болуы мүмкін. Кезек алу керек шығар, 
қайдан білесің, – деп қоям ренішті үн-
мен. Оған ішкі күйзелісімді көрсетпейін 
десем де, осы сөзден-ақ ол менің ашулы 
екенімді байқады. Сосын ақтала бастады.

– Ешқандай қызбен байланысым жоқ. 

Оның қайдан шыққанын, тіпті кім екенін 
білмеймін. Дауысын да танымаймын. 
Өзің де көрдің ғой, сұрақ қойсам болды, 
телефонды тастай салатынын.

Бұл екеуміздің бірінші рет күңкіл-
десіп, арамызға күдік түскен оқиға болды. 
Өзіме сабыр, сабыр деп қоямын. Аяғы 
не болады екен деп тағы ұшқыр ойға 
беріліп кетем. Қипақтап тұрған күйеуім 
жоқ. Өз-өзіне сенімді әрі менің көңілімді 
аулағысы келіп, күлдіртуге тырысады. Ал 
менің бір жаман әдетім – үндемей қоям.

Түуһ, әйтеуір жеттік-ау! Газетке жар-
нама беретін жер кішкентай ғана орын 
екен. Кезекте тұрған ешкім жоқ. Қуанып 
кеттім. Тезірек ұятсыз жарнама берген 
қыздың аты-жөнін білгім келіп барады. 
Терезеге жақындап, өтініш қабылдаушы 
орыс әйелге кешегі газетті беруін сұра-
дық. Сосын жағдайды түсіндіріп едік, 
ол нөмірмен белгіленген бір жапырақ 
қа ғазды қолыма ұстата салды. Асығыс 
әрі айдақ-сайдақ жазыла салған қағаз-
да; «Очень симпатичная девушка ищет 
жеребца. Укили.» – делінген екен. Аты-
жөнін білмейміз. Тек қол жазуымен ғана 
іздеп, бүкіл Алматыны шарлап жүру керек 
болды ма деймін күйініп. Жеке куәлігінің 
көшірмесі неге жоқ, жарнамаға жауапкер-
шілікті кім алады, елге белгілі бір отбасы-
ның телефон нөмірін жезөкшелер жарна-
масына кім берді деп біраз шу шығардым. 
Жасырып тұрған шығар деген оймен, егер 
тауып бермесеңіз бұл газетті (Из рук в 
руки) сотқа береміз деп едім, әйел жылар-
ман болып қағаздарын ақтара бастады. 
Түк таппады. Бізге де жаны ашып тұрғаны 
байқалады, бірақ қолынан келер дәрмен 
жоқ. Басын ұстап алып, біраз отырды да, 
ол қыздың қолында ұлттық аспап болды. 
Қобыз. Мен тағы қазақ қызының осындай 

жарнама бергеніне таң қалдым. Содан 
болар, сол қобызы есімде қалды деді. 
Жас шамасын, түрін сипаттап берді. Аз да 
болса, қолымызға айғақ түскеніне қуан-
ғанымызбен, қаладағы ұлттық аспапта 
ойнайтын қыздың бәрін қалай тексеріп 
шығамыз деген уайым басып кетті.

ҚОБЫЗДЫ ҚЫЗ
Қобыз. Қасиетті қобызда ойнайтын 

қызда қасиет болмағаны ғой сонда де-
дім күбірлеп. «Не болды, саған?» – дей 
бастаған күйеуіме, ал енді есіңе түсірші, 
қобызда ойнайтын қандай қызбен таныс 
едің, неге ол маған сонша өшігіп алған 
деймін. Ол өзінің жұмыс бабымен талай 
адамдармен кездесетінін, ондай ешкім 
есінде қалмағанын айтумен болды. Оған 
ренжиін десем, күйеуімнің де террор-
шы қыздың құрбаны болып жүргеніне 
бірнеше айдың жүзі болды. Әкемнің 
қайтыс болғанына үш ай болып, қазадан 
ес жия алмай жүргенде, мынау жарнама 
жығылғанға жұдырық болды. Кім? Не 
үшін деген сауалдарға жауап табу үшін 
екеуміз отырып алып, өткен-кеткен оқиға-
ларды еске түсіре бастадық. Күйеуім бір 
кезде;

– Жарнама берген қыз менің танысым 
емес, тұрмысқа шыққаныңды қызғанған  
сенің танысың болуы да мүмкін ғой, – 
деді.

