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(Соңы 3-бетте)

Елбасы Н.Назар-
баев «Нұр Отан» 
партиясының ХVIII 
съезінде Үкіметке 
көпбалалы аналарға 
жәрдемақы төлеу
дің жаңа үлгісін 
ұсынып, тұрмысы 
төмен, көпбалалы 
отбасыларға таға
йындалатын атаулы 
әлеуметтік көмек 
әрбір балаға 21 
мың теңгеден айна-
луы тиістігін айт-
ты. Алғашында өз 
құлақтарына өздері 
сенбеген аналар 
бүгінде ХҚКО мен 
жергілікті әкімдік-
терді жағалап жүр. 
Себебі, жаңа Үкімет 
Мемлекет басшысы-
ның бұл тапсырма-
сын шілдеге қал-
дырмай жеделдетіп 
орындауы тиіс. 

ЖИЫРМА БІР МЫҢ ТЕҢГЕНІҢ 
ЖЫРЫ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Гүлмира БАЛКАНОВА, көпбалалы ана:
– Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған жаңа 

«Әлеуметтік қамқорлық» шарасы халықтың тұрмыс жағдайын ай-
тарлықтай жақсартады деп ойлаймын. Өйткені, әр балаға 21 мың 
теңгеден берілсе, бұл жағдайы төмен отбасыларға көп-көрім көмек. 
Ақпарат құралдарынан аталған көмек көпбалалы жанұяларға сәуірден 
бастап берілетінін естідік. 

Бірақ, әлі осы шаруамен қайда, кімге жолығу керектігін түсінбей 
отырмыз. Айта кетерлігі, халық қолында билігі бар азаматтарға өзі 
барып жағдайын айтып, жанайқайын жеткізбесе, ешкім сіздің халіңізді 
сұрап келмейді. Мен бес баланың анасымын. Он жастағы төртінші 
балам І-топтағы мүгедек. Ақыл-есі кем әрі сөйлей алмайды. Медицина 
тілімен айтқанда, оған бірінші дәрежелі ОНР деген диагноз қойылған. 

Ойталқы
Үміт ШОРАН, әлеуметтік қызметкер:
– Көпбалалы аналарға жәрдемақы беріледі деген хабар тарағалы 

қайда барсақ та осы әңгімені еститін болдық. Әрине, бұған дейін де 
мемлекет жағдайы төмен, көпбалалы отбасыларды қамқорлықсыз 
қалдырған емес.

Алайда, бұл жолғы әңгіме сол жәрдемақының көлеміне байланыс-
ты болғандықтан, халықтың мұны осынша даурықтырып жібергенін 
түсінуге болады. 

Жалпы, мен халықтың әлеуметтік жағдайын шын білгіңіз келсе, біз 
сияқты әлеуметтік қызметкерлерге жолығыңыз дер едім. Мен Алматы 
облысы Талғар ауданына қарасты Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде жұмыс істеймін. 

ЖАҢА АТАУЛЫ КӨМЕК ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫСЫН ТҮЗЕЙ МЕ?

Ха л ы қ т ы ң  қ а л т а с ы н а 
түс пей жатып, шала ба
йытқан 21 мың теңгенің 

айналасындағы әңгіме күннен 
күнге қыза түсуде. Бірі бұл 
көмек екінің біріне бұйырмай-
тынын айтса, екіншісі мұның 
соңы «сиырқұйымшақтанып» 
кетуі мүмкін дейді. Биліктің бұл 
әрекетін жомарттыққа теңей-
тіндер де бар. Ал, сіз не дейсіз?

(Соңы 3-бетте)

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?! ПАРЛАМЕНТ

«ІШКІЛІК – БАРЛЫҚ 
ЖАМАНДЫҚТЫҢ КІЛТІ»

Спиртті ішімдіктен болатын кеселді ертеде қа-
сиетті Құран Кәрімде  Пайғамбарымыз бірнеше 
сүре мен хадисте жазып, үмбеттеріне одан аулақ 
болуды насихат еткен. Мәселен, бір хадисінде 
«Ішкіліктен сақтаныңдар! Өйткені ол – барлық 
жамандықтың кілті» деген. Негізінде арақтың 
адам денсаулығына қауіпқатерін қазіргі таңдағы 
ғылым да жанжақты дәлелдеп, айтып жатыр. 
Алайда, құлақ асатын адам аз...

(Соңы 3-бетте) (Соңы 4-бетте)

РЕЙТИНГТЕГІ «МӘНДІ» ЕМЕС, 

Осы лауазымға тағайындалғаннан бері 
Астанадағы базарларды аралап, азық-
түлік өнімдерінің бағасын назарда ұстау-
ға тырысып жүрген министр   әлеуметтік 
маңызы бар өнімдер бағасын мемлекеттік 
деңгейде реттеу қажеттігіне әбден көз 
жеткізген сияқты. Өйткені, аталмыш заң 
жобасында көзделген бірқатар талаптар 
осы мәселеге бағытталыпты. 

Онда мәселен, әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік тауарларының бағасын 
ұстап тұру үшін нақты шаралар дәйек-
телген екен. Соның бірі – әкімдіктерге 
азық-түлікті өз құны бойынша сататын 
сауда желілерін қолдануға мүмкіндік 
беру. Бұл шара тұрақтандыру қорлары-
ның резервтерін пайдаланудың балама-
сы болады. Сонымен қатар ішкі сауда 

ПАРЛАМЕНТ СЕНАТЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫРЫСЫНДА «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕЙБІР ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІНЕ БИЗ-
НЕС ОРТАНЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ  САУДА ҚЫЗМЕТІН РЕТТЕУ МӘСЕ-
ЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ 
ТУРАЛЫ»  ЗАҢ ЖОБАСЫ БІРДЕН ЕКІ ОҚЫЛЫМДА ҚАРАЛДЫ. ЖАҢА 
ҚҰЖАТТЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАҢА МИНИСТРІ РУСЛАН 
ДӘЛЕНОВ ҚОРҒАДЫ.  

тын тауарлардың тізбесін үкімет бизнес 
субъектілерінің келісімі бойынша бекі-
теді. Министрдің айтуынша, тауарлар-
ды сәйкестендірудің бұл әдісі тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау және 
кәсіпкерлердің жосықсыз әрекеттерінің 
алдын алуға жол ашады. 

субъектілеріне отандық өндіріс тауар-
ларын көзге көрінетін және физикалық 
қолжетімді жерлерге орналастыру мін-
деті енгізілді. Көлеңкелі экономиканы 
қысқарту және контрафактілі  өнім-
дермен күресу мақсатында тауарларды 
таңбалау мен қадағалау нормалары 
айқын далды. Міндетті таңбалауға жата-

«Арақ – барлық жамандықтың кілті» деген Пайғам-
барымыздың бұл тұжырымының шындығын қазіргі 
таңда біздер күнде көріп, естіп жүрміз. Ішімдік ішіп көлік 
айдап, жол апатына түсетіндер қаншама?! Арақтың 
буымен заңды бұзып, біреудің құқығына нұқсан келтіріп, 
жаға жыртысып, тіпті бір-бірін пышақтап өлтіруге дейін 
барып жатқандарды қайтеміз?! Осы әзәзілдің суынан 
отбасылар ойран болып, бала жетім, ана жесір қалуда. 

Әсел ЖАНӘБІЛОВА, республикалық Нотариалдық палатаның төрайымы:
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«НОТАРИАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖАҢА 
МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУҒА ДАЙЫН»

2-бет

СОТ ТАРИХЫН 
ЕЛ  ТАРИХЫНАН БӨЛІП 
ҚАРАЙ АЛМАЙМЫЗ

ӘЛЕУМЕТТІҢ ХАЛІН ОЙЛАУ КЕРЕК

6-бет

ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ 
ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ 
ТӘРТІБІ БАР

8-бет

СЕЗІМ СЕРГЕЛДЕҢІ
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2011 жылдың  28 қаңтарында  қабылданған 
«Медиация туралы»  заң қазақтың қанында 
бар татуластыру тәсіліне жан бітірді. Аталған 
заң жеке және заңды тұлғалар қатысатын  аза-
маттық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық 
қатынастарынан, сондай-ақ, онша ауыр емес 
және ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер 
бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 
және де сотқа дейінгі дауларды шешуге, со-
нымен қатар атқарушылық іс жүргізуді орындау 
кезінде туындайтын қатынастар бойынша қол-
данылады.

Атап айтқанда, Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданының №2 сотына талапкерден 
арыз келіп түсті. Онда талапкер берешек сомасын 
өндіру туралы талап қойған. Осыған орай қос 
тарап сот ғимаратындағы медиация кабинетіне 
арнайы шақырылып, медиатордың көмегімен 
бітімгершілікке келді. Дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісім жасасқан тараптар өзара 
жасалған келісімді төрелік етуші судьядан бекіту-
ді сұрады. Осылайша азаматтар келіспеушілікті 
көпке созбай, араларын суытпай, әуре-сарсаңға 
түспей мәмілеге келу арқылы уақыттарын да, 
қаржысын да үнемдеуге қол жеткізді.

Дауды татуласу келісімімен шешудің оң 

Дау мұраты – бітім

ЖАҢАЛЫҚ

тұстары жетіп артылады, яғни, дауды татула-
стыру рәсімдері арқылы реттеу сот шешімдеріне 
қарағанда тараптардың бітімге келуіне ықпал-
ды. Татуластыру тараптардың арасындағы 
дауға ортақ келісіммен соңғы нүкте қоюдың 
алғы шарты. Ал, сот шешімі бір тарапты ғана 
қанағаттандыра алуы мүмкін. Сонымен қатар  
татуластыру рәсімдері арқылы шешімін тапқан 
іс бойынша төленген мемлекеттік баж салығы 
тараптарға қайтарылады. Тағы бір тиімділігі, сот-
пен бекітілген қандай да бір келісім ерікті түрде 
орындалмаған жағдайда, тараптар атқару па-
рағы арқылы мәжбүрлі түрде орындату туралы 
мәселені көтеруге құқылы. 

Қазақ халқы үшін бітімгершілік – билік айту-

дың ең озық өнегесі. Қорыта келгенде, Қазақстан 
Республикасында «Медиация туралы» заңының 
қабылдануы өркениет көшіне батыл бет түзеген 
біздің қоғамымызда оң өзгерістердің жүзеге 
асырылып жатқандығының айқын көрінісі екен-
дігін айғақтайды. Негізінен айтқанда бұл заң 
қазақ халқының дәстүрлі билер мен ата-баба 
тағылымын, әдет-ғұрып тәжірибесін қалпына 
келтіруге жасалған игі қадамның бірі, оның 
тиімділігі мол деп есептесек қателеспейміз.

Жаңылсын ДҮЙСЕНОВА, 
Казталов  аудандық №2 сотының бас 

маманы-сот мәжілісінің хатшысы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

ТАТУЛАСТЫРУ ҚАЗАҚҚА ЖАТ ЕМЕС

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ

АМАЛ МЕРЕКЕСІ

Таң атпай ыстық бауырсақ пен қайнаған сүр қазының исі үйдің ішін 
алып кетті. 5-6 жас шамасындағы Кәусар төсегінен еркелей тұрып, ас 
бөлмесінде күйбеңдеп жүрген анасына қарап, бүгін «кімнің туған күні», 
«қонаққа кім келеді?» деп оны сұрақтың астына алды. Бала жүрек әдетте 
бауырсақ пен ет қонақ келгенде ғана қазанға салынады деп ойласа керек. 
Анасы күлімдеп, қызының самай шаштарын қос қолымен тарамдап, 14 
наурыз – Амал көрісу мерекесі екенін жеткізді. 

Жаңа жылды Байбақты Қазыбек күнтізбесі бойынша қарсы алатын 
аймақ тұрғындары 14 наурызды «Көрісу (яғни қауышу) күні» деп те 
атап кеткен. Аталған күні Батыс өңірінің әр шаңырағында есік айқара 
ашылып, ақ дастарқан жайылып, ел-жұрт көрген жерде құшақтасып, 
«бір жасыңмен», «жасың құтты болсын» деп тілек тілеседі. Ренжіскен 
адамдар араздықты ұмытып, арадағы сең жібіп, бір-біріне сыйлық береді. 
Алдымен ауыл жастары елең-алаңмен тұрып, үлкендерге құрмет көр-
сетіп, көрші-қолаңды жағалай көрісіп шығады. Қазақы салт-дәстүрдің 
қаймағы бұзылмаған Маңғыстауда Көрісу күні аналар, қыз-келіншектер 
әбден сандықтың исі сіңген  кәжекей-бешпетін киіп, шолпысын тағады. 
Бүгінде 14 наурыз күні балабақшалар да балақайларды жаппай қазақша 
үлгіде киіндіретіні қуантады. Осынау Амал мерекесі Батыс өңірлерінен 
бөлек Ресейдің Астрахан, Саратов, Орынбордың және Қарақалпақстан-
ның қазақтар көп қоныстанған аумақтарында да тойланады екен. Көрісу 
мейрамы жыл бойы жалғаса береді. Егер алыстан ағайын-туыс келсе 
амандық-саулық сұрасып, қол алысып көріседі. Көріспесе, үлкендер 
жағы «анау көріспеді, мынау келмеді» деп кәдімгідей ренжіп, өкпесін 
айтып отыратыны бар. 

Бүгінде маңғыстаулықтар үшін Амал мерекесін «Адай ата – Отпан 
тау» тарихи-мәдени кешенінде тойлау дәстүрге айналған. Бұл күні Адай 
ата рухына арнап ас беріліп, әр ру кезекпен жыл сайын Бірлік отын 
жағып келеді. Ал, биылғы ерекшелік Жастар жылына орай Бірлік отын 
жағу эстафетасы жастарға берілмек. Ұлық мереке бұрын республикалық 
деңгейде атап өтілсе, биыл халықаралық деңгейде өтпек. Атап айтсақ, 
Амал мерекесіне  Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей оның ішінде 
Ноғай елінен делегаттар қатыспақ. Көрісуде елімізді мекен еткен этнос 
өкілдері де Отпанда бас қосып, ақ шаңқан киіз үйлер тігіліп, ән-күйден 
шашу шашылып, аламан бәйге өткізіліп, ұлттық ойындардан жарыс 
өтеді. Ал, айы оңынан туып, асығы алшысынан түскендерге естелік 
сыйлықтар үлестіріледі.  Мерекенің түпкі мақсаты – халықтың ынты-
мағын арттырып, ауызбіршілікке үндеу. Отыз күн ойын, қырық күн тойы 
жасалмаса да, Отпан таудағы мереке екі күнге созылмақ. Татулықты 
арттыратын Көрісу мерекесі құтты болсын! 

Нұршат ӨТЕУЛИЕВА, 
Маңғыстау облыстық сотының баспасөз маманы 

ТАЙМЕРДЕНОВ – 
ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ 

СУДЬЯСЫ

Сот алғашқы ашылған кезде 
Алматы қаласының 5-ықшамау-
данындағы екі қабатты үйде ор-
наласқан. Ал қазіргі ғимаратына 
1974 жылы көшіп келген. Бұл 
ғимарат сотқа арнап салынған, 
оның орналасқан жері Алматы 
қаласының 2-ықшамауданында, 
Қуанышбаев көшесіндегі 44-А 
үйде орналасқан. 

Төрт қабатты әсем ғимарат-
тың 1-2 қабатында Әуезов ау-
дандық сотының ұжымы сот 
төрелігін жүзеге асырса, 3-4-қа-

батында «Сот және әділет қыз-
меткерлерінің біліктілігін артты-
ру курстары» орналастырылған 
болатын. Бұл курс Қазақ ССР 
Министрлер Кеңесінің 1971 
жылғы 24-қыркүйегіндегі №551 
қаулысына сәйкес құрылған. 
Тыңдаушылардың білім дәреже-
леріне қарай оқу мерзімі 1 немесе 
2 айға дейінгі уақытты қамтиды.

Әрине, сот тарихын ел та-
рихынан бөліп қарай алмаймыз. 
Осы жылдар ішінде республи-
камыздың сот жүйесі халқымыз 

ЕЛБАСЫМЫЗ НҰРСҰЛТАН  
Н А З А Р Б А Е В  2 0 1 9  Ж Ы Л Д Ы 
«ЖАСТАР ЖЫЛЫ» ДЕП ЖАРИЯ-
ЛАДЫ. ОЛ ЖАСТАРДЫҢ БАРЛЫҚ 
ІС-ШАРАЛАРҒА, БАСТАМАЛАРҒА, 
БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРҒА ҚА-
ТЫСУЫН МАҢЫЗДЫ ДЕП АТАП 
ӨТТІ. БҮГІНГІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗ-
МЕТКЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТ-
ТЕРІ – ЕҢ АЛДЫМЕН, ОТАНҒА 
ДЕГЕН СҮЙІСПЕНШІЛІК, ЖОҒА-
РЫ САНА, ӨЗ МІНДЕТІН АТҚАРУ 
ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК СЕЗІМІ. 

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз – Қызылорда 
қаласының учаскелік инспекторы, полиция 
лейтенанты Рамазан Алдабергенұлы. Р.Алда-
бергенұлы 13 наурызда 1994 жылы Қызылор-
да облысы Қазалы ауданында дүниеге келген. 
2001–2012 жылдар аралығында Байқоңыр 
қаласындағы Абай Құнанбаев атындағы орта 
мектепте білім алған. 2012 жылы Ақтөбе 
облысындағы А.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетіне оқуға 
қабылданып, спорт және туризм мамандығы 
бойынша білім алып шығады. 2017 жылдың 
маусым айынан бастап ішкі істер органдары 
қатарына қабылданып, қызмет жолын Қы-
зылорда қалалық полиция басқармасы Жер-
гілікті полиция қызметінің учаскелік полиция 
инспекторы ретінде бастайды. 

2018 жылдың қараша айында кезекшілік 
ету барысында 102 операторына «М.Әуезов 
көшесінде көпқабатты үйде өрт болып жа-
тыр» деген хабарлама келіп түседі. Аталған 
хабарлама бойынша Рамазан Алдабергенов 
оқиға орнына барып, жан-жақты сұрастыру 
кезінде өрт шығып жатқан пәтерде бір айлық 
нәресте қалып қойғанын анықтайды. Бір сәт 
ойланбастан пәтерге кірген сақшы көк түтінге 
оранған жерден бір айлық нәрестені анасымен 
бірге алып шығады. Оқиға орнына жедел жәр-
демді шақырып, баланы дін-аман туыстарына 
табыстайды.

Полиция қызметкері Рамазан Алдаберге-
новтің ерлік әрекетінің арқасында бір отбасы 
аман қалды. Алайда батыл әрі қайсар полиция 

Биылғы жылды Елбасы жас-
тарға, жастардың мәселесін ше-
шіп, әлеуетін көтеруге бағыттады. 
Осыған орай, Балқаш қалалық 
сотының төрағасы Нұрлыбек Сыз-
дықов пен судья Мұрат Жакыпбе-
ков Ж.Ақылбаев атындағы кол-
ледждің студенттерімен кездесті.

«Азаматтардың, мемлекет-
тің және заңды тұлғалардың бұ-
зылған немесе даулы құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдде-
лерін қорғау және қалпына кел-
тіру, азаматтық айналымда және 
жария-құқықтық қатынастарда 
заңдылықты сақтау, дауды бейбіт 

жолмен реттеуге жәрдемдесу, 
құ қық бұзушылықтардың алдын 
алу мен қоғамда заңға және сотқа 
құрметпен қарауды қалыптастыру 
азаматтық сот ісін жүргізудің мін-
деттері болып табылады», – деп 
атап өтті Н.Сыздықов жастар 
алдында сөйлеген сөзінде.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘУЕЗОВ АУДАН-
ДЫҚ СОТЫ 1972 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН. МҰНДАЙ 
ҚАЖЕТТІЛІК ҚАЗАҚ ССР-НЫҢ СОЛ КЕЗЕҢДЕГІ 
АСТАНАСЫ БОЛҒАН АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫН-
ДАРЫНЫҢ САНЫ ЖЫЛДАН-ЖЫЛҒА КӨБЕЙІП, 
БҰРЫННАН КЕЛЕ ЖАТҚАН КАЛИНИН, ОКТЯБРЬ, 
ЛЕНИН, СОВЕТ, ФРУНЗЕ АТТЫ БЕС АУДАНДЫҚ 
СОТТАРДА ҚАРАЛАТЫН ІСТЕР САНЫНЫҢ КӨБЕ-
ЮІНЕ ОРАЙ ТУЫНДАҒАН. 

СОТ ТАРИХЫН ЕЛ ТАРИХЫНАН 
БӨЛІП ҚАРАЙ АЛМАЙМЫЗ

бастан кешкен ілгерілеу мен құл-
дырауды да, толысу мен тоқырау-
ды да басынан кешірді. Ендігі ке-
зең, бұл ежелден еркіндік аңсаған 
еліміздің тәуелсіздік алуымен, 
егеменді жылдарымен тұспа-тұс 
келеді. Осы жылдар ішінде  мем-
лекетіміздің тарихында тұңғыш 
рет сот мемлекет билігінің тәуел-
сіз тармағы ретінде заң жүзінде 

нақты мәртебеге ие болып отыр. 
Алматы қаласының аумағы 

батыс жаққа қарай кеңеюінің 
әсерінен шаһардың осы шегін-
де орналасқан Әуезов ауданын 
көлемі мен тұрғылықты халқы 
саны жағынан ең ірі аудандар-
дың қатарына жатқызуға болады. 
Бүгінгі таңда Әуезов аудандық 
соты қылмыстық істерді қарауға 
мамандандырылған, және бұл 
сотта сот төрелігін жүргізуде 
тәжірибесі мол судьялар қызмет 
атқаруда. Қазылардың көпшілі-

гінің төрелік етудегі тәжірибесі 
10 жылдан асқан.

Әуезов аудандық сотында 
Қазақстан Республикасындағы 
соттардың арасында алғашқы 
рет азаматтық, қылмыстық, 
әкімшілік істерді автоматты түр-
де бөлудің тәжірибелік жобасы 
қолға алынған еді. Жұмыс ба-
рысында анықталған көрсет-
кіштерді талқылап, сотқа түскен 
істерді компьютердің көмегімен 
бөлудің тиімділігін көрсеткен 
бұл тәжірибе кейіннен республи-
кадағы барлық соттарға енгізілді. 

2016 жылдың маусым ай-
ынан бастап Қанат Сырлыбаев 
Алматы қаласы Әуезов аудан-
дық сотының төрағасы қызметін 
басқаруда. Кәсіби мамандарды 
біріктірген бұл сотқа тараптардан 
түсетін алғыс хаттар аз емес. Бұл 
сот жұмысының дұрыс жолға 
қойылып, ұжымдағы ауызбір-
шіліктің жоғары екенін көрсетсе 
керек. 

Г.ШАРДАРБЕКОВА,
Әуезов аудандық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ІЗГІЛІК

БҮГІНГІНІҢ  БАТЫРЫ

КЕЗДЕСУ

СТУДЕНТТЕРГЕ  ҚАЖЕТТІ  КЕҢЕС
«Қазақстан халқына Жолда-

уында Мемлекет басшысы жас 
ұрпақтың қалыптасу проблемала-
рына баса назар аударып, барлық 
қажетті өмірлік жағдайларды, 
жастарды тәрбиелеу мен дамы-
туды, ең бастысы, кәмелетке тол-
маған балаларды тәрбиелеу мін-
деттерін анықтады» деген судья 
Мұрат Жакыпбеков бұл бағытта 
сот тарапынан жүргізілетін жұ-
мыстар ретіне тоқталды. Сон-
дай-ақ, қылмыстың алдын алу 
үшін ұрлық пен алаяқтықтың 
біліктілігін, қылмыс жасаудың 
салдарын және кәмелетке тол-
мағандардың қылмыстық жауап-
кершілігін түсіндірді.

Шараны қорытындылай келе, 
студенттер мен оқытушылар ко-
леджге арнайы атбасын бұрған 
қонақтарға алғысын айтып, өз-
дерін толғандырып жүрген сұ-
рақтарға жауап алды.

Балқаш қалалық сотының 
баспасөз қызметі

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

ОТПАНТАУДА БІРЛІК 
ОТЫ ЖАҒЫЛАДЫ

қызметкері бұл әрекетін ерлікке баламайды, 
тек қызметтік міндеті деп санайды.

Қызылорда қаласы  
Полиция басқармасының 

баспасөз қызметі

Жоғарғы Сотта – жаңа судья. 
Жоғары сатыға ауысқаны болмаса 
Мейрамбек Таймерденовтің есімі 
сот қызметкерлеріне жақсы таныс. 
Алғашқы еңбек жолын Алматы 
облысының Қаскелең аудандық 
халық сотында сот орындаушы-
сы болып бастаған Мейрамбек 
Таймерденұлы 1993–1997 жыл-
дары прокуратура саласында тер 
төккен. Оның сот саласындағы 
қызметі 1997 жылы Алматы облы-
сының Жамбыл аудандық сотына 
судья болып тағайындалуынан 

бастау алады. 1999 жылы Алматы облыстық сотының судьясы болған 
Таймерденов 2006 жылы Жоғарғы Сот жанындағы сот әкімшілігі 
жөніндегі комитет басшылығына келгенге дейін Әділет саласында қыз-
мет етті. Осыншама үлкен тәжірибе жолынан өткен маман 2007–2012 
жылдары Алматы облыстық сотына төрағалық етсе, 2012–2013 жыл-
дары Алматы қалалық сотына төраға болды. 2013 жылдан бері Алматы 
облыстық сотында төрағалық қызметте. 

Ал, Мейрамбек Таймерденовті Жоғарғы Сот судьясы лауазымына 
үміткер ретінде ұсынған Президенттің ұсынысын Парламент Сенаты-
ның депутаттары бірауыздан қолдады. 

«Заң» Медиа- корпорациясы» ұжымының атынан Мейрамбек Тай-
мерденұлының жаңа жұмысына сәттілік тілейміз. 
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Гүлмира БАЛКАНОВА, көпбалалы ана: Үміт ШОРАН, әлеуметтік қызметкер:

Сауалнаманы әзірлеген Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ, «Заң газеті»
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Отбасымызда бір өзім жұмыс жасаймын. Балабақша тәрбиешілерінің 
жалақысы қанша екені белгілі. Жолдасым ұлымыздың денсаулығына, 
күтіміне байланысты жұмысқа шыға алмай отыр. Өзім жүз мыңға жуық 
жалақы аламын, оған қоса мемлекеттің беретін 10 мың теңгедей атаулы 
әлеуметтік көмегі бар. Мүгедек баламызға жәрдемақы аламыз.

 Ауыз толтырып айтарлықтай табысымыз бар. Бірақ, мен бар табы-
сымды студент қызымның оқуына жылына 750 мың теңге, 100 мың теңге 
жатаханасына төлеп отырмын. Мүгедек баламыз туылғалы мемлекет 
қолдауымен бір де бір рет сауықтыру орталығына барған емес. Он жылдан 
бері қанша жүгірсем де, қолымыз осыған бір жетпей-ақ қойды. Әрине, ана 

Әр аптаның белгіленген бір күндері жалғызбасты қарт адамдардың үйіне барып, қыз-
мет көрсетем. Сонда байқағаным, жыл сайын халықтың әлеуметтік жағдайы төмендеп 
барады.  

Бір жағынан қымбатшылық, екінші жағынан жұмыссыздық қысып, қарапайым халық 
қазір «басына тартса аяғына, аяғына тартса басына жетпейдінің» күйін кешуде. Меніңше, 
осы жағдай биліктегілердің де құлағына жетіп, жаңа әлеуметтік көмек түрін беруге ұй-
ғарған болуы керек. Әрине, бұл халықтың тұрмысын түзеуге үлкен көмек болады. Төрт бала-
сы бар ана айына 80 мың теңгедей алып отырса, кәні?! Керек десеңіз, бұл қазір ортаңқол бір 
адамның жалақысымен тең. Бұдан бөлек жағдайы төмен отбасылардың баспана мәселесін 
де Елбасы тапсырмасына сай шешетін болса, Қазақстанның алдыңғы қатардағы отыз 

үшін баланың бәрі бірдей. Мүгедек болса да, ел қатарлы өсіруге барымызды салып келеміз. Қатарынан 
қалмасын деп баламды арнайы мектеп-интернатқа бергенмін. Әкесі соны ары-бері тасып, бар жағда-
йын жасап жүр. Шыны керек, қазір менімен тағдырлас аналар аз емес. Олар жақындарының ғана емес, 
мемлекеттің, қоғамның қамқорлығына зәру. Сондықтан, билік басындағылар ең болмаса халықтың 
осындай қауқарсыз тобына «бюрократиялық» кедергісіз көмек көрсетсе екен. 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

елдің қатарына қосылып қалуы да ғажап емес. Өйткені, «Нұр Отанның» съезінде алдағы онжылдық еліміз үшін 
шешуші кезең болатыны айтылды. Бір жағынан осының бәрі маған елімізді отыз елдің қатарына қосу үшін жасап 
жатқан қадамдар сияқты болып көрінді. Қалай десек те, бізді биліктің халыққа бет бұрғаны қуантады. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОҒАМ

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?!

«Әлеуметтік қамқорлық» деп те ата-
латын су жаңа әрі қомақты жәрдемақы 
көпбалалы аналарға сәуір айынан бастап 
есептелетініне қарамастан, аталған төлем 
төңірегінде сұрақтар күн сайын көбеюде. 
Осы ретте, біз әрбір балаға төленуі тиіс 
«20 789 теңгеден кімдер үмітті, ол қалай 
төленеді?» деген сауалға жауап іздеп 
көрген едік. 

Елбасы «Нұр Отан» партиясының 
съезінде биылға есептелген республика-
лық бюджеттің барлық шығынының 45 
пайызы әлеуметтік салаға бағытталғанын 
және халықтың тұрмысын көтеру мақ-
сатында Ұлттық қордан тағы қосымша 
қаражат бөлінетінін айтты. Демек, жаңа 
атаулы әлеуметтік көмекке қажетті қа-
ражат мәселесі шешілген. Бірақ, оның 
қалай және кімдерге берілетіні әлі де 
болса нақтылауды қажет етеді. Мәселен, 
Мемлекет басшысы партия жиынында ел 
билігіне халықтың әл-ауқатын көтеруге 
бағытталған нақты үш тапсырма бергені 
есімізде. Соның біріншісі, халықтың та-
быс көзін арттыру және аз қамтылған қа-
зақстандықтарға қолдау көрсету. Жалпы, 
елімізде төрт және одан көп балалы от-
басылардың саны 340 мыңға жуықтайды. 
Осы орайда, олардың тұрмыс жағдайы 
әртүрлі екенін тілге тиек еткен Президент 
Н. Назарбаев Үкіметке күнкөрісі төмен 
отбасыларға көмек көрсетуді тапсырып, 
бірінші кезекте аз қамтылған көпбалалы 
отбасыларға көрсетілер көмектің жаңа 
түрін ұсынған еді. Алайда, халық Елбасы 
айтқан «тұрмысы төмен отбасылар» мен 
«аз қамтылған көпбалалы отбасылардың» 
айырмашылығын әлі күнге ұға алмай дал. 
Осы тұста, бала саны төртеуге толмайтын, 
бірақ, тақыр кедей отбасыларға қандай 
жәрдем болатыны белгісіз күйі қалып 
отыр. 

Сәуірге дейін 
сабыр етейік

Қалай есептесек те, көпбалалы от-
басыларға берілетін 21 мың теңге көпке 
дейін жыр болатын түрі бар. Себебі, 
біз «хитқа» айналған 21 мың теңгенің 
есеп-қисабын білмекке Алматы қаласы 
Алматы облысының Жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасына, сондай-ақ, бірнеше аудан-

Арақтың кесірінен талай бала өмірге 
аурушаң болып келіп, зардабын ата- 
анасы ғана емес, қоғам болып тартуда. 
Ішімдіктің салдарынан елімізде жыл 
сайын мыңдаған адам денсаулығынан 
айырылып, мүгедек болып жатыр.

Жалпы, маскүнемдік мәселесі бізді 
ғана емес, әлемдік қауымдастықты да 
алаңдатып отырғаны анық. Мәселен, 
БҰҰ әлемдегі 185 мемлекеттің халқы 
арасында зерттеу жүргізген. Сол зерттеу 
нәтижесіне көз салсақ, Қазақ елі арақ 
ішу жөнінен алдыңғы ондыққа кіріп, 8-і 
орыннан бір-ақ шыққанын аңғарамыз. 
Еліміздегі статистикалық деректерге 
сүйенсек, наркологиялық орталықтарда 
ресми тіркелген 130 мың маскүнем бар 
екен. Бұлар нарколог-дәрігерлердің көме-
гіне жүгінген, ресми тіркелгендері ғана. 
Ал, мамандар шын мәнінде маскүнемдік-
тің шегіне жетіп, күнде бас жазбаса тұра 
алмайтындардың саны бұдан әлдеқайда 
көп екенін айтады. Баяғы қазақы мента-
литетімізге салып, наркологқа баруды ұят 
санап жүргендер миллионға жеткен. Нар-
колог-дәрігерлер бірқалыпты жұмыс істеп 
жүріп-ақ, 5-7 жыл арақты орташа деңгей-
де тұтынуды маскүнемдіктің алғашқы 
сатысы деп есептейді. Ендеше, сексеннен 
аса да «бір сілтерім бар» деп, тартып 
жіберетін қарттарды кімдердің қатарына 
жатқызамыз? Жиырма жасында арақтың 
дәмін татқан ол «аталарымыз» алпыс 
жылдан аса әзәзілдің суын ішіп келе 
жатыр емес пе?! Әрине, барлық уақытта 

дық Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімдеріне хабарласқан 
едік. Алайда, барлығы ақылдасып алған-
дай, бірауыздан «Бірер аптадан кейін ха-
барласыңыздар. Қазір сіздерге тұшымды 
жауап бере алмаймыз» деді. 

Қолдағы ақпаратқа сенсек, күнкөріс 
деңгейінің жетпіс пайызына сай бел-
гіленген төлем әрбір балаға ай сайын 
20 789 теңгеден беріліп, ол он сегіз жасқа 
дейінгі балалар мен 23 жасқа толмаған 
студенттерге де төленеді. Ал, жаңа атаулы 
әлеуметтік көмекке ілінбей қалған көпба-
лалы аналардың жәрдемақысы (1.01.2018 
жылға дейін тағайындалған) бұрынғыдай 
10 504 теңге күйінде қалыпты. Бұл жағы 
түсінікті делік. 

Ал көпбалалы, бірақ еш жерде жұ-
мыс істемейтіндер қайтпек? Әсіресе, 
шалғайдағы ауыл халқы. Айталық, сіз 
көпбалалысыз. Сіздің отбасыңызда ешкім 
еш жерде ресми түрде жұмыс істемейді. 
Бұл жағдайда тиісті мемлекеттік меке-
мелер сіздің жаңа «Әлеуметтік қамқор-
лық» жәрдемақысын тағайындау туралы 
өтініштеріңізді қанағаттандыра алмайты-
ны анық. Мұндай мәселемен халықтың 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған санаты 
мен ауылдағы жұмыссыздар бетпе-бет 
келетінін және ондайлардың аз еместігі 
анық. Олай болса, билік келер айға дейін 
осы тығырықтан шығатын жолды тауып 
қалар. Не де болса, сәуірге дейін сабыр 
етейік.