Ой жүйрік. Бір сәтте-ақ бүкіл студент-
тік кезім мен жұмыстағы таныстарымды 
ой елегінен өткізіп шықтым. Менің жа-
нымда үнемі жақсы адамдар жүрді. Таныс 
қыздардан қобызда ойнайтын ешкімім 
жоқ дедім сенімді түрде. Күйеуімнің 
орыс тілді ортада ғана жүргенін білген-
діктен қос бұрымды қазақ қызы, қолында 
тағы қобызы болса, расында мені көре ал-
маған алыс таныстарымның бірі ме екен 
деген ой да қылаң ете қалды. 

Өнер институтын бітірген мен емес 
пе? Өнер саласы, оның ішінде консервато-
рия қыздарымен жақын араласып едім 
ғой. Дегенмен одан бері неше жыл өтті? 
Менің журналистикада жүргеніме бірне-
ше жылдың жүзі болды. Көбісін танымай 
қалатындай уақыт өтті. Сонда бұл қыз 
менің барған үйімнің телефонын, қайын 
атамның кім екенін білген болса, онда 
шынымен өнер саласының адамы болды 
ғой... Егер күйеуімді қызғанса, неге ерте-
рек әрекет етпеді екен деп қоям.

Сонымен күйеуім де, бұл таза қазақи 
қыз болса, демек сенің танысың дей бер-
ді. Ал, осыған дейін саған бәленбай рет 
үздіксіз телефон соғатын қыз кім болды 
деймін оған. Атама жаңа түскен келінін 
жамандаған қыз бен телефонда ыңыр-
сыған дауыс шығарған жігіт ше?

– Маған телефон соғып, тастай сала-
тын қыз орыстілді, ал мынау таза қазақи 
қыз деді ғой, – деген күйеуіме шарт кет-
тім.

– Мен де қазақи қызбын, қазақ қызы-
ның ғана қолында ұлттық аспап болады 
деп кім айтты? Сосын орысшалыс болма-

са, қазақ қызы ешқашан ондай әрекетке 
бармайды дедім қатқылданып.

АЙҒАҚ 
Екеуміз үнсіз отырмыз. Мен ар-ожда-

ныма күйе жаққан, күйеуімнен ажыратуға 
тырысып жүрген кім болуы мүмкін деп 
бас қатырып отырсам;

– Кеттік! – деді күйеуім.
– Үйге барғым келмейді. Тағы да сол 

телефон. Қоңырау шалған еркектерден 
жиіркенетін болдым, – дедім.

– Жоқ, менің есіме түсті. Осыдан 1,5 
жыл бұрын ұлттық оркестрлердің аймаққа 
сапарын ұйымдастырғанмын. Сол жерде 
қобызшылар да бар.

– Нақты кім екенін білесің бе, сонда?
– «Құрманғазы» мен «Отырар сазы» 

оркестрлерінің басшыларын танимын. 
Жаңағы қағаздағы жазумен жұмыс істей-
тін қобызшылардың жазуын салыстырып 
көреміз.

– Иә, әрекетке көшейік, босқа уақыт 
кетірмей, – деп екеуміз кафеден асығыс 
шығып кеттік.

Менің жүктілікке байланысты жүрегім 
көтеріліп жүрген кезім. Көлікте айнала-
дағы иістен жүрегім кілкілдеп әрең келем. 

Түнімен дұрыс ұйықтамағам. Әлсіздік те 
бар. Бозарып кеткен болуым керек. Түрімді 
көріп, шошып кеткен күйеуім бірден үйге 
тартты. Маған сенсең, ол адамды табам 
деді, сөз беріп.Шарасыз күйге түскен менің 
көнбеске амалым болмай, үйде қалдым.

ҚОЛТАҢБА
Тағатсыздана телефон қоңырауын 

кү тіп отырмын. Үй телефонын өшіріп, 
бә ріміз ұялы телефон арқылы байланысқа 
шығатын болдық. Бір уақытта күйеуім ха-
барласып, Құрманғазы оркестріндегі та-
нысым арқылы қызметкерлердің іс-қағаз-
дарын ақтарып шықтым. Ешкімнің жазуы 
ұқсамайды деді. 