Жұмыртқа санау 
науқаны жақындап 

келеді

Енді көпбалалы аналарға үміт отын 
сыйлаған 21 мың теңге қалай есепте-
летініне аз-кем тоқталып өтсек. Бірінші-
ден, бұл төлем көпбалалы отбасылардың 
барлығына бірдей берілмейтінін мықтап 
еске сақтап алғанымыз жөн. Аталған 
әлеуметтік қамқорлық әлеуметтің ең 
әлсіз тобына бағытталғандықтан, оның 
есеп-қисабының да қиындығы аз емес. 
Елбасы уәде еткендей, атаулы әлеуметтік  
көмек төрт және одан да көп баласы бар 
отбасының ортақ табысы жан басына 

ЖИЫРМА БІР МЫҢ ТЕҢГЕНІҢ ЖЫРЫ

мас болмас. Алайда, артық сілтеп, естерін 
білмей қалған, ертесі бастарын жазбаса, 
қалыптарына келе алмаған күндері болды 
ғой. Сонда оларды кім дейміз..?!

Ең өкініштісі, бүгінде елімізде спирт-
тік ішімдікке үйір жастар көбейген. 
Наркологтардың зерттеуіне сүйенсек, 
балалардың алды 8-10 жасында отба-
сында-ақ ішімдіктің «дәмін» татып көре 
бастайды екен. Қызығып, еліктеп деген 
сияқты әуестікпен. Ал, әлеуметтік зерт-
теулердің деректеріне көз салсақ, 13-
15 жастағы ер балалардың 75 пайызы, 
қыздардың 40 пайызы сырадан бастап 
шарап, араққа дейінгі ішімдіктерді ішіп 
көрген. 18-20 жастағылардың 90 пайызы 

алкогольдің дәмін татқан болып отыр. 
Бұл енді дабыл қағарлық мәселе. Себебі, 
жастардың спиртті ішімдікке қарсы тұру 
иммунитеті төмен келеді де, олардың 
ағзалары араққа тез тәуелді болады. 
Алкоголь ағзадағы тірі тіндерді жойып, 
жасушаларды жаңартпайды. Ішімдікті 
ерте бастан тұтыну қыздарды бедеулікке, 
ұлдарды белсіздікке ұрындыратынын 
ғалымдар дәлелдеген. Жүктілік кезінде 
ішімдіктің жеңіл түрін ішкен әйелдердің 
болашақ сәбилерінің 40-60 пайызы ақыл-
есі кем, дене мүшелері дұрыс дамымаған, 
аурушаң болып туылатыны анықталған. 
Жақында Сиднейдегі Маккуори универ-
ситетінің ғалымдары да осындай зерттеу-

лерін жариялапты. Олардың айтуынша, 
бала емізетін әйелдердің ішімдік ішуі 
нәресте миының дамуын тежейді. Олар 
бұл тәжірибені 2004 жылы бастаған. 
Зерттеуге 5000-нан аса ана мен бала қа-
тысқан. Он жылдан аса уақыт зерттелген 
тәжірибеде бала емізетін әйелдердің 
ішімдік ішуі тексеріліп отырыпты. Ал, 
баланың ақыл-ойының дамуы екі жыл 
сайын бақыланған. Нәтижесінде, ішімдік 
ана сүтінің құрамын өзгертіп, дәрумендер 
санын азайтатыны анықталған. Сон-
дай-ақ, ол баланың ақыл-ойының дамуын 
тежеп, ұйқы жиілігін өзгертіп жіберетіні 
дәлелденіпті. Тағы бір дерек, француз 
дәрігері Доньсе  маскүнемдікке салынған 
10 отбасының 57 сәбиіне ұзақ уақыт зерт-
теу жүргізген. Нәтижесінде, олардың 25-і 
қызыл шақа кездерінде шетінеп кеткенін 
тіркеген. Бес бала тырысқақ ауруымен 
ауырған. Тағы бесеуінде ауыр ми ісіктері 
кездессе, 12 баланың он екі мүшесінде 
кемістік байқалғаны дәлелденген. Мұндай 
мысалдарды әлемнің әр елінен келтіру-
ге болады. Ең бастысы, арақты үнемі 
тұтыну жүрек, қан айналымын бұзып, 
жүйке жүйесін зақымдап, түрлі ауруларға 
ұрындыратынын әрбір адам білуі тиіс. 
Мәселен, Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау 
Ұйымының бекіткен мөлшері бойынша, 
жан басына шаққанда бір жылда алкоголь-
ді ішімдікті 8 литрден көп тұтынған елдің 
генафонды тоқырауға ұшырайды екен. 

Өкінішке қарай, елімізде бұл көрсеткіш 12 
литрден асып кетіпті. Қазақ еліне арақты 
алып келіп үйреткен Ресейдің өзінде бұл 
көрсеткіш 10,5 литрмен түйінделіп, олар 
БҰҰ-ның зерттеуінде 22 орында тұр. Сөй-
тіп, қазақ елі «ұстазынан» озып кеткен. Ел 
ішінде «орыстар бізге арақ ішуді үйретіпті 
де, қандай мөлшерде ішуді үйретпепті» 
деген бір әңгіме бар еді. Сол шындыққа 
айналған. Дегенмен, Ресей президенті 
В.Путин өткен жылы алкоголизм мәселе-
сін өте күрделі жағдайда деп, оған қарсы 
кешенді шараларды Ресей Үкіметінде қа-
былдаттырған болатын. Ал, біздің Үкімет 
бұл мәселеде әлі үнсіз. Сонда кімді, нені 
күтіп отырғаны белгісіз..? Рас, бірер жыл 
бұрын спиртті ішімдіктер мен темекіні 
жасөспірімдерге сатпау, түнгі сағат 24 пен 
күндізгі 12 арасында саудаламау жөнінде 
қаулы шығарған. Алайда, оны орындап 
жатқан дүкендерді көрмедік. Саудасын 
жүргізу үшін тәуліктің қай уақытында 
барсаңыз да есік ашық, қалағаныңызды 
ала бересіз. Ендеше, бақылау, тексеру 
керек емес пе? Сонымен қатар, маскү-
немдіктің алдын алу, одан емдеу шара-
ларын кешенді жүргізу қажет. Әйтпесе, 
күні ертең кеш болуы мүмкін. Арақ адам 
баласын түбі аздырады. Сондықтан, 
әзәзілден ұрпағымызды қорғап, иман жо-
лын таңдайық ағайын!

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Мамандар не дейді?
Жақсылық ҚЫРЫМБАЕВ, Алматы облысы Жамбыл аудандық Жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы:

– Елбасының жаңа «Әлеуметтік қамқорлық» шарасына сай төленетін 20 
789 теңге мөлшеріндегі төлем алдағы сәуір айынан бастап есептелетінін 
өздеріңіз де білесіздер. Алайда, әлі заң қабылданған жоқ. Сондықтан, халықтың 
қордаланған сұрақтарына әзірге толыққанды жауап беру мүмкін болмай тұр. 
Біз қазір жоғарыдан аталған төлемді жүзеге асыруға бағытталған, сараланған 
әдістемелік пен нақты нұсқаулықты күтіп отырмыз. Сол құжаттар қолымызға 
тиісімен, іске кірісеміз. Негізі төлем өтініш қабылданған уақыттан бастап 
есептеледі. Сондықтан, халық дайын жүргені жөн. Азаматтардың өтініштерін 
жұмыспен қамту орталығы қабылдайды. Төлемді де тағайындайтын осы меке-
ме. Ал, біздің міндетіміз оны төлеу ғана. Жаңа заң талабы бойынша, Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі халыққа тікелей қызмет көрсет-
пейді. Бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында қолға алынған шара. 
Бұған дейін ауылдық жерлерде атаулы әлеуметтік төлемдер қалай жүзеге асты 
дегенге келсек, тұрғындар өздері тұрып жатқан ауылдық округтер арқылы 
тиісті көмекті рәсімдейтін. Мысалы, Жамбыл ауданына қарасты 62 ауыл бар. 
Сол ауыл әкімдіктерінің әрқайсысында бес адамнан тұратын комиссия жұмыс 
жасайды. Олар тұрғындардың өтініштерін қабылдап, әлеуметтік жағдайын 
анықтайды. Комиссия әлеуметтік жағдайы төмен деп тапқан отбасыларға 
тексеру актісін береді. Бұдан әрі азаматтар ХҚКО барып, тиісті құжаттарды 
өткізеді. Содан кейін оның құжаттары Жұмыспен қамту орталығына түсіп, 
олар жәрдемақы тағайындап, құжаттарын бізге жібереді. Сол бойынша біз 
төлеуді жүзеге асырамыз. Осы жолы қалай болатынын дөп басып айту қиын. 
Естуімізше, өтініштер ХҚКО арқылы «Е-НАLYK» бағдарламасына түседі де, 
одан жұмыспен қамту орталығына, кейін әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 
жолданады. Аталған бағдарламаның базасында тұрғындардың әлеуметтік 
жағдайына қатысты барлық ақпаратты табуға болады. Онда азаматтардың 
табысынан бастап, мал-мүлкіне дейін, отбасы мүшелерінің саны, олардың ден-
саулық жағдайына дейін, бәрі осы базада көрсетіледі. Алайда, мұндай ақпарат-
тық база бірде-бір ауылдық округте жоқ. Сондықтан, жаңа атаулы әлеуметтік 
көмек бұрынғы тәртіпке сай жүзеге асатын сияқты. 

шаққанда күнкөріс деңгейінің 50 пайы-
зынан аспайтындарға беріледі. Алдымен, 
осының есебін шығарып көрейік. Биылға 
белгіленген ең төменгі күнкөріс мөлшері 
29 мың 698 теңге, ал оның елу пайызы 
14 мың 849 теңге болады. Демек, атаулы 
әлеуметтік көмекті отбасының жиынтық 
табысын отбасы мүшелеріне теңдей бөл-
генде 14 мың 849 теңгеден аспағандар ғана 
алады. Осы ретте, жұрт тағы бір мәселені 
шатастырып жүр. Бастапқыда көпшілігіміз 
көпбалалы отбасының жиынтық табысын 
адам басына бөлгенде отбасы мүшелерінің 
барлығы есепке алынады деп ойлаған 
едік. Мысалы, төрт балалы отбасының 
бір айлық кірісі 80 мың теңге десек, ол біз 
ойлағандай алты адамға емес, бес адамға 
(төрт бала және анасына) теңдей бөлінеді 
екен. Есептеп көрсек, жоғарыдағы 80 мың 
теңгені беске бөлсек, адам басына 16 мың 
теңгеден айналатындықтан, бұл отбасы 
атаулы көмектен қағылады. Егер дәл осы 
80 мың теңгені алты адамға (төрт бала 
және анасы мен әкесіне) шақсақ, әңгіме 
басқаша болар еді...

Енді, отбасының жиынтық табысы 
қалай есептелетініне тоқталайық. ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі таратқан ақпараттарға сү-
йенсек, отбасының жиынтық табысына 
еңбекақы мен жеке қосалқы шаруа-
шылықтан түсетін табыстар кіреді екен. 
Бір жақсысы, мұнда төрт және одан да 
көп балалы отбасыларға төленетін жәр-
демақы, көпбалалы «Алтын алқа» және 
«Күміс алқа» иелеріне төленетін төлем-
дер, мүгедек балалардың жәрдемақысы, 
студенттердің шәкіртақысы, т.б есепке 
алынбайды. Бір қарағанда, бәрі түсінікті. 
Алайда, жиынтық табысты есептеуде 
қосалқы шаруашылықтан түсетін кірістің 
қалай саналатыны әлі белгісіз. Жеке қо-
салқы шаруашылыққа ауылдық және қала 
маңындағы жер телімдері, егіс алқапта-
ры ғана емес, мал және үй құстарының 
барлық түрі жатады. Бұл дегеніміз, бірер 
күнде тиісті комиссия мүшелері үй-үйді 
аралап, көпбалалы отбасылардың мал-жа-
нын түгендеп, баяғыдай жұмыртқа санауы 
әбден мүмкін деген сөз...

 Камила ЫСҚАҚОВА, 
«Заң газеті»

«ІШКІЛІК – БАРЛЫҚ ЖАМАНДЫҚТЫҢ КІЛТІ»
(Соңы. Басы 1-бетте)

ЖАҢА АТАУЛЫ КӨМЕК ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫСЫН ТҮЗЕЙ МЕ?
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ТАРАЗЫ

ПАРЛАМЕНТ

Бастама

ФРОНТ-КЕҢСЕ КӨМЕГІНЕ 
ЖҮГІНУШІЛЕР КӨП

Жыл басында Алматы қаласындағы ЛА–155/18 тергеу изоляторын
да фронткеңсе ашылды. Жуырда оңтүстік астанадағы ең үлкен тергеу 
изоляторының осы фронткеңсесіне Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің төрағасы Алик 
Шпекбаев келіп, еліміздің қылмыстықатқару саласындағы тұңғыш 
фронткеңсе жұмысымен танысты.

Қазіргі заман талабына сай салынған фронткеңседе 24 адамдық 
күту залы, кеңес беру секторы, ақпаратстендтер және күту кезегін рет
тейтін электронды аппарат бар. Келушілерге арнайы бағытта 5 терезе 
қызмет көрсетеді. Бірінші терезеде Алматы қаласының сотқа дейінгі 
тергеу аумақтық органдарында есепте тұратындарға, екінші терезе
де Алматы облысының сотқа дейінгі тергеу аумақтық органдарында 
есепте тұратындарға, үшінші терезеде Алматы қаласы мен Алматы об

РЕЙТИНГТЕГІ «МӘНДІ» ЕМЕС, 

ӘЛЕУМЕТТІҢ ХАЛІН ОЙЛАУ КЕРЕК

лысының аумақтық соттарында есепте тұратындарға қызмет көрсетіл
се, төртінші терезеде жоғарыдағы 3 терезеге тиесілі емес мәселелер 
шешіледі. Ал, бесінші терезе режимдік қызметке қатысты жұмыстарға, 
яғни, кездесу ұйымдастыру, сәлемдемелер қабылдауға арналған. Со
нымен қатар, «Фронткеңседе» металлға қарсы детектор, адамдарды 
және қол жүгін тексеруге арналған рентген құрылғы, мекеменің кезекші 

бөлімінен көрініп тұратын 16 бейнебақылау камерасы, шағымдар мен 
ұсыныстарға арналған жәшік, қалалық және ішкі телефон байланысы 
бар. Фронткеңсеге күн сайын 8590 адам келеді екен.

Жұмыс сапары барысында фронткеңсенің жұмысымен жанжақты 
танысқан агенттік басшысы әлі де қызмет көрсету сапасын жақсарта 
түсуді тапсырды. Осыған орай, жуырда Алматы қаласы Қылмыс тық
атқару жүйесі департаментінің үкіметтік емес ұйымдары мен Алматы 
қалалық адвокаттар алқасы өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел 
өткізіліп, онда ЛА–155/18 мекемесінің жұмысын ұйымдастыру мәсе
лелері талқыланды. 

Дөңгелек үстел жұмысы барысында Алматы қаласы Қылмыс тық
атқару жүйесі департаментінің бастығы, әділет подполковнигі Дархан 
Азаматұлы Белгібаев Мемлекет басшысының ашықтық пен қызмет 
көрсету бағдарына, есеп беру міндеттілігіне қатысты талаптарына 
тоқталып, фронткеңсенің жұмысын алдағы уақытта да жетілдіре түсу 
қажеттілігін атап өтті. 

Алматы қаласы Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті

Жалпы заң жобасы Мемлекет басшы-
сының бизнес ортаны одан әрі дамыту 
жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру 
мақсатында дайындалған. Онда басты 
басымдық кәсіпкерлік қызметті дамыту 
үшін қолайлы жағдайлар жасау және сау
да саласына инвестициялар тарту, салық 
жүйесін басқаруды жетілдіру, Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен саудасаттықты одан әрі арттыруға 
беріліп отыр. Осы мақсатта әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациялардың сатып ала-
тын тауарларының уақытын және санын 
дербес айқындау, сондайақ, оны өткізу 
өкілеттілігі кеңейтілді.

Инвестициялық тартымдылықты арт-
тыру мақсатында арнайы экономикалық 
аймақтарға қатысушыларға, олардың 
аумағындағы тауарларды сату кезінде қо-
сымша құн салығының нөлдік ставкасын 
қолдануды таңдау құқығы ұсынылды. 
Электронды саудамен айналысатын кәсіп-
керлер үшін корпоративтік салық көлемі 
жүз пайызға төмендетілмек. Сондайақ, 
онлайн бақылау кассалық машинасын 
жергілікті жерлерде қолдану мерзімі 
2024 жылдан 2020 жылға ауыстырылмақ. 
Бұл ретте заң жобасында шағын бизнес
ті ынталандыру үшін онлайн бақылау 
кассалық машинасын сатып алу кезінде 
салық сомасын алпыс мың теңгеге дейін 
төмендету мүмкіндігі енгізілді.  

  Құжатта тұтынушылардың электрон-
ды саудадағы құқын қорғау  мәселелеріне 
де ерекше ден қойылған. Сонымен қатар, 
тауар биржаларын жетілдіру шаралары да 
қарастырылды. Бұл ретте нарықтық баға 
ұғымы енгізілді.  Яғни,  адал бәсекелестік 
және бизнес нысандарының биржалық 
саудаға еркін қол жеткізуі есебінен қа-

Ақмола облыстық сотының төрағасы 
Досжан Әміров өңірдің алты ауданында 
тұрғындармен кездесу өткізді. Облыстық 
соттың төрағасы Зеренді, Сандықтау, 
Атбасар, Жақсы, Есіл және Жарқайың ау-
дандарында Жоғарғы Соттың жобаларын 
жүзеге асыру бойынша соттарда атқа-
рылып жатқан жұмыстармен таныстыр
ды. Өңірлерде татуластыру рәсімдерін 
қолдануды дамыту және мемлекеттік 
тілдің қолданылуы мәселелерін талқылап, 
ағымдағы жылдың ақпан айында заңды 
күшіне енген Қазақстан Республикасы-
ның заңнамалық актілеріне енгізілген өз-
герістер мен толықтыруларды түсіндірді. 

Жергілікті әкімдіктердің ғимаратта-
рында өткізілген кездесулерге аудан және 
ауылдық округтердің әкімдері, мемлекет-
тік органдардың, жергілікті мәслихаттар-
дың, «Нұр Отан» партиясы филиалының, 
«Атамекен» КП өкілдері, Ардагерлер 
кеңесі, медиаторлар, адвокаттар, нотариус
тар, прокуратура, полиция, БАҚ өкілдері 
және аудан тұрғындары қатысты. 

Облыстық соттың төрағасы Д.Әміров 
кездесулер барысында Елбасы Жолдауын-
дағы сотқұқықтық жүйесіне бекітілген 
тапсырмалар, «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалық мақалаларының негіздері, 
сондайақ Жоғарғы Соттың жобалары 
мен судьялардың қорытынды кеңесінде 
Жоғарғы Сот төрағасы берген тапсырмалар-
дың жүзеге асырылуы жайлы айтып өтті. 

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне меншік құқығын 
қорғауды күшейту, төрелік, сот жүкте-
месін оңтайландыру және қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері 
бойынша енгізілген өзгерістер мен то-
лықтырулар туралы түсіндіре келе, «Биыл 

лыптасқан бағалар болады. Онда барлық 
биржа қатысушылары құқықтарының тең 
болуы қамтамасыз етілді. Брокерлер мен 
диллерді лицензиялау институты алынып 
тасталды. Биржаларды аккредиттеу инс
титутын сақтау және өзінөзі реттеуді 
енгізу арқылы бизнес қауымдастықтың өз 
жауапкершілігі күшейтілді.

Заң жобасында агроөнеркәсіптік сауда 
мәселелері де назардан тыс қалмапты. 
Мәселен, отандық өнім өндірушілердің 
сауда желілеріне қолжетімділігін арттыру, 
әлемдік маңызы бар тауарларды өткізу 
мақсатында ретробонустар белгілеуге 
тыйым салу көзделген. Қалған азықтүлік 
тауарларына қатысты бес пайыздан ас-
пайтын мөлшерде ретробонустар   лимиті 
енгізілді. Тоқетерін айтқанда, заң жобасы 

тұтастай экономикалық сипатқа ие. 
Сөз алған сенаторлар жаңа құжат-

ты отандық бизнес қауымдастығының 
сұранысына дер кезінде беріліп отырған 
жауап деп бағалады. Олардың айтуынша,  
қабылданып отырған шаралар жеке сек-
тордың тынысына тың да үлкен серпін 
береді. Алайда, олар әлі жеткіліксіз. Сена-
тор Еділ Мамытбеков осы ретте сауда са-
ласында қалыптасып отырған жағдайлар 
үкіметтің сауда саясатына қатысты стра-
тегиялық жоспар жасауын қажет ететініне 
назар аудартты.  Өйткені, бұл салада орта  
және ұзақ мерзімді міндеттерді шешуге 
ресурстарды шоғырландырудың тетіктері 
жоқ. Бағдарламаларды болжау, мақсатты 
түрде жоспарлау, бақылау тәсілдері са-
бақтастықты қажет етеді.

Жалпы экономиканың қай саласында 
болмасын реформа әзірге нүктелі сипатта 
жүргізілуде. Қатал реттеудің болмауы бір 
жағынан жоғары инвестициялық тартым-
дылықтың артуына ықпал етіп, сала ның 
тез дамуына әкелсе, екінші жағынан 
көлең келі экономиканың өсуіне жол 
ашып отыр.  Бүгінде республикадағы 51 
пайызға жуық сауда алаңдарының қоры 
базарларға тиесілі. Осындай алаңдар-
дың тапшылығынан ауылдағы, шағын 
қалалардағы шағын және орта бизнес 
үшін сауда саласы жеткілікті деңгейде 
тартымды болмай отыр. Сыртқы сауда 
да ұйымдастырушылық сипаттағы проб
лемалармен бетпебет келіп отырмыз. 
Соның нақты мысалы Еуразиялық эко-
номикалық одаққа мүше мемлекеттер 

нарығына шығуға қойылып отырған шек-
теулерді айтуға болады. Оларға әсіресе, 
алкоголь, дәрі өнімдерін, мұнайды сату 
қиын. Бұл сауда секторын мемлекеттік 
және заңнамалық реттеуде қордаланған  
проблемалардың салдары. 

Заң жобасындағы бір өлшем сена-
торлардың айрықша алаңдаушылығын 
тудырды. Ол кепілді несиелендірушілерге 
берілген артықшылық. Жаңа құжатта бан-
кротқа ұшырап, таратылған кәсіпорындар-
дың алдымен осы несиені өтеу қажеттігі 
жөнінде талап белгіленіпті. Министрдің 
айтуынша, бұл шағын және орта бизнесті 
төменгі пайызбен несиелендіруге мүмкін-
дік беріп, халықаралық рейтингте еліміздің 
көрсеткішін көтеретін шара. 

Алайда, сенатор Серік Бектұрғанов 
бұл ұстанымға қарсы шықты. Ол осы  
ретте несиелердің алдымен қайтарылуы 
кәсіпорын жұмысшыларын жалақыдан 
қағып, олардың әлеуметтік жағдайы-
на кері әсер ететініне назар аудартты. 
Шын мәнінде бүгінде банктердің өздері 
туындатқан жағдайлар көбіне бюджет 
есебінен реттелуде. Оларға бұл тұрғыда 
артықшылық берудің қажеті жоқ. Жалпы 
қай мәселеде болмасын алдыңғы кезекке 
әлемдегі рейтингті емес, халықтың  бақу-
атты жағдайын қою керек. 

Елбасының да алға қойып отырған 
тапсырмасы – халықтың өмір сүру сапа-
сын жақсартуға бағытталған. Орынды 
көтерілген мәселеге қатысты министр 
тарапынан уәж айтылмады. Сондықтан, 
құжат әлі де пысықталуы үшін Мәжіліске 
кері қайтарылды. Осылайша, жаңа ми-
нистрдің Парламентке келген алғашқы 
қадамы сәтсіздеу болды.  

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

3 ақпанында заңды күшіне енген заң нор-
малары азаматтар мен заңды тұлғалардың 
меншік құқығын қорғауды күшейтуге, 
нотариаттық жазба арқылы азаматтардың 
қызметтерді алуға қолжетімділігін оңтай-
ландыруға, экономикалық және салық 
құқықбұзушылығын ізгілендіруге бағыт-
талған», – деді Д.Әміров.  

Облыс соттарында іске асырылып 
жатқан Жоғарғы Соттың басымдылық жо-
балары да назардан тыс қалған жоқ. Яғни, 
«Үлгілі сот» жобасы аясында фронтофис, 
Көкшетау қаласының мамандандырылған 
әкімшілік соты мен Бурабай аудандық 
сотында «Түнгі сот», облыстың 7 сотын-
да «татуластырушысудья», Көкшетау 
қалалық сотында, Көкшетау қаласының 
мамандандырылған әкімшілік соты мен 

Степногорск қалалық сотында «Судья 
көмекшісі», Көкшетау қалалық соты мен 
кәмелетке толмағандардың істері жөнін-
дегі мамандандырылған ауданаралық 
сотында «Отбасы соты» жобаларының 
жүзеге асырылуы сөз болды. 

– Судьялардың қорытынды жиналы-
сында Жоғарғы Соттың төрағасы Ж.Аса-
нов азаматтардың соттарға деген сенімін 
арттыруға тапсырма берді. Сот жүйесі 
осы тапсырманы жүзеге асыру мақсатын-
да жұмыс істейді», – деді сот төрағасы. 

Сондайақ, тұрғындармен кездесуде 
сот ісін жүргізудегі цифрландырудың 
маңыздылығы, электронды сот төрелігі, 
оның мүмкіндіктері мен азаматтар үшін 
артықшылықтарын атап көрсетті. Аудан-
дардағы әрбір ауылдық округте азаматтарға 

онлайн режимінде бейнеконференц байла-
ныс арқылы сот отырыстарына қатысу үшін 
«Сот кабинеті» бұрыштары құрылған.

Дауды шешудің тәсілдері және тату-
ластыру рәсімдері, медиация, партиси-
пативтік рәсімдер, Билер кеңесін дамыту 
туралы да айта келе облыстық соттың 
төрағасы өңірде татуластырумен қаралған 
істердің статистикалық мәліметтеріне 
тоқталды. Аудандық соттардың төраға-
лары және жергілікті атқарушы орган-
дармен ауылдық округтерде кәсіпқой 
емес медиаторлар тізілімін жасау, Билер 
кеңесінің қызметін ұйымдастыру мәсе-
лелерінде және тұрғындар арасында 
татулас тыру рәсімдерін насихаттауда 
жұмыстар тиісті деңгейде жүргізілмей 
жатқанын атап көрсетті. 

Облыстық соттың төрағасы азаматтық 
қоғамды қалыптастырудағы азаматтық 
ұстанымы, келісім және Ақмола облы-
сында медиация институтын дамытудағы 
белсенділігі үшін аудандардағы медиатор-
ларға Құрмет грамоталарын табыс етті. 

Ақмола облысы бойынша Достық 
үйінде 3 татуластыру орталығы құрылып, 
әкімдіктер және соттардың ғимараттарын-
да 38 медиация кабинеттері жұмыс істеуде. 
Жалпы, 67 кәсіпқой және 1036 кәсіпқой 
емес медиаторлар тіркелген. Сонымен қа-
тар, ауылдық округтерде 69 Билер кеңесі 
құрылған. Ағымдағы жылдың екі айында 
даулар бойынша сотқа жеткізбей 35 ме-
диативтік келісім бекітіліп, 70 тарапты 

татуластыруға мүмкіндік туды. Ал, 2018 
жылы 465 медиативтік келісім бекітілген. 

Кездесу барысында облыстық сот 
төрағасы қазақ тілінің мемлекеттік мәр-
тебесін арттыру, сот ісін жүргізудегі 
мемлекеттік тілді дамыту мен қолдану, ве-
домствоаралық хат алмасу мәселелерінің 
себептері мен кемшіліктерін айтты. Дос
жан Әміров Елбасының «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласының негізгі ережелерін еске 
салып, Елбасының «Өзінің тарихын, 
тілін, мәдениетін білетін, сондайақ, 
жаһандық көзқарасы бар қазақстандық 
біздің қоғамымыздың идеалына айналуға 
тиіс» – деген сөзін мысал етті. Сондайақ, 
сот төрағасы Елбасының 2020 жылға 
қарай мемлекеттік тілді білетін қазақстан-
дықтардың саны 95 пайызды құрауы тиіс 
деген тапсырмасын қаперге салды. 

Облыстық сот төрағасы тұрғындармен 
кездесуден кейін әр ауданның аудандық 
сот ғимаратында азаматтарды қабылдап, 
тұрғындардың сұрақтары мен мәселе-
лерін тыңдап, дауларды шешудің тәсіл-
дерін және сот сатыларына сот шешімдері 
бойынша шағым келтіру мүмкіндіктері 
жөнінде түсіндірді. Облыстық соттың 
төрағасы аудандарда азаматтарды қа-
былдау барысында 60тан астам өтінішті 
тыңдады. Барлық келушілерге жауап және 
түсініктеме берілді. 

Ақмола облыстық сотының 
баспасөз қызметі

КЕЗДЕСУ

СОТТАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚТАРДЫҢ 
НАСИХАТЫ АЗ
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– Әсел Болатқазықызы, нотари-
алдық қызметтің азаматтар құқын 
қорғайтын институттардың бірі 
ретінде құзыреті кеңейе түскені 
белгілі. Құжаттарды растаумен 
айналысатын бұл институт ен-
шісіне енді сотқа тиесілі құзы-
реттер беріліп жатыр. Судьялар 
жүктемесін азайтуды көздейтін ол 
міндеттер нотариустардың мүм-
кіндігіне сай ма? Жаңа міндетті 
атқаруға қаншалықты дайынсыз
дар?
– Иә, бүгінде құқықтық инфрақұ

рылымның бөлінбес бір бөлшегі болып 
табылатын нотариалдық қызмет өзінің 
құқық қорғау ісінде тиімділігін, мүмкін
дігінің кеңдігін көрсетіп отыр. Биылғы 
жылдың 21 қаңтарында Елбасы қол қой
ған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне меншік құқын 
қорғауды күшейту, төрелік, сот жүкте
мелерін оңтайландыру және қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң негізінде нотариаттық 
қызметке қатысты өзгерістер жасалған 
болатын. Сол өзгерістерге сәйкес, сотта 
дау туғыз байтын талаптар бойынша бо

Дөңгелек үстел

Қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін алғаш 
болып мойындаған Түркияның Әнұраны 
қабылданған күнге орай Қ.А.Яссауи атын-
дағы ХҚТУ-нің Еуразия ғылыми-зерттеу 
институтында дөңгелек үстел ұйымдасты-
рылды. Сондай-ақ, Түркия Рес публикасы 
әнұранының авторы Мехмет Акиф Ер-
сойды және 18 наурыз «Чанаккале теңіз 
жеңісін» еске алуға арналған шараға 
Қазақстан және Түркия Республикасының 
зиялы қауым өкілдері қатысып, екі елдің 
рухани саладағы қарым-қатынасын кеңі-
нен қозғады. Әуелі Қазақстан, сосын Түр-
кияның гимні шырқалған жиында әнұран 
құдыреті төңірегінде әңгіме өрбіді. 

Еуразия ғылыми-зерттеу институты-
ның директоры, доцент, доктор Вакур 

Сүмер өз сөзінде Түркияның ең үлкен 
рухани қаһармандарының бірі М.Ерсой 
ғасырдан астам уақыт бұрын Түркияның 
қиын жағдайын он шумаққа сыйғызған 
жырымен түрік халқының жеңіс рухын 
оятқанын тілге тиек етті. Бірнеше ай 
бұрын Еуразия ғылыми-зерттеу институ-
ты Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті және Мимар Синан универ-
ситетімен бірлесіп Ыстамбұл қаласында 
Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл 
толуына орай халықаралық симпозиум 
өткізген. Симпозиумда басты тақырып 
М.Жұмабаевтың «Алыстағы бауырыма» 
атты жырының аясында өрбіп, ол Түрки-
яға ел басынан ауыр да тарихи кезеңді 
өткеріп жатқан шақта қазақ халқының 

рухани көмегі болғанын, бұл басқосу 
сол жиынның рухани жалғасы екенін 
жеткізді. 

Түркия Республикасының Алматы 
қаласындағы Бас консулы Рыза Қаған 
Йылмаз Осман империясы тарап, Түркия 
халқы тәуелсіз жаңа мемлекет құру үшін 
соғыстарды басынан өткергенін, сол 
уақытта Мехмет Акиф Ерсойдың қаһар-
ман замандастарының ерлігі бүгінгі Түр-
кияның негізін қалағанына тоқталды. Со-
нымен қатар, Бас консул осы атаулы күнге 
орай Түркия Президенті Р.Т. Ердоғанның: 
«Мехмет Акиф Ерсойдың өлеңдерінде 
елдік бірлік, ұлттық және рухани құн-
дылықтар рухы бар. Ұлт Тәуелсіздігінің 
декларациясы болған ұлттық әнұраны-

БАУЫРЛАС ЕЛ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНА АЛҒЫСЫН БІЛДІРДІ мыз еліміздің бостандық үшін күресіндегі 
еркіндік рухын қастерлей білуде халық 
бірлігі мен ынтымақтастығы арқасында 
бабалар рухын сақтаған қасиетті жыр 
жолдары» деген пікірін оқып берді. 

Жиынға арнайы шақырылған Ыстам-
бұл Жаңа ғасыр университеті Түрік тілі 
мен әдебиеті факультетінің профессоры, 
ф.ғ.д. Мехмет Метин Караөріс ширек 
ғасыр бұрын Түркістанда қызмет атқарға-
нын, сол уақытта Бес арыс еңбектеріне 
ден қойып, оның ішінде Мағжан Жұма-
баевтың шығармашылығына айрықша 
зерттеу жүргізгенін жеткізді. Тіпті, М.Жұ-
мабаевтың «Алыстағы бауырыма» өлеңін 
қазақша оқып беріп, сол уақыттағы қазақ 
халқының бауырмашылдығына алғысын 
білдірді. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің Шығыстану факультеті 
«Түріксой» зерттеу орталығының меңге-
рушісі, ф.ғ.к., доцент Зубайда Шадкам 
әнұранның азаматтар өмірінде алар ор-
нын еске сала келе, бұған мысал ретінде 
«Менің – Қазақстаным» әні Кеңес одағы 
кезінде қысым мен қиындыққа қарсы 
бас көтерген Қазақ халқының рухани 
мұнарасы болғанын және Тәуелсіздікке 
15 жыл өткен соң мемлекеттік Әнұран бо-
лып, өзінің нақты дәрежесіне көтерілгенін 
баяндады. 

Жиын соңында Еуразия ғылыми-зерт-
теу институтының директоры  Вакур 
Сүмер ғылыми зерттеу жұмыстарымен 
айналысатын институт атынан естелік 
сыйлықтар табыстады. 

С.ОРЫНБАСАР

оларды нотариалдық растаудың 
қажеті болмайтыны айтылған еді. 
Шынында солай ма? 
– Иә, қазір ақпараттық технология 

заманы. Сонымен қатар мемлекетіміздің 
саясаты цифрландыруға басымдық беріп 
отыр. Мұның сыртында барлық құжат
тандыру шаралары мемлекеттік қызметке 
өткізіліп, азаматтардан анықтамаларды 
қандай да бір ұйымдардан алу талап 
етілмейтін болды. Олардың бәрін элек
тронды түрде ұсынуға болады. Бұл қағаз 
құжаттың айналымын белгілі деңгейде 
қысқартты. Мұндай өзгерістер жеке және 
заңды тұлғалардың нотариусқа жүгінуін 
азайтқаны рас. Дегенмен, нотариустар 
жұмысы артпаса, кеміген жоқ. 