Бірден екінші оркестр ше деп едім, ол 
жердегі танысының жұмыста жоқ екенін 
айтты. Түстен кейін барып, тағы сұрасты-
рып көрмекші.

Салым суға кетіп мен отырмын. Кеш 
болды. Бәрімізде маза жоқ. Кейде атамыз 
кешкі жаңалықтардан кейін, құрдастары-
на телефон соғып, қоғамдық мәселелерді 
ұзақ талқылайтын. Үй телефонды желіден 
ажыратып, үйдегілерді барлық мүмкін-
діктерден айырып тастағандай күйде 
болдым. 

Қызық, мына оқиғалар шынымен 
маған қатысты ма деп қоям. Үш ұйықта-
сам, түсіме кірмеген жағдайға қалай тап 
болдым. Елге белгілі отбасының жаңа 
түскен келінін жезөкше қылып көрсету, 
қарапайым қазақ қызының миына қалай 
келді екен десеңізші?! Сериалдарды көп 
көретін біреу шығар. Әлде, шынымен 
менің күйеуіме ғашық па екен, онда неге 
сөйлеспейді, не үшін кездесуден қашады? 
Сансыз сұрақ санамда самсап жатты. Көр-
гім келді. Көрсем, не істер екенмін. Әбден 
эмоцияға беріліп кетем бе деп қорықтым. 
Жүктілік кезінде гормондар басқа шауып, 
бәрі жүйкеге әсер етеді деуші еді, бұл өзі 
маған берілген ауыр сынақ болды-ау деп 
өзімді басуға тырыстым.

Ас үйге барып, ыстық шәй ішкім келді. 
Шәй дайын болғанда, жүрегім айнып оны 
іше алмадым. Жылағым келді. Үйдегілер-
ден ұялдым. Мен мықтымын, мықтымын 
деп өзімді қажай бердім. Егер аяғым ауыр 
болмағанда, бүкіл шаруаны түске дейін-ақ 
шешер едім деп, созылып кеткен зерттеу-
ге зығырданым қайнап отыр. Сол сәтте 
күйеуім телефон соқты. Таптым, бірақ, 
нақ ты сол адам ба, білмей тұрмын деп 
екі ұшты жаңалық айтты. Қуанарымды да, 
егіліп жыларымды да білмеймін. Бірақ не 
үшін қуанам, бүлдіретінін бүлдірді ғой ол 
қыз. Енді ол жарнама қанша уақыт жара-
ның бетін тырнай беретінін бір құдайым 
біледі.

АЛМАГҮЛДЕН ТАБЫЛҒАН 
АЛМАГҮЛ

Қыздың аты-жөні мен мекенжайын 
жазып алыпты. Алмагүл деген қыз Ал-
магүл шағын ауданында тұрады екен. 
Бірақ, нақты сол ма, жоқ па, белгісіз. 
Мен өзім өмірде белгісіздікті жек көретін 
адам едім. Бүгін тағы ұйқы болмайды деп 
уайымдап отырғанда, күйеуім қайта ха-
барласты. Телефонына әлгі қыз қоңырау 

шалғанда, нөмірі көрініпті. Операторға 
ертерек шағым түсіріп, келетін қоңырау-
лар тізімін сұратқан соң, жасырын қоңы-
раудың өзі көрінетін болыпты. Қыздың 
аты-жөні мен тұратын жері нақтыланды. 
Уһ дедік те, түн ұйқысын тыныш өткіздік. 

Таңғы 7-де күйеуім екеуміз Алмагүл-
дің үйінің алдында тұрдық. Подъездің 
есігі ашылғанда, 5 қабатқа көтеріліп пә-
теріне қоңырау соқтық. Есікті әкесі ашты. 
Орта жастағы ер адам милицияда қызмет 
етіп, енді зейнеткерлік демалысқа шыққан 
екен. Қарапайым отбасының үйіне төпе-
леп кіріп барып, қызын сұрадық. Артқы 
жақтан ұйқылы ояу ол шықты.

Шынымен шашы ұзын, әдеміше кел-
ген жас қыз екен. Жүрегі сезген болуы 
керек, тез бөлмесіне кіріп, есікті жауып 
алмақшы болып еді, оған күйеуім жол 
бермеді. Желкелеп әкеліп әкесінің алдына 
отырғызды да, барлық жасаған істерін 
тізіп шыққанда, ызадан булыққан әкесі 
қызын шапалақпен тартып-тартып жі-
берді. 