– Жалпы тұрғындар қандай мәсе-
лелер бойынша нотариалдық қыз-
метке көп жүгінеді?
– Нотариат институтының негізгі 

айналысатын ісі мұрагерлікке қатыс
ты құқықтық қарымқатынастар. Яғни, 
мүлікті мұраға қалдырушыдан мұрагерге 
аудару рәсімін жүзеге асыру. Екінші, 
әрине, жылжымайтын мүлік мәмілесін 
куәландыру. Бұл тараптардың қалауы 
бойынша атқарылады. Заңнамада бұл 
рәсімді азамат қарапайым жазба түрінде 
орындап, бірден тіркеуге бара алатыны 
немесе келісімді сауатты, дұрыс құруға 
көмектесіп, ол мүліктің санатта барлығын 
тексеретін, тұтқындалмағанын, зайыбы
ның келісім бергенін тағы да басқа жайт
тарды анықтайтын нотариусқа жүгінуге 
құқылы екені айтылған. Яғни, нотариус 
– мәмілені сапалы, сауатты жасайтын 
маман. Цифровизация аясында 2015 жыл
дан бастап, нотариус мәмілені рәсімдеп, 
бірден электронды түрде жылжымайтын 
мүлікті тіркеу жүйесіне енгізе алады. Бұл 
шара азаматтар үшін өте қолайлы. Өйт
кені, ол бар болғаны бір күн ішінде жүзеге 
асады. Яғни, нотариаттық қызмет бүгінде 
«бір терезе» қағидатымен жұмыс істей
тін «фронт офис» рөлін атқарып отыр. 
Азаматтарға ешқайда барудың қажеті 

жоқ. Нотариус жеке және заңды тұлғалар 
жайлы барлық ақпараттық жүйелерге, 
Азаматтық хал актілерін жазу, жылжы
майтын мүлік мәліметтер базасына кіру 
мүмкіндігіне ие. Ондағы барлық мәлімет
терді тексере алатындықтан аталмыш 
мәмілелерді толыққанды жасай алады. 
Азаматқа бұл анықтамаларды жинаудың 
қажеті жоқ. Нотариусқа бір рет қана келіп, 
осының бәрін жасатып ала алады.

– Нотариустар жеткілікті ме? 
Бір кездері аймақтарда, ауылдық 
жерлерде бұл қызметке қол жеткі-
зу қиын болып, азаматтар оларды 
іздеп аудан орталықтарына, қалаға 
баруға мәжбүр болушы еді. Қазір 
кімдер нотариус бола алады?
– Бүгінде нотариустардың тапшылығы 

деген мәселе жоқ. Ел көлемінде 4200 
нотариус бар. Кетіп, келіп жататын но
тариустар жылына елу адам көлемінде. 
Әлемдік талап бойынша бір нотариусқа 
бір миллион тұрғыннан келу керек бол
са, Астанада бұл көрсеткіш бес мың 
адамнан аспайды. Аймақтарда да нота
риустар жеткілікті. Бізде нотариус болу 
үшін ең алдымен қойылатын талап осы 
елдің азаматы болудың қажеттігі. Жасы 
жиырма беске толған, екі жылдық заң 
саласында өтілі бар, бір жыл нотариуста 
тағлымдамадан өткен азаматқа біліктілік 
емтиханын ойдағыдай тапсырса Әділет 
министрлігі лицензия береді. Бізде бұл 
қызметпен айналысу үшін жарна төлеу 
2011 жылдан бері талап етілмейді. 

– Қазіргі таңда бұл қызметтің 
қандай өзекті мәселелері бар? Заңна-
малық түрде қандай құқықтық 
тетіктер қажет деп есептейсіз?
– Жалпы аталмыш заңнама аясында 

нотариаттық қызметтің толыққанды жү
зеге асуына кедергі келтіріп отырған 
бірқатар түйткілді жағдайлар реттеліп, 
сала жұмысын белгілі деңгейде жетіл
дірді. Мәселен, Қазақстан Республика
сы Азаматтық кодексі мен «Нотариат 
туралы» заңдарға енгізілген өзгерістер 

нотариус депозитін пайдалану үшін қажет 
негіздер жасады. Нақтырақ айт қанда, оны 
тараптардың келісімдері бойынша пайда
лану құқығы берілді. Бұл жылжымайтын 
мүлікті сатып алу және сату келісімшарт
тарын жасаған кезде жағымсыз тәуекел
дерді азайтады. Айталық,  жылжымайтын 
мүлікті сатып алу және сату шартын 
жасаған кезде сатып алушы тараптардың 
келісімі бойынша нотариустың депо
зитіне ақша салады, оны сатушы меншік 
құқын сатып алушыға тіркегеннен кейін 
алады. Аталған өзгеріс Қазақстан Респу
бликасы Ұлттық банкінің ақша айналы
мын азайтып, ақшасыз төлемдерді дамыту 
жұмыстары аясындағы ұсыныстарымен 
үйлестірілуде. Бұл шара Мемлекет бас
шысының былтырғы қазан айындағы 
«Қазақстандықтардың әлауқатының 
өсуі табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауын жүзеге асыру мақсатында 
көлеңкелі экономиканы азайту шаралары 
жоспарына енгізілген болатын.

– Қазіргі таңда мұрагерлік мәсе-
лесіне қатысты дау көп. Тұрғындар-
дың нотариустарға да осы мәселе-
мен жүгінетінін айтып қалдыңыз. 
Дау қалай реттеледі?
 – Бүгінгі таңда Қазақстанның нота

риустарында 20 құпия өсиет сақтаулы 
тұр. Аталмыш заң аясында бұл мәселеге 
қатысты жаңа шешімдер қабылданды. 
Яғни, Азаматтық кодекстегі мұрагерліктің 

жекелеген мәселелерін реттейтін Мұра
герлік құқы тарауына бірқатар өзгерістер 
енгізілді. Мәселен, онда құрсаққа бітіп, 
әлі дүниеге келмеген мұрагер болған 
жағдайда оның құқын қорғау мақсатында 
нотариусқа мұрагерлік туралы куәлікті 
беруді тоқтату құқы көзделді. Заң со
нымен қатар жаңа тармақ енгізу арқылы 
нотариусқа құпия аманат сақталған кон
вертті өлім туралы куәлік ұсынылған он 
күннен кем емес уақытта және екіден кем 
емес куәгер мен заң бойынша мұрагер 
болып табылатындар ішінен қатысқысы 
келетіндер алдында ашуға құқық беріп 
отыр. Осы рәсімнен соң нотариус хаттың 
мәтінін жариялап, аманат бар конверттің 
ашылғандығын куәлендіретін хаттама 
жасалады. Аманаттың түпнұсқасы но
тариуста сақталады. Мұрагерге нотари
аттық куәлендірілген хаттама көшірмесі 
беріледі. Аталған рәсім нотариаттық қыз
метті реттейтін заңнамалық актілермен 
реттеледі. 

– Бұл мәселеде өлім туралы 
куәлікті алудағы белгілі бір шектеу-
лердің қиындық тудырып жататы-
нын да естиміз.
– Бұрын қайтыс болған жанның 

туысқандары болып табылмайтын мұра
герлер өлім туралы куәлікті алудан 
шеттеліп келген еді. Нақтырақ айтқанда, 
бұл тізімде мұра қалдыратын адамның 
туысы емес, бірақ, өсиет бойынша мұра
герлер қатарына енгізілгендер жоқ еді. 
Олардың құқығы бұзылған жағдайда но
тариус тек өлім туралы куәлік болғанда 
ғана олардың мұрагерлік мүлікті иелену 
туралы өтінішін алуға құзырлы болды. 
«Нотариат туралы» заңға сәйкес, нота
риус мұрагерлікке құқық туралы куәлікті 
беру кезінде мұрагерлік мүліктің құра
мын тексереді. Мұрагерліктің міндетті 
үлесінің көлемін анықтау үшін нотариус 
Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорын
дағы қалдықты және оның қозғалысын 
білуі керек. Өз ұсыныстарымыз негізінде 
бүгінде бұл тұрғыда тиімді шешімге қол 
жеткіздік. 

Мәселен, аталмыш заңнама аясында 
азаматтық хал актілерін жазу органда
рынан өлім туралы куәлікті алуға құқылы 
тұлғалар аясы кеңіді. «Зейнетақымен 
қамтамасыз ету туралы» заңға енгізіліп 
отырған өзгерістердің бірі енді нотари
усқа мұраға қалдырушының жеке зейе
нетақы шотының барлығы туралы ғана 
емес, оның қозғалысы жайлы қажетті 
ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Мұ

ның сыртында қазіргі таңда «Енотариат» 
Бірыңғай нотариаттық ақпарат жүйесі 
мен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының ақпараттық жүйесінің бірлескен 
ісқимыл туралы келісімінің аясында 
нотариустар зейнетақы шоты туралы қай
тыс болған салымшылардың жеке шоты, 
ондағы қаражат көлемі жайлы кедергісіз 
ақпарат алуға қол жеткізді.

– Жаңадан енгізіліп отырған қан-
дай қызметтер бар?
– Заңнамалық өзгерістер арқылы 

келісімді куәландыратын жаңа нотариат
тық әрекет енгізілді. Бұл да бүгінгі таңда 
өте қажет қызмет түрі деп есептейміз. 
Өйткені, келісім өзінің табиғаты бой
ынша юридикциялық фактіні білдіретін 
ерікті білдіру рәсімі. Осы ретте аталмыш 
факт белгілі бір әрекетті жүзеге асыруға 
келісім алған адамға құқықты сақтаудың 
шарты болып саналады. Өзге юридик
циялық фактілермен бірге келісім басқа 
адамдардың құқықтары мен міндеттерін 
тудыру, тоқтату негіздемесі бола алады. 
Осылайша өзінің құқықтық табиғаты 
бойынша тұлғаның келісімі бір жақты 
мәмілені білдіреді. Бірінші кезекте атал
мыш норма ерлізайыптылардың бірінің 
нотариаттық куәландыруды немесе бел
гіленген заңнамалық тәртіппен тіркелуді 
қажет ететін мәмілелер бойынша әрекет 
жасауы үшін қажет. Жаңа нотариаттық 
әрекеттің енгізілуіне орай, оған ақы төлеу 

шарасы да көзделді. Заңнама негізінде 
мұндай келісімдерді куәландыру үшін 
0,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 
төлем ақы белгіленіп отыр.

– Есептелген, бірақ, төленбеген 
жалақы қарыздарын өндіру қалай 
жүзеге аспақ? 
– Жұмыскердің есептелген, бірақ, 

төленбеген жалақы және басқа да 
төлемдерді өндіру үшін нотариус қаулы 
шығарады. Сонымен қатар нотариу
стың борышкерге хабарлама беру тәртібі 
нақтыланды. Заңнамадағы айқындалған 
тетік бойынша атқару жазуын жүзеге 
асырғаннан кейін немесе тиісті қаулыны 
қабылдаған соң келесі жұмыс күнінен 
кешіктірмей оның көшірмесін борыш
керге тапсырады немесе электронды 
мекенжайы, тұрғылықты жері бойынша 
жеткізілгенін айғақтайтын байланыс 
құралы бойынша жөнелтіледі. Бұл қызмет 
үшін бұрынғы 1 айлық есептік көрсеткіш 
орнына жеке тұлғалар үшін сараптамалық 
төлем енгізілді. Ол өндірілген соманың 
немесе дауланып отырған қозғалыстағы 
мүліктің 0,2 пайызы көлемінде, бірақ 0,5 
айлық есептік көрсеткіштен кем емес 
және 50 айлық есептік көрсеткіштен көп 
болмауы тиіс. Ал, заңды тұлғалар үшін 
жылжымалы мүліктің нарықтық баға
сының бір пайызын құрайды. Бірақ, ол 
1 айлық есептік көрсеткіштен кем емес, 
100 айлық есептік көрсеткіштен көп емес 
көлемде болады. Атқару жазуын шығару 
барысында құқықтық және техникалық 
сипаттағы қызмет ақысының төменгі шегі 
жаңа талап бойынша 0,5 айлық есептік 
көрсеткішті құрайды. 

Алайда бұл аталған өзгерістер мен 
толықтырулар нотариат институтының 
қордаланған проблемаларын толықтай 
жойған жоқ. Атап айтқанда, мұрагерлік 
құқықтардан мұрагерлікті иеленудің 
енжар (пассивті) үлгісін реттейтін норма
лар өзгеріссіз қалды. Алдағы уақытта да 
бұған қатысты ұсыныстарымызды құзыр
лы орындарға беретін боламыз. Жалпы 
нотариаттық қызмет азаматтар мен заңды 
тұлғаларға құқықтық көмек көрсетудің 
тиімді құралы. Сондықтан бұл саладағы 
шешімін күткен мәселелер нормативтік, 
құқықтық, ұйымдастырушылық және 
ақпараттықтехникалық тұрғыдан дұрыс 
шешімін табуы қажет. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті» 

Әсел ЖАНӘБІЛОВА, республикалық Нотариалдық палатаның төрайымы:

«НОТАРИАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖАҢА 
МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУҒА ДАЙЫН»

рыштарды өндіруді нотариалдық қызмет
тің еншісіне беру мәселесі қамтылды. Бұл 
істер сотта – бұйырықты істер, нотариал
дық қызметте – орындаушылық жазулар 
деп аталады. Біз үшін бұл жаңалық емес. 
Қазақстанның нотариустары орында
ушылық жазулармен 2016 жылдан бері 
айналысып келеді. Ол кезде Азаматтық 
кодекстің жаңа редакциясы қабылданып, 
бізге 6 атқару қағазын рәсімдеу құзыреті 
берілген еді. Бірақ, бізге балама болды. 
Яғни, азаматтар даусыз талаптар бойын
ша сотқа да, нотариалдық кеңселерге де 
жүгіне алатын. Енді аталмыш заңнама 
бойынша бұл құзыреттер толығымен 
біздің міндетімізге беріліп отыр. Бұл жұ
мыстарды енді тек нотариус тар атқарады. 

Сонымен қатар, атқарушы жазулар
дың саны 9ға жетті. Яғни, үш жыл бойы 
нотариустар нотариалдық расталған 
келісім, жазба мәміле, коммуналдық 
төлем, газ энергиясы, жалдау ақысының 
қарыздары бойынша атқару жазуларын 
жүзеге асырып келсе, енді оларға тағы үш 
құзырет қосылып отыр. Олар – есептеліп, 
бірақ төленбеген жалақы, ломбардқа са
лынған заттар, лизинг келісімі бойынша 
қарыздарды өндіру рәсімдері.

Нотариустар бұл жұмыстарды жүзеге 
асыруға толықтай дайын. Үш жылдан 
бері олар бұған қажетті тәжірибені, білік
тілікті игерді. Толыққанды жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін заңнамалық актілер 
бар. Сонымен қатар жұмыс барысында 
басшылыққа алатын әдістемелік нұсқау
лықтар да жеткілікті. Мұның сыртында 
қазір ақпараттықнасихат жұмыстары 
кеңінен жүргізіліп жатыр. Жыл басынан 
бері қалалық, аудандық соттарда бірне
ше семинарлар өткізіліп, судьялармен 
тәжірибе алмастық. Ақмола, Қарағанды, 
Атырау, Маңғыстау, Астана қалаларында 
көшпелі мәжілістер өтіп, республика 
нотариустарына ақпараттық қолдау, әдіс
темелік көмек көрсетіліп жатыр. Алдағы 
уақытта да мұндай шаралар жалғасын 
таба беретін болады.

– Осыдан бір жыл бұрын Пар-
ламентте адвокаттар мен нота-
риустар қызметіне қатысты заң 
қаралған кезде нотариустар қыз-
метіне сұраныс кемиді деген әңгіме 
айтылған еді. Бұған себеп ретінде 
заңды ұсынған құзырлы орын бас-
шысы ақпараттық технологияны 
алға тартқан. Яғни, қазіргі таңда 
құжаттарды фотоға түсіру еш 
қиындық тудырмайтындықтан 

Бүгінде нотариустардың тапшылығы деген мәселе 
жоқ. Ел көлемінде 4200 нотариус бар. Кетіп, келіп 

жататын нотариустар жылына елу адам көлемінде. 
Әлемдік талап бойынша бір нотариусқа бір миллион 
тұрғыннан келу керек болса, Астанада бұл көрсеткіш 
бес мың адамнан аспайды. Аймақтарда да нотариус
тар жеткілікті. 
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Мемлекеттік қызметші әдеп нормаларын сақ
тауға дағдыланып, Әдеп кодексін оқып, өзінөзі үй
ретуі, өзгеден үйренуі және өзгені үйретуі тиіс. Бұл 
туралы Елбасы «Қазақстан2050» Стратегиясында 
«өте жоғары этика мен кәсібилік тиімді мемлекет
тік аппарат құрудың негізгі өлшемі болып табы
лады» деп атап көрсеткен болатын. Сондықтан, 
бүгінгі күні мемлекеттік қызметшінің әдебі мен 
мінезқұлық мәселелеріне үлкен мән беріліп отыр. 
Кәсібилік пен әдептілік қосылып, мемлекеттік қыз
метшінің тұтас имиджін көрсетеді. Халыққа қызмет 
ететін адамдардың адалдығына және әділдігіне 
қоғам мен азаматтардың сенімін туғызуға мүмкін
дік береді.

Заман талабына сай Мемлекеттік қызметші
лердің әдеп кодексін енгізу «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарын жүзеге асыру талаптарынан бастау ала
ды. Сондықтан, қазіргі таңда елімізде мемлекеттік 
қызмет аппаратының кәсіби біліктілігіне, мемлекет
тік қызметшілердің моральдықэтикалық келбетіне 
айрықша назар аударылуда.

Қабылданған Әдеп кодексі мемлекеттік қызмет
шілердің қоғам алдындағы жауапкершілігін түсіну
ге мол мүмкіншілік берді. Мемлекеттік қызмет 
атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім 
білдіру болып табылады және мемлекеттік қызмет
шілердің моральдықәдептілік бейнесіне жоғары 
талаптар қояды. Қоғам мемлекеттік қызметші өзінің 
барлық күшжігерін, білімі мен тәжірибесін тиісті 
кәсіби қызметіне жұмсайтынына, өзінің Отаны 
– Қазақстан Республикасына қалтқысыз әрі адал 
қызмет ететініне сенім артады.

Мемлекеттік қызметші ел алдындағы тұлға 
болғандықтан, оның әрбір айтқан сөзі мен ісқи
мылын халық жіті бақылап отырады, үнемі көңіл 
таразысынан өткізеді. Ел үшін жан аянбай жұмыс 
істейтін мемлекеттік қызметші қашан да елге сый
лы, басшылыққа қадірлі.

Сондайақ, мемлекеттік қызметші әрқашан 
Әдеп кодексінің талаптарын естен шығармағаны 
абзал. Мейлі жұмыс барысында болсын, мейлі 
жұмыс уақытынан тыс кезде болсын. Себебі, жоға
рыда атап өткеніміздей, былайғы жұрт олардан үлгі 
алады, соларға қарап бой түзейді, сөз түзейді. Жақ
сысын үйренеді. Тіпті, мемлекеттік қызметшінің, 
ел алдындағы адамның ішкенжегені де, киім кию 
мәдениеті де әдептілік ауылынан ұзамағаны жөн. 
Қалай болса солай киіну, көпшілік ортада өзін 
дұрыс ұстамау да мемлекеттік қызметшіге үлкен 
сын болмақ. Сондықтан, мемлекеттік қызметшілер 

бұл тұрғыда үлкен жауапкершілік танытып, әрда
йым өзінеөзі есеп беріп отыруы қажет.

Аталмыш талаптар жөнінде қолданыстағы 
Әдеп кодексінде жанжақты айтылған. Мәселен, 
кодексте мемлекеттік қызметшінің жалпы мі
незқұлқына қойылатын талаптарда халықтың 
бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуы, 
адал, әділ, қарапайым болуы, үнемі біліктілігін 
арттыруы, шектеулерді қатаң сақтауы, қоғам тара
пынан сынға ілікпеуі, шындыққа сәйкес келмейтін 
мәліметтерді таратпауы, іскерлік әдепті сақтауы, 
мемлекеттің мүлкін, автокөлік құралдарын қоса 
алғанда тек қызметтік мақсатта пайдалануы тиісті
гі нақты белгіленген.

Кодекстің «Қызметтен тыс уақыттағы мі
незқұлық стандарты» атты үшінші бөлімінде, 
жоғарыда айтқандай, мемлекеттік қызметшілер 
жұмыстан тыс уақытта қарапайым болуы, қоғамда 
белгіленген жалпы моральдықәдептілік нормала
рын сақтауы, заңнама талаптарын бұзбауы қажет 
деп көрсетілген.

Бұдан басқа қызметтік қарымқатынастардағы 
мінезқұлық стандарттарында әріптестердің бір 
бірімен қарымқатынас жасауына, басшылардың 
қарамағындағы қызметшілермен және төмен 
тұрған лауазымдағы қызметшілердің басшылар
мен өзара қарымқатынасына қойылатын талаптар 
айқындалған. Яғни, олардың өзара қарымқатынас 
жасауы іскерлік негізде жүзеге асырылып, ұжымда 
әріптестер бірбірінің арнамысы мен абыройына 
зиян келтіретін ақпарат таратпаулары тиіс. Ал, 
басшы қол астындағы қызметшілер үшін барлық 
адамгершілік қасиеттердің үлгісіне айналуы, оларға 
қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекелік, қадірқа
сиеттерін қорлауға жол бермеуі және қызметтен тыс 
мәселелерін шешу кезінде өзінің қызметтік жағда
йын пайдаланбауы тиіс.

Сондықтан, мемлекеттік қызметте үлкен 
жетістіктерді бағындыруды көздеген әрбір мемле
кеттік қызметші Әдеп кодексін және «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» 
заңдарының талаптарын мұқият сақтауы және әр 
уақытта өзіне тапсырылған істі адал атқарып, өзін 
барлық жағынан таза да дұрыс көрсетуі қажет.

Әйгерім ХАЙРУЛИНОВА,
ШҚО бойынша 

Соттар әкімшісі басшысының 
орынбасары

Дәріс

Мемлекет басшысының 2017 
жылғы 31 қаңтардағы Жолдауында 
көрсетілгендей, бас бостандығынан 
айыру орындарында сотталған 
тұлғаларға теологиялық оңалту 
жұмыстары мақсатты ұйымдасты-
рылуы, бұл қызметке үкіметтік емес 
сектор мен діни бірлестіктерді бел-
сенді қосу қажет. 

Елбасы тапсырмаларын жүзе-
ге асыру үшін діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын алу үшін 
қылмыстық-атқару жүйесі мекеме-

лерінің тәрбиелік аппараттарында 
теологиялық, оңалту жұмыстары 
бойынша арнайы топ құрылды. 
Батыс Қазақстан облысы бойынша 
Қылмыстық-атқару жү йесі депар-
таменті мекемелерінде олардың 
саны 6 бірлікті құрайды. Ондағы 
теолог қызметкерлердің негізгі мін-
деті мүдделі органдарды бірлескен 
қызмет бойынша үйлестіру болып 
табылады.    

Теологиялық сауаттандыру жұ-
мысын ұйымдастыру бөлімдерінің 

қызметкерлері мен қылмыс тық-
атқару жүйесі мекемелерінің пси-
хологтарына сотталғандар ара-
сында теологиялық сауаттандыру 
жұмысын ұйымдастыру мәселелері 
бойынша өңірлік оқыту, семинар, 
дәрістер бірнеше рет өткізілді. Пе-
нитенциарлық жүйенің қызмет-
керлері аталған саладағы өзекті 
мәселелерді талқылап, сотталған-
дармен теологиялық сауаттандыру 
жұмыстары жөніндегі әдістемелік 
ұсынымдарды зерделейді, сон-

ШАЛЫС БАСҚАНДАРДЫ ТУРА ЖОЛҒА САЛУ МАҚСАТЫМЫЗ дай-ақ, практикалық сабақтарда 
алған тәжірибелерін қолданады. 
Осындай сабақтар мекемелердегі 
теолог қызметкерлердің тәжірибе 
алмасуын және теология саласында 
өз білім деңгейін көтеруін қамтама-
сыз етеді.   

2019 жылдан бастап ҚМДБ-ның 
облыстық өкілдігімен 6 меморан-
дум, облыстық Дін істері жөніндегі 
басқармасымен 3 меморандум жа-
салды. Нәтижесінде, жыл басынан 
бері діни басқарма өкілдері мен об-
лыстық Дін істері басқармасының 
теологтары БҚО бойынша ҚАЖД 

мекемелеріне 35 рет барып, 41 
дәріс, жеке және топтық түсіндірме 
әңгімелер өткізіп, өзекті сұрақтарға 
жауап берді.  

Бұл жұмыстар сотталғандарға 
дәстүрлі діни ілімдерді және экстре-
мистік, лаңкестік идеялар әлеумет-
тік қауіп екенін түсіндіру бағытында 
жалғасын таба береді. 

Манарбек ГАБДУЛЛИН,  
БҚО бойынша ҚАЖД 

бастығының орынбасары,  
әділет полковнигі

САРАП

ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ 
ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ 

ТӘРТІБІ БАР

ТАЛАП

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ ЕТЕТІН АДАМДАРДЫҢ АДАЛДЫҒЫ МЕН ӘДІЛДІГІ, 
ӨЗ ЖҰМЫСЫНА ДЕГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ, ҚОҒАМ МЕН АЗАМАТТАРДЫҢ 
СЕНІМІН ТУҒЫЗУ – ӘРБІР МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ МІНДЕТІ. 
ДЕМЕК, АДАМДАР АРАСЫНДА ОСЫ ҚЫЗМЕТШІ ТУРАЛЫ ДҰРЫС ПІКІР, 
ОҢ КӨЗҚАРАС, ОҒАН ДЕГЕН АЙҚЫН СЕНІМДІЛІК ҚАЛЫПТАСУЫ ҚАЖЕТ. 
МҰНДАЙ СЕНІМ МЕН ҚҰРМЕТКЕ ЖЕТУ ОҢАЙ ЕМЕС. БҰЛ ҮШІН БІР ҒАНА 
КӘСІБИ БІЛІМДІЛІК ПЕН БІЛГІРЛІК ЖЕТКІЛІКСІЗ, ОДАН БАСҚА ҚЫЗ-
МЕТШІНІҢ ЖЕКЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ БАР. ЯҒНИ, КЫЗМЕТ-
ШІНІҢ КӘСІБИЛІК ДЕҢГЕЙІ МЕН ЖОҒАРЫ МОРАЛЬДЫҚ АДАМГЕРШІЛІК 
ҚАСИЕТТЕРІ ҚАТАР ТҰРУ КЕРЕК. 

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІНІҢ СЫНШЫСЫ – 

ХАЛЫҚ

2015 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТА-
РЫНАН ҚОЛДАНЫСҚА ЕН-
ГЕН ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРО -
ЦЕСТІК КОДЕКС ҚАЗАҚСТАН 
ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ РОМАН-ГЕР-
МАНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕР 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЛ-
МЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНА-
МАСЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕ СІНЕ 
НЕГІЗДЕЛГЕН. ОЛ ӨЗ КЕЗЕ-
ГІНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДА-
ЛАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ПРО-
ЦЕССУАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТІ МЕН 
АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТ-
ТАРДЫҢ БОСТАНДЫҚТА-
РЫНА, КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ҚҰҚЫҒЫНА ЖАҢА ПРОЦЕС-
СУАЛДЫ КЕПІЛДІК ТЕРДІ 
ҚҰРУҒА МҮМКІНДІК БЕРДІ. 
МҰНДАЙ ЖАҢА КЕПІЛДІКТЕР 
ІШІНЕ ЖАҢАДАН ҚҰРЫЛҒАН 
ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТТЫҢ ИН-
СТИТУТЫ ЕНГІЗІЛДІ.

Тергеу судьясының мазмұны 
мен оның қылмыстық процес
те азаматтардың еркіндігі мен 
құқығын қорғауды соттық бақы
лау кезіндегі механизмін зерттеу 
тергеу соты институтының қыл
мыстық жүйеде алар орны маңыз
ды екенін көрсетті. 

Заманауи әлемде тергеу судья
сының мәні қылмыстық және 
қылмыстық құқықбұзушылықтар
ды тергеудің функцияларымен 
тікелей байланысты емес. Соны
мен қатар, қылмыстық қудалау 
органдары лауазымды тұлғала
рының іс жүргізу әрекеттерінің 
заңдылығын қамтамасыз ету және 
олардың ісәрекеттерін қарастыру 
сияқты юрисдикциялық сот орга
ны ретінде қарастырылады.

ТМД елдері арасында тергеу 
соты лауазымы алғаш рет Украи
нада 2012 жылы жаңа ҚПКнің 
қабылдануына орай енгізілді. 
Балтық жағалауы елдерінде қыл
мыстық процестің сотқа дейінгі 
қызметін азаматтардың еркіндігі 
мен конституциялық құқықтарын 
қорғау мақсатында кең ауқымды 
билік берілген, арнайы мамандан
дырылған судьялар атқарады. 

Ресейде тергеу судьясының 
жоқтығына қарамастан, жедел 
соттық бақылау аумағы азаматтар
дың құқықтарын шектейтін бірқа
тар жасырын тергеу әрекеттерін 
қамтиды, ал оларды сот рұқсатын
сыз жүзеге асыру мүмкін емес. 

Қазақстанда қылмыстық іс 
жүргізу заңнамасын және басқа да 
құқық салаларын реформалау Қа
зақстан Республикасы құқықтық 
саясатының 20102020 жылдар 
мерзіміндегі тұжырымдамасында 
қарастырылған.

Айта кетейік, 2018 жылдың 16 
қаңтарында Мемлекет басшысы 
Қазақстанның облыс орталықта
рында мамандандырылған тергеу 
соттарын құру туралы Жарлыққа 
қол қойып, аталмыш институт 
2018 жылдың 31 шілдесінде өз 
міндеттерін атқара бастады. Тер
геу соты Конституцияға және сот 
жүйесі мен Қазақстан Республи
касы сот мәртебесі туралы кон
ституциялық заңына сәйкес сот 
мәртебесіне ие екенін еске сала 
кеткен жөн.

Өз кезегінде тергеу судьяла

рының өкілеттіктерін бірнеше 
санатқа бөлуге болады. Атап айт
қанда, олар қылмыстық процеске 
қатысушылардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтары 
бұзылуы мүмкін тергеу ісәрекет
терін санкциялау, сондайақ, 
анық таушының, тергеушiнiң, про
курордың iсәрекеттерiне (әре
кетсiздiгiне) және шешiмдерiне 
кел тірілген шағымдарды қарау, 
қорғаушы жақ ұсынған дәлелдерді 
сотқа дейін алдын ала зерттеуді 
қамтамасыз ету және кодексте қа
жетті деп қарастырылған өзге де іс 
жүргізу әрекеттерін орындау.

Аталмыш институт бүгінгі 
таңда бір орнында тұрмай, заман 
талабына сай жаңғырып келеді.

«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
құқық қорғау қызметінің іс жүргі
зу негіздерін жетілдіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықты
рулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2017 жылғы 21 
желтоқсандағы № 118VI заңына 
сәйкес, тергеу судьясының өкі
леттігі, атап айтқанда, жасырын 
тергеу әрекеттері бөлімінде айтар
лықтай кеңейтілді.

Сонымен, 2018 жылдың 1 нау
рызынан ҚПК 231бабының 16 
тармақтарында қарастырылған 
жасырын тергеу әрекеттерін тіз
бектей кетсек. Яғни, орынды не
месе адамды жасырын аудио және 
(немесе) бейне бақылау; электро 
желілер (телекоммуникациялық) 
байланыс арқылы берілетін ақпа
раттарды ұстау және алуды жасы
рын бақылау; бірбірімен байла
нысқан абоненттер мен (немесе) 
абоненттік құрылғылар туралы 
жасырын ақпарат алу; компьютер
лерден, серверлер және басқа да 
ақпаратты жинау, өңдеу, жинақтау, 
сақтау және өңдеуге арналған 
құрылғылардан ақпараттарды 
жасырын алу; почта және өзге де 
жөнелтілімдерді жасырын бақы
лау; орынға жасырын кіру және 
(немесе) оны қарапзерттеу тергеу 
судьясының санкциясы бойын
ша жүргізіледі. Ал, оны алудың 
тәртібі 234бапта белгіленген.

Елдiң Қылмыстықпроцестік 
кодексiне енгiзiлген өзгерiстердi 
ескере отырып, тергеу iсәрекетi 

сұрату қажет болған жағдай
да шешімді қарау белгіленген 
мерзімнен тыс уақытта, бірақ 24 
сағаттан аспайтын уақытта қара
лады.

Егер ұсынылған қаулы негізсіз 
болса, онда тергеу судьясы оны 
санкциялаудан бас тартады.

Жасырын тергеу әрекеттеріне 
рұқсат беру кезінде берілген ақпа
раттың дұрыстығына күмән туын
даған жағдайда тергеу судьясы 
шешімді қабылдағаннан кейін, 24 
сағат ішінде процессуалдық про
курорға оның заңдылығын тексе
руді бастауды ұсынуға құқылы. 
Процессуалдық прокурор 5 тәулік 
ішінде сәйкес тексеріс жұмыста
рын жүргізіп, оның нәтижелерін 
тергеу судьясына хабарлауға мін
детті.

Егер тексеріс кезінде жасы
рын тергеу амалдарын жүргізу 
туралы шешімнің заңсыз екендігін 
анықтаса, прокурор тергеу судья
сына тиісті өтініш беруі керек. 
Жасырын тергеу әрекеттері про
курордың өтініші негізінде тергеу 
сотымен тоқтатылуы мүмкін.

Судьяға қатысты жасырын 
тергеу iсәрекетiне рұқсат беру 
Қазақстан Республикасының Бас 
прокурорымен келiскен алдын 
ала тергеу органының шешiмi бо
йынша Астана қаласының тергеу 
судьясымен санкцияланады.

Қазақстан Республикасының 
Бас прокурорына қатысты тер
геу жүргізу жөніндегі қызметтік 
ісәрекеттер Астана қаласының 
тергеу судьясымен Қазақстан 
Республикасы Бас прокурорының 
бірінші орынбасарымен келісіл
ген алдын ала тергеу органының 
қаулысы негізінде санкцияланады.

Жасырын тергеу әрекеттерінің 
нәтижелері ол аяқталғаннан ке
йін екі тәуліктен кешіктірілмей 
уәкілетті прокурорға хабарлана
ды.

Сот жүйесін жетілдіру бо
йынша заңнамадағы өзгерістерге, 
оның ішінде тергеу судьясы мен 
сотқа дейінгі іс жүргізу кезеңінде 
өзгерістер енгізілгеніне қара
мастан, санкциялау туралы мате
риалдарды қарау кезінде тәжіри
беде проблемалық мәселелер әлі 
де болса кездеседі.

Раджаб ДАМИНОВ,
Ақмола облыстық сотының 
қылмыстық істер жөніндегі 

сот алқасының төрағасы

тергеу судьясының, соттың, 
алдын ала тергеу жүргiзушi 
тұлғаның дәлелдi шешiмiмен 
не осы кодексте көрсетілген 
тиiстi шешiм шығаруға уә
кiлеттi басқа да лауазымды 
тұлғалардың келiсiмiмен жүр
гiзiледi. Санкция тек осы Ко
дексте белгіленген тәртіппен 
тіркелген қылмыстар туралы 
хабарламалар мен шағымдар 
бойынша ғана беріледі.