– Мен сендерді асыраймын деп тиын- 
тебен үшін басқаларға жексұрын болып 
жүрсем, сен менің тапқанымды соншама 
шашып жүр екенсің ғой, – деп күйінген 

әкесі қызын төмпештей жөнелді. Біз ажы-
ратып алдық. 

Залға қарама-қарсы кішкентай бөл-
меде арбаға жіппен байланған інісі отыр. 
Үйдегі у-шу әсер етті ме екен, ол да 
бір түрлі дыбыстар шығарып, қиналып 
жат ты. Қайын атама телефон соғып, 
«келі ніңіз мүгедек қылды» деген осы 
інісі болды-ау деп түсіндім. Сосын өзіме 
сонша қиянат жасаған опасыз қыздың 
шүй кесінен бір түйіп жібердім де, сүйкім-
сіз дедім тістеніп. Басқа сөзімді шығын 
қыл ғым келмеді. 

Сонымен не істейміз? Көлікке отырып 
алып, Медеу аудандық ішкі істер басқар-
масына кеттік. Көліктің артында әкесі мен 
қызы ұрысып келеді. Не деген парықсыз 
қыз едің деп мен де іштей ұрысып келем. 
Бағдаршамға тоқтағанда, есік ашылды да, 
қыз қашты. Артынан күйеуім қуа жөнел-
ді. Біраз жерге жеткен қызды желкелеп 
әкеліп, көлікке мәжбүрлеп отырғызып 
жатқанда, араша түспекші болған адамдар 
да болды. Кейін әкесі мен көлік алдында 
отырған мені көрген жұрт тынышталып, 
әркім өз жөнімен кетті.

ПОЛИЦИЯ
Ырду-дырдумен ішкі істер басқарма-

сына да жеттік. Арыз жазып, бұл ендігі 
күдікті емес, барлық істері әшкере болған 
«террористі» әкелдік дедік. Тергеушілер 
таң қалысты. Мұндай оқиғаны осыған 
дейін кездестірмеген екен. Біздің із кесуші 
сияқты жоспарлы шараларымыздың бәрін 
тізіп, жазып алды. Қызды тергеуге алды. 
Не үшін осындай іс-әрекетке бардың де-
ген сұраққа;

– Осыдан 2 жылдай бұрын оркестрмен 
гастрольде жүргенде, мені бір шараға қа-
тыстырмай қойған, соған ыза болып, өш 
қайтарғым келді, – деді. 

Сенейін бе, сөгейін бе, білмедім. 
Шын дығы сол ма, жоқ па, оның маған 
ке регі шамалы. Ештеңе айта алмадым. 
Қызды қамауға алды. 

Біз үйге қайттық. Үйге келсек, теле-
фонға бұрынғыдан да тыным жоқ. Бірақ 
бәрін басқаша қабылдайтын болдық. Мен 
«жезөкше» деген атақтан ақталып шық-
қандай, күйеуім бопсалаудың құрбаны 
болғандай жеңілдеп қалдық.

Екі күннен кейін күйеуімнің адвокат 
болып істейтін жездесі телефон шалып, 
кімнің шантажына іліккенсің, інім-ау, 
мынау бір ауру екен ғой деп жатты. Сот-
та қорғаушысы болып бекітілген Ерлан 
жездемізге «терроршы қыз» түнгі 2-лерде 
телефон соғып, оған аяғы ауыр әпкеміз 
ренжіп, мазаларын ала бастапты. Ақыры 
бұл адвокат мазасыз клиенттен бас тар-
туға мәжбүр болды.

Тергеушілер де «мына қыз қуып кетті» 
деп бізге шағымдана бастады. Сөйтіп, өш 
алғыш қыз ақыл-есі дұрыс емес деген 
анықтама алып, қамаудан шықты. Мен де 
кешірдім оны. 

Ал Үкіліні іздегендерге, үйдегілер ол 
шетелге көшіп кетті деумен болды. Бірақ 
сол жарнаманың күші 3 жылға жетті, 
ара сында ескі газетті алып, экзотиканы 
із дейтіндер толастамады.

Үкілай БЕСТАЙ