Жасырын тергеу әрекет
терін өткізу туралы қаулы, 
оның шыққан мерзімінен 24 
сағат ішінде берілген тергеу 
әрекеттерін жүргізу бойынша 
негіздеме материалдарымен 
бірге тергеу судьясына ұсы
нылады. Жасырын тергеу әре
кеттерін санкциялау сотқа 
тиісті қаулы келіп түскен сәт
тен бастап 12 сағат ішінде 
қаралады. 

Қосымша материалдар 
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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

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

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

ТАРАТУ
2. «OlJaGa» ЖШС, БСН 190140025174 өзінің таратылатыны тура-

лы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы 
қаласы, Достық даңғ., 19-үй, 15-пәтер. Тел.: 8 7018215579. 

5. «Al Mun Takha Inc.» ЖШС, БСН 130240026889, өзінің таратыла-
тынын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Шымкент қаласы, Байтұрсынов көшесі, 26-үй. 

6. «Maeda Co.» ЖШС, БСН 120840013272, өзінің таратылаты-
нын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Шымкент қаласы, Байтұрсынов көшесі, 26-үй.

7. «Серг Санд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
080340009711, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық та-
лаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады:  ҚР, Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қаласы, Аманжолов к., 116, 7-пәтер.

13. «Бесарық» СТК (БСН 050340013136) – өзінің таратылатындығы 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Сырдария 
ауданы, Бесарық ауылы, Дүйсенбаев к-сі, № 5.

ӘРТҮРЛІ

ҚОҒАМНАН  ОҚШАУЛАНҒАНДАР 
ҚОЛ ҚУСЫРЫП ОТЫРҒАН ЖОҚ

БАНКРОТТЫҚ
19. Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық экономика-

лық сотының (МАЭС) 2019 жыл 12 наурыздағы ұйғарымымен «ИмпЭкс 
Интегра» ЖШС, БСН 071140009180, ұйымының банкроттығы туралы 
іс қозғалды. 

4. Жоғалған кассалық аппарат маркасы: Меркурий И5Ф, зауыт 
нөмірі 115234, 1999 ж.ш., ККМ орналасқан мекенжай: ҚР, Ақмола об-
лысы, Көкшетау қаласы, Горький к., 67-үй, 6-пәтер, қолма-қол ақшаны 
тіркеу журналы, тауар чегі кітабы, ККМ тіркеу карточкасы, ЖК В.И.Вы-
ставнойға тиесілі (ЖСН 420614350071) барлық Z есептері. Жарамсыз 
деп танылсын. 

 8. Ақтөбе облысы мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының ұйғарымымен 18.02.2019 жыл 1510-19-00-2/ «Жаңа-
тас-Ақтөбе» ЖШС-не оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс 
қозғалды. 

3. Қазақстан Республикасы мәдениет 
және cпорт министрлігі «А.Селезнев атын-
дағы Алматы хореографиялық училищесі» 
республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорны директоры қызметі бос орнына  
байқау жариялайды.

Қызметтік міндеттері:
Қазақстан Республикасының заңнама-

сына және білім беру ұйымының жарғы-
сына оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, 
әкімшілік-шаруашылық, және қаржы-шару-
ашылық қызметіне сәйкес басшылық жасау.

Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарла-
маларын, оқу үдерістерінің кестесін, ішкі 
ережелерді бекітеді. Білім беру ұйымы 
қызметкерлерінің басқару құрылымын, 
штаттық кестесін, лауазымдық нұсқау-
лықтарын бекітеді. Оқушылар контин-
гентін қалыптастырады, оларды әлеуметтік 
қорғау ды қамтамасыз етеді. Тамақтандыру 
ұйымдарының техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарында, медициналық 
қызмет көрсету және олардың жұмысын 
бақылау үшін қажетті еңбек жағдайларын 
қамтамасыз етеді. Жұмыс берушілермен 
және әлеуметтік серіктестермен жұмысын 
үйлестіреді. Қолда бар мүлік пен құралдар-
ды иемденеді, білім беру және материал-
дық-техникалық базаны есепке алу, сақтау 
және толықтыруды, санитарлық-гигиеналық 
тәртіп ережелерін сақтауды қамтамасыз 
етеді. Материалдық-техникалық базаны 
қайта жабдықтауды және қайта ұйымдас-
тыруды жүзеге асырады. Педагогикалық 
кеңестің жұмысына жетекшілік етеді. Білім 
беру ұйымының білім беру қызметінің 
саласын қолдау және кеңейту мақсатында 
инновациялық білім беру технологияларын 
енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді.

Кадрларды іріктеуді және орналастыру-
ды жүзеге асырады, педагогикалық және 
оқу үдерісінің қажетті деңгейін қамтамасыз 
етеді, олардың дағдылары мен кәсіби 
біліктіліктерін жақсартуға жағдай жасайды. 
Үздіксіз кәсіби білім беру бойынша білім 
беру ұйымдарымен бірге жұмыс істеу бой-
ынша жалпы нұсқаулар береді. 

Қоғаммен байланыс орнатады, ата-
ана лармен жұмысын үйлестіреді (оларды 
алмастыратын адамдармен). Жоғары, қо-
ғамдық және басқа ұйымдарға білім беру ді 
ұйымдастыруды көрсетеді. Әлеуметтік се-
ріктестікті және халықаралық ынтымақтас-
тықты кеңейту бойынша шаралар қолда-
нады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) 
оқу, ғылыми және қаржылық қызметтің 
нәтижелері туралы жылдық есепті ұсына-
ды. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік шаралары 
және қауіпсіз еңбек жағдайлары туралы 
заңнамалық және өзге де нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

Кандидаттарға біліктілік талаптары:

Жоғары білімі, оқу орындарында немесе 
басшылық лауазымдарда жұмыс тәжіри-
бесі, білім беру ұйымының профиліне сәй-
кес кемінде 5 жыл болуы.

Білуі керек. 
Қазақстан Республикасының 1995 жыл 

30 тамыздағы Конституциясы;
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 

4 желтоқсандағы Бюджет кодексі;
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 

23 қарашадағы Еңбек кодексі; 
Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 

15 желтоқсандағы «Мәдениет туралы», 
2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы», 
2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 1996 
жылғы 10 маусымдағы «Авторлық және 
сабақтас құқықтар туралы», 2011 жылғы 1 
наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы», 
2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік 
сатып алу туралы» заңдарын. 

Мемлекеттік білім беруді дамыту бағдар-
ламалары, оқушыларды тәрбиелеу және 
білім беру мәселелері бойынша өзге де 
нормативтік құқықтық актілер; педагоги-
ка мен психологияның негіздері, қазіргі 
педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктері; инновациялық басқару әдістері; 
экономика негіздері, қаржы-шаруашылық 
қызмет мәселелері; құқық негіздері, еңбек 
туралы заңнама, еңбекті қорғау ережелері 
мен нормалары, қауіпсіздік техникасы және 
өрттен қорғау. 

4. Қажетті құжаттар тізімі: 
1. Байқауға қатысу туралы өтінім; 
2. Мемлекеттік тілде және орыс тілінде 

түйіндеме; 
3. Ерікті түрде жазылған автобиография; 
4. Білімі туралы құжаттардың көшірмесі; 
5. Еңбек кітапшасының көшірмесі (бар 

болған жағдайда) немесе соңғы жұмыс 
орнындағы еңбек келісімі немесе еңбекке 
қабылдағаны және еңбек келісімін жойғаны 
туралы бұйрықтардың көшірмесі;

6. «Денсаулық сақтау ұйымдарының 
бастапқы құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық кесімдерді мемле-
кеттік тіркеудің тізіліміне № 6697 болып ен-
гізілді), үлгі бойынша денсаулығы жайында 
анықтама.

Байқау қатысушысы білімі, еңбек өтілі, 
кәсіби даярлығының деңгейіне қатысты 
(біліктілігін жоғарлатқаны туралы құжат-
тардың көшірмесі, ғылыми санаттары мен 
атақтары, ғылыми жарияланымдар, соңғы 
жұмыс орнының басшылығынан ұсыныстар) 
өзі жайлы қосымша ақпараттар бере алады. 

Байқауға қатысу үшін құжаттар хабарлан-
дыру жарияланған уақыттан бастап 15 (он 
бес) күнтізбелік күн ішінде қабылданады. 

18. «МФО «Kaz Credit Line» ЖШС қарыз алушыларға мекенжай-
ының «Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 
Қонаев көшесі, 181а үй» мекенжайынан  «Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Монгольская көшесі 44-үй, тел.: 355-
10-10» мекенжайына ауысқандығы туралы хабарлайды. 

20. Қызылорда облысы мамандандырылған ауданаралық 
сотының 04.03.2019 жылғы ұйғарымымен «Сартөбе» ЖШС-не 
БСН 050540003813, қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы іс 
қозғалды.

Қызылорда облысы соттары мен Соттар әкімшісінің ұжымдары 
және ҚР Судьялар одағының облыстық филиалы отставкадағы 
судья Зина Ізбастықызы Жаңбыршаеваға анасы

Назитай ТУКЕНОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

9. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау  басқармасының «Павлодар облыстық 
мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын Павлодар 
облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының «Павлодар облыстық мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларды оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне өзгертілу жолымен қайта ұйымдастырылуы 
туралы хабарлайды. Наразылықтар хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы, Олжас Сүлейменов к., 12, 234-бөлме.

10. «Ертіс ауылының мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеу 
бойынша, мекемені қайта құру туралы» Ертіс ауданы әкімдігінің  24.10.2018 ж., 
№295/10 қаулысына келесі өзгерістерді енгізу: 1) қаулының 1 пунктегі «бірігу жолы 
арқылы қайта ұйымдастыру және қайта құру» сөздерін, Ертіс ауданы әкімдігінің, 
Ертіс ауданы білім бөлімінің «№1 балабақшасы» КМҚК және Ертіс ауданы әкімді-
гінің, Ертіс ауылы әкімі аппаратының «Ертіс ауылы бөбектер бақшасы» КМҚК, Ертіс 
ауданы әкімдігінің, Ертіс ауданы білім бөлімінің «№2 балабақшасы» МҚКК-на қо-
сылып бірігу жолымен қайта    ұйымдастырылады деп ауыстыру және Ертіс ауданы 
әкімдігінің, Ертіс ауданы білім бөлімінің «№2 балабақшасы» МҚКК-ін, Ертіс ауданы 
әкімдігінің, Ертіс ауылы әкімі аппаратының «Ертіс ауылы балалар бақшасы» МҚКК 
деп қайта атау. 

11. «Державинский элеватор» ЖШС, Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Держа-
винск қаласы, Элеватор тұйық көшесі 1 үй, 2019 жыл 16 сәуір сағат 10.00-де «Дер-
жавинский элеватор» ЖШС-нің кезекті жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды. 

Жалпы жиналыс күн тәртібі:
1. «Державинский элеватор» ЖШС-нің 2018 жылға арналған жылдық есебін бекіту.
2. Серіктестіктің қатысушыларына 2018 жылға дивидендтер есептеу туралы.
3. «АТФБанк» АҚ-на «Державинский элеватор» ЖШС міндеттемелерінің орын-

далуын қамтамасыз ету үшін барлық жылжымалы және жылжымайтын мүлкін кепілі 
ретінде ұсыну туралы.

4. «Державинский элеватор» ЖШС міндетін орындамаған жағдайда «АТФБанк» 
АҚ-на кепілге салынған мүлікті мәжбүрлі түрде сотпен және соттан тыс сатуға құқық 
беру.

5. «Державинский элеватор» ЖШС-нің директоры Ж.К.Кабдуллинаға жиналыс күн 
тәртібіндегі 3 және 4 мәселелер бойынша жалпы жиналыс шешімінің орындалуына 
байланысты құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру. 

12. «ЖелДорТранс-Ақтөбе» ЖШС «Западный «Логистик-опера-
тор» ЖШС бөлу (қайта құру) арқылы өзінің қайта ұйымдастырылған-
дығы туралы хабарлайды, шағымдар хабарлама жарияланған сәттен 
бастап 2 (екі) ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Әбілқай-
ыр хан даңғылы, 60/3, 85-кеңсе.

15. «ҚРСҮ «ЗАҢҒАР» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ДИВИ-
ДЕНД ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«ҚРСҮ «ЗАҢҒАР» АҚ Қазақстан Республикасы «Акцио-
нерлік коғамдар турады» Заңының 24-бабы талаптарын 
орындау жолында, 2018 жылдың қорытындысы бойынша 
пұрсатты акцияларының иегерлеріне дивиденд төлеуді 
ұйғарды.

1) «ҚРСҮ «ЗАҢҒАР» АҚ, орналасқан жері: Қазақстан 
Республикасы, индекс 050004, Алматы қ., Абылай хан 
даңғ., 62-үй. Қоғамның банктік деректемелері: БСН 
940740000555, ЖСК KZ486010131000043605, КБе 17, БСК 
HSBKKZKX, «Қазақстанның халық банкі» АҚ;

2) Дивиденд төленетін мерзімі 2018 жылдың қорытын-
дысы бойынша;

3) Дивидендтің бір пұрсатты акцияға шаққандағы 
мөлшері 1 теңгені құрайды.

4) Дивиденд төлеу – 2018 жылдың 25 наурызынан 
басталады.

5) Дивиденд төлеу тәртібі мен формасы – дивиденд 
оны алу құқығына ие акционерлердің тізімі бойынша, 
Қоғамның кассасына қолма-қол, немесе, акционер-
лердің банктік шоттарына аудару тәсілі арқылы жүзеге 
асырылады.

6) Қоғамның дивиденд төлеу мәселелері бойынша 
хабарласу деретемелері: «ҚРСҮ «ЗАҢҒАР» АҚ, Қазақстан 
Республикасы, индексі 050004, Алматы қ., Абылай хан д., 
62-үй. Бухгалтерия, тел.: +7 (727) 273 29 51, факс +7 (727) 
273 06 30, e-mail: tsum-zangar@mail.ru

16. Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қаласы, С.Сейфуллин 
көшесі, 12-үй мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 070540007354, 
тіркеу № 96-1904-04-МК «Алға аудандық білім бөлімі» ММ-нің «Нұр 
талап» Алға балалар шығармашылық орталығы МКҚК-ны Алға аудан 
әкімдігінің 2019 жылғы 3 қаңтардағы №2 қаулысына сәйкес тара-
тылғандығын хабарлайды.

17. ХАБАРЛАМА
Алматы қаласының әкімдігі, «Алматы қаласының спорт басқармасы» ҚММ атынан 

МЖК жобасы үшін жекешілік әріптестікті анықтау бойынша байқаудың басталғанын 
хабарлайды және әлеуетті жеке серіктестерді ««Алматы Арена» және «Халық Арена» 
көпқызметті кешендерді басқаруды ұйымдастыру» байқауына шақырады. 

Шарт аясында «Алматы Арена» және «Халық Арена» көпқызметті кешендерін  5 (бес) 
жыл бойы мемлекеттік-жекешілік әріптестік шарттық үлгісі  бойынша сенімді басқару 
жоспарланған.

Қызмет аясы – дене шынықтыру және спорт, саласы – спорттық құрылыстарды 
басқару.

МЖК түрі: шарттық МЖК.
Шарт мерзімі:  2019 жылдың 1 шілдесінен  2024 жылдың 30 маусымына дейін  (5 жыл).
Байқауға ҚР «Мемлекеттік-жекешілік әріптестік туралы» заңының 32-бабында және 

байқау құжаттарында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті қатысушы-
лар қатыса алады. 

Байқау құжаттарының көшірмелерін сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін және сағат 14:00-
ден 18:00-ге дейін төмендегі мекенжай бойынша алуға болады: Алматы қ., Республика 
алаңы, 4-үй, 5-қабат, № 517 кабинет. Байқау құжаттары тегін беріледі.

Әлеуетті жеке серіктестердің құжаттарды көрсетуі, олардың қойылатын біліктілік та-
лаптарына сай екендігін анықтау 2019 жылдың 19 сәуірінде сағат 18:00-ге дейін жүзеге 
асырылады. 

Байқауға қатысуға өтініштер, сондай-ақ конвертке салынған  біліктілік талаптарына 
сай құжаттарды іріктеу әлеуетті қатысушылармен көрсетілген мекенжай бойынша 
жеткізіледі.

Байқау өтініштері бар конверттерді ашу көрсетілген мекенжай бойынша, 6-қабат, № 
5 залда 2019 жылдың 23 сәуірінде сағат 15:00-де жүзеге асырылады.  

Неғұрлым анық ақпаратты Басқармадан, көрсетілген мекенжай бойынша алуға бола-
ды, байланыс иесі: Али Рахим, тел.: 264-60-68.

Бұрын 2019 жылы 8 наурыз № 18 (3143) «Заң газетінде» жарияланған «Алматы 
Арена» және «Халық Арена» көпқызметті кешендерді басқаруды ұйымдастыру» МЖК 
жобасы үшін жекешілік әріптестікті анықтау бойынша байқауы басталғаны туралы ха-
барлама жарамсыз деп танылады.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША ҚАЖ ДЕ-

ПАРТАМЕНТІНІҢ  КА-
168/2 МЕКЕМЕСІНДЕ 

СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ 
БІРІ АҒАШ КЕСІП, 

ТАҚТАЙ ІЛСЕ, ЕНДІ 
БІРІ ТЕМІРДЕН ТҮЙІН 

ТҮЙІП ПАЙДА ТАБУ-
ДА. СҰРАНЫС БОЛСА, 

БӘРІН ДЕ ЖАСАУҒА 
ӘЗІР. ОЛАР ҮШІН БҰЛ 
БІРІНШІДЕН, УАҚЫТ-

ТЫ ТИІМДІ ӨТКІЗУ, 
ЕКІНШІДЕН, АЗ ДА 

БОЛСА НӘПАҚА ТАБУ. 

Мәселен, түзеу мекемесін-
де наубайхана жұмыс істеп тұр. 
Мұнда тәулігіне тапсырысқа сай, 
1000 көмеш нан пісіріледі. 13 жа-
засын өтеушіні жұмыспен қамтып 
отырған наубайхана арнайы жаб-
дықталған, өндіріс үзіліссіз, өйт
кені сұраныс жоғары. Өңірдегі 
түзеу мекемелерін ас  атасымен 
қамтып отырған да осы наубайха-
на. Мұнда 13 адам екі ауысыммен 
еңбек етеді. Пештен шыққан нан 

үй шаруашылық бөлімінің тапсы-
рысы бойынша қоқыс шығаратын 
жәшіктер жасалуда. 

– Түрме атты қапасқа қамалса 
да, жазасын өтеушілердің жұмыс
қа деген құлшынысы зор, – дей-
ді мекеме бастығының міндетін 
атқарушы әділет подполковнигі 
Байхат Қазбағамбетов. 

КА168/2 мекемесінде 165 сот
талған еңбекпен қамтылған. Қо
ғамнан оқшауланса да, қол қусы-
рып отырғысы келмейтіндері көп. 
Мұнда аяқкиім жөндеумен айна-
лысатын етікшілер де, заманауи 
шаш қия алатын  шаштараздар да 
отыр. Монша  жағушы, қызметтік 
бөлмелерді жинап тазалаушы, 
кітапханашы, қоймашы, арнайы 
киім жуу жұмысшылары да бар. 
Еңбек кодексіне сай, ешқайсы-
сының еңбегі елеусіз қалмайды, 
барлығына да жалақы аудары-
лады. Абақтыда отырып, еңбек 
етіп жүрген жандардың барлық 
құқығы қорғалған. Зейнетақы қо-
рына да ақша аударылады. Қазіргі 
таңда КА168/2 мекемесінде 400
ден астам сотталған жазасын өтеп 
жатыр.

В.ЕРОХИН,  
КА-168/2 мекемесі 

бастығының орынбасары, 
әділет подполковнигі 

Ақтөбе облысы бойынша 
ҚАЖД

ыстық күйінде түзеу мекемелері-
не жеткізіледі. Жұмысшылардың 
жалақылары 3540 мың теңге ара-

лығында, ақша олардың арнайы 
депозит шотына аударылып оты-
рады. Сонымен қатар, мекемеде 

дүкен қызмет жасап тұр. Жазасын 
өтеушілер өздеріне қажетті затта-
рын ала алады. 

Аспаздық – жазасын өтеуші
лердің қолынан келетін жалғыз 
іс емес. Мұнда ағаш өңдеу цехы 
да бар. Қолөнер бұйымдарының 
небір түрін (сандық, бесік, шах-
мат және басқа бұйымдар) жа-
сап, құрылыс жұмыстарының 
кез келгенін атқара алады. Цехта 
15 адаммен келісімшарт жаса-
лып, заңды түрде қызмет етуде. 
Жеке кәсіпкердің бірі Н.В. Марчук 
есімді азамат. Ол қолғап шығара-
ды. Сұраныс та жоғары. Күніне 
1000 жұмыс қолғабына тапсырыс 
қабылдайды. Алдағы уақытта өн-
діріс көлемін арттырмақ. Станок 
пен арнайы құрылғы алып, күні-
не 20002500 қолғап шығаруды 
жоспарлап отыр.

Бұдан бөлек тігін цехы бар. 
Өндіріс орнында 40 тігін маши-
насы орнатылған. Өнімге қажетті 
мақтамата, инежіп те жеткілікті. 
Әр сала бойынша арнайы киімге 
тапсырыс қабылдайды. Жазасын 
өтеушілерге негізгі жұмыс беруші 
«ЕңбекАқтөбе» РМК филиалы. 
Өндіріс аумағында орналасқан 
механикалық цехта 11 сотталған 
темір бұйымдарын шығарумен ай-
налысады. Ақтөбе қаласы тұрғын 
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ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА

«Заң газеті» ұйымдастырған 
детектив шығармалар байқауында 
жүлделі үшінші орынды иелен-
ген Әсем ЖҰМАҚАННЫҢ жаңа 
шығармасымен танысыңыздар. 

Сығылысқан халық. Жапа тармағай бәрі 
де қысылып-қымтырылып қызыл лентаны үзіп 
жіберердей көруге талпынып жатыр. Асхат 
көліктен түсе салысымен, тобырды итеріп, 
асыға басып мәйіттің қасына жетті. Асфальт 
түгелдей қызыл қанға боялған. 24-25 жас ша-
масындағы жас жігіт көкке қарап жатыр. Киім 
киісіне қарағанда, қалталылардың біреуі. «Бай-
лар сол байлығының кесірінен кісі қолынан 
құрбан болады ғой» деп бас шайқады тергеуші. 
Жақындай келе аңғарды, пышақ жүрек тұсына 
жақын қадалыпты. Өңі ақшыл тартып, денесі 
қатайып кеткеніне қарағанда өлгеніне екі-үш 
сағат өткен. Бірінші болып оқиға орнына кел-
ген полиция қызметкері жағдайды баяндауға 
кірісіп кетті, айтуынша, қансырап жатқан жері-
нен ең бірінші болып дүкенге кештете шыққан 
әйел тапқан. Жәбірленуші ол кезде әлі де тірі 
болыпты, бірақ, өз қанына өзі шашалып жөнді 
еш нәрсе айта алмай өліп кеткен көрінеді. 

– Ол әйел қайда? – деді тергеуші медици-
налық қолғаппен мүрдедегі жарақатты зерде-
леп жатып.

– Әне, жедел жәрдем көлігінде отыр. 
– Қылмыс құралын таптыңдар ма? Саусақ 

іздері бар ма екен?
– Қылмысқа өте тыңғылықты дайындалған 

сияқты. Із қалдырмаған.
– «Демек, жәй ұры болды» деген болжам 

келмейді. Марқұмның  аты-жөнін анықта-
дыңдар ма?

– Әмиянында жеке төл құжаты болды. 
Аты-жөні: Байбосынов Марлен Қуанышұлы. 
1994 жылғы. Осы көпқабатты үйлердің бірінде 
тұрады, әйелдің айтуынша.

– Сонда, танитын болғаны ма?
– Көршісі екен. Бір қабат жоғары тұрады. 
– Туысқандарына хабарладыңдар ма?
– Әке-шешесі 2 жыл бұрын жол апатынан 

көз жұмған. Жалғыз қарындасы ғана бар.
– Түсінікті. Заттары түгел ме екен? Әмия-

нында ақша бар ма?
– Көк тиын да жоқ. 
Осыдан кейін Асхат мәйітті тапқан әйел-

мен сөйлесейін деп, жедел жәрдемге бет алды. 
Әйелдің әлі абыржып отырғаны байқалады.

– Сүт алайын деп дүкенге бара жатқанмын. 
Кенет тізілген көліктердің арасынан ыңырсып, 
қиналған адамның дауысы естілді. Қарасам, 
біздің Марлен,  қансырап жатыр екен, – деп көз 
жасын тыя алмай, жылап жіберді.

– Сабыр сақтаңыз! Ол сізге не айтты? 
– Тілге ке-ле алмады ғой, байқұс ба-ла, 

– деді иегі кемсеңдеп, әр сөзін баладай буын-
буынға бөліп. 

– Үй ішін жақсы танушы ме едіңіз? 
– Ой, мен қайдан білемін. Таң атқаннан 

қара кешке дейін қызметте. Бір кешкі уақытта 
анда-санда көріп қалғаным болмаса, аса ара-
ласпаймыз. Сәлеміміз түзу демесең, жақсы 
танимын деп айта алмаймын. Оданда, қарын-
дасынан сұраңыздар. Әне, өзі де келді, – деп 
қызыл пальто киген келбеті келісті бойжеткен-
ді нұсқады. Қайта, қарындасы келгенше, мәй-
ітті көлікке тиеп алып кеткен екен. Полиция 
қызметкерлері өлгенін естіртпей, тек ағаңыз 
ауыр жағдайға түсіп қалды деп шақырған көрі-
неді. Жерде жатқан қанды көргенде, жүрегі бір 
жамандықты сезіп, есінен танып қалды. 

***
Асхат бөлімшеде марқұмның қарында-

сымен кеңірек отырып сөйлеспек еді, қайғыдан 
қан жұтқан бойжеткен тек ертеңінде ғана жау-
ап беруге шамасы жетті. 

– Ағаңыз жайлы айтыңызшы. Қандай адам 
еді? Достары, әріптестері – бәрін түгелдей атап 
шығыңыз. Кейде маңызды емес боп көрінген 
детальдардың өзі қылмысты ашуға септігін 
тигізеді.

– Марлен өте жақсы адам болатын. Жаман 
әдеттерге құмартпайтын. Достары да көп 
еді. Былтырдан бері жан құрбым Дианамен 
жүретін. Бірер күн бұрын оған үйленуге ұсы-
ныс жасаймын деп отырған, тіпті жүзік те 
сатып алып қойған. 

– Ал кеше сөйлеспедіңіз бе? – деген 
сұрағына қыз басын шайқады.

– Соңғы уақыттары жүріс-тұрысында өз-
гешелік байқалды ма? Біреумен сөзге келіп... 
деген сияқты.

– Жоқ, бірақ, өткен аптада Диананың до-
сымен соқтығысып қалған. 

– Аты кім? Төбелесуіне не себеп болды?
– Махаббат, қызға талас. Естуімше, ол дәрі-

гер, қалалық емханада жұмыс істейді. Қандай 
адам екенін білгілеріңіз келсе айтайын, нағыз 
суайттың өзі. Көрген қыздардың бәріне жа-
быса кететін, қызқұмар, өркөкірек біреу. Түр-
меден қашып шыққан қандықол қылмыскер 
десе таңғалмас едім. Түрі де соған келеді. Бір 
көргеннен ұнатпадым, – деп, қыз кенет бойын 
ашу-ыза кернеп айғайлап жіберді. – Қарғыс 
атқыр! Егер өлтірген сол оңбаған болса, жердің 
түбіне түсіп кетсе де, жазасын беремін. 

– Сабыр сақтаңыз! Істі бізге қалдырыңыз! 
...Бірінші күдікті анықталды. Құрбыңызды да 
жауапқа алу керек. Келесі қояр сұрағым...

– Болды, бұдан ары шыдай алмаймын, – 

деп көз жасын іркіп әрең ұстап отырған Камила 
жылап жіберді. Жақынынан айырылу кімге оңай 
болсын. Әке-шешесі қайтыс болғаннан бері 
жалғыз сүйенішіне айналған ағасын да қара жер 
қойнауына тапсырғалы тұр. Көз жасын сүртіп 
отырып, дірілдеген қолдарын әрең игеріп, құр-
бысының телефон нөмірін жазып берді.

– Айып етпеңіз, әрине, бірақ, кеше кешке 
қайда болғаныңызды сұрауға мәжбүрмін. 

– Жұмыста. Меңгеруші тексеріс келеді 
деп құжаттарды ретке келтіруді тапсырды. 
Полициядан хабарласқан соң жұмысымды 
тастап келдім.

–  Түсінікті. Келгеніңіз үшін рақмет! Сізді 
қыз меткерлеріміз үйіңізге жеткізіп салады. 
Мынандай халде көлік жүргізу қауіпті. 

– Қылмыскерді табамын деп уәде бересіз 
ғой? – деді есіктен шығып бара жатып.

– Иә, уәде беремін, –  басын изеді  де сырт-
тан Садуақасты шақырды. – Садуақас! Мына 
нөмірге хабарласып Диананы шақыр. Қалалық 
емханаға хабарласып, Ғазиз деген дәрігер жұ-
мыс істей ме анықтап біл, жеке басы жайында 
толық ақпарат жина. Тездет!

– Ал, сен не істеп жүрсің мұнда? – деп 
сұрады Асхат Мұратты көрген бойда.  Асхат 
оны бәсекелесі санайды. 

–Көмегімді ұсынуға келдім. Бәрін естіп 
білдім. Істі дұрыс жүргізіп жатқан жоқсың. 
Негізі... – деді Мұратта қайтпай.

– Шаруаң болмасын,– деді ызалана. – Бұл 
маған тапсырылған жұмыс. Араласпа! 

– Ол жетімдер үйінде өскенін білмегеніңе 
бәстесе аламын. 

– Білемін. Сонша ақымақ санайсың ба?
– Ендеше, неге ағасымен арақатынасы 

жайлы сұрамадың? Үй, мейрамхана, қымбат 
көліктер кімнің атына жазылғанын анықтау 
керек. Бәлкім, мұраға таласқа түспес үшін 
өлтірген шығар. Бәрі де мүмкін. 

– Тексеріп қойдым, – деді Асхат көкірегін 
керіп. – Туғанының орны бөлек. Әке-шешесі 
бар мүлікті қыздың атына жазып кетіпті. 
Марленге оның қажеті де болмаған, бай асыра-
ушыларының арқасында шетелде оқып, өз биз-
несін ашып, білдей бір компанияны басқарды. 
Жиған табысы қарындасынан сәл кем демесең, 
шалқып өмір сүруге жетерлік. 

–  Дегенмен, дәрігер жігіт тонап кетті де-
генге сенбейтін шығарсың?

– Ақшасын қалтасына басып кетпесе де, 
өлтірді деуге негіз бар. Сезімге шырмалған 
ғашық адам не істемейді?! Ал ұры-қарылар 
онсыз да толып жатыр. Қансырап жатқан бай 
біреуді көріп, ойланбастан әмиянындағы қо-
мақты қаржыны жымқырып кеткен. Қиын түгі 
жоқ. Екі-үш күннің ішінде-ақ істі прокурату-
раға жіберіп қалармыз. 

Асхаттың күдігі расқа айналғандай Саду-
ақас та жайсыз хабарды жеткізді. Дәрігер жігіт 
кеше аяқ астынан уақытша демалыс алып, 
қаладан кетіп қалған. «Демек, көптен бері іске 
асыруды жоспарлап жүрген қылмысты орын-
дап, қашты» деп ой түйген тергеушінің бұй-
рығы бойынша барлық полиция бекеттеріне 
күдіктінің фотосуретін жіберіп, қатаң қадаға-
лау жүргізіле бастады. «Қылмыскерді қолға 
түсіру ғана қалды» деп қабілетіне күмәнданған 
Мұраттың бетіне мырс етіп күлді. 

***
Екі сағаттан соң орта бойлы, қыпша бел, 

қолаң шашты ару көптің назарын өзіне аударып, 
кербез басып кабинетке кірді. «Асхат Омирали-
евич деген кім?» деп сұрады артынша. 

– Келе ғой, қызым. Асхат ағаң мен бола-
мын. Сен Дианасың ғой? 

–  Иә, – деп бас изеді қыз тергеушінің жа-
нындағы орындыққа жайғасып жатып.

– Диана, марқұммен ара-қатынасыңыз 
қандай еді? Қарындасының айтуынша, ол сізге 
үйленуге ұсыныс айтпақ болған. Бұл жайында 
білетін бе едіңіз?  

– Жоқ, білмедім... – абдырап, біраз үнсіз 
қалды. – Марлен екеуміз бір-бірімізді ұнаттық, 
бірақ үйленуге ұсыныс жасайды деп күтпеген 
едім... Құрбым, яғни оның қарындасы Камила 

да бізді қолдап жүретін, тіпті арамызда сезім 
оянғанына шын қуанған. Бірақ, Марленмен 
алғаш танысқанда Камиланың ағасы екенін 
білген жоқпын. 

–  Жарайды, ол жағы түсінікті. Ғазиз деген 
кім? Соны айтыңызшы. 

Жігіттің атын естігенде, қыздың түрі лезде 
өзгеріп сала берді. «Бұнда бір сыр бар» деген 
оймен тергеуші Ғазиз туралы түгел баяндап 
беруін сұрады. 

– Қалай танысып едіңіздер? Араларыңызда 
сезім болды ма? 

Диана оқиғаны баяндай отырып, өткені көз 
алдынан еріксіз зулап өтіп жатты. 

...Сол күні жұмыстан кештете шыққан 
еді. Кеңсе мен үй арасында екі-үш аялдама 
ғана болғандықтан, таза ауамен тыныстап, 
жаяу қайтты. Кенет көше қиылысында бір топ 
бұзақылар жабылып, біреуді соғып жатқанын 
көріп қалады. Қыз болғанына қарамастан, 
көмекке ұмтылып:

– Жіберіңіздер оны! Әйтпесе, полиция 
шақырамын! – деп айғай салды. 

Көзі қысық біреу «Өй, сені ма?!» деп алға 
ұмтыла бергенде, жасы үлкендеуі тоқтатты. 
Қыз да қояр емес. Сөмкесінен телефонды 
алып, 102-іні теріп жатқан сәтте, жігіттердің 
біреуі қолын қағып жіберіп, ұялы телефоны ас-
фальтқа тие салысымен күл паршасы шықты. 

– Қыз-ау, жөніңмен жүрмей неге килігесің? 
Мына, сілімтік бізге ақша қарыз. Біз қайдағы 
бір көше бұзақылары емеспіз, өз ісімізді істеп 
жүрміз, – деді біреуі.

– Жарайды, жігіттер, қайтайық! Осы да 
жетер. Бәрібір бізден қашып құтыла алмайды,– 
деп үлкені теріс бұрылып кетіп еді, қалғаны да 
соңынан ілесті. Қанша дегенмен жазықсызға 
жапа шектіріп, бөлімшеге түсетін болса, іс 
насырға шауып кетпек.

Диана бірден жедел жәрдем шақырып, 
жігітті ауруханаға жеткізді. Іш-құрылысына аз-
дап зақым келгені болмаса, жарақаты аса ауыр 
емес, бір күн ақ халаттылар қарауында болса, 
жетіп жатыр дегенді естіп, көңілі орнына түсті. 

Арада бір апта өткеннен кейін сіңлісін ауру-
ханаға апарамын деп әлгі жігітке тағы кезіккені. 
Сонда қыздың таңданысын көрсең. Ақ халат Ға-
зизға сондай жарасымды екен. Бетінің көгергені 
қайтып, қара шашын бір жаққа қайыра таранған 
келбеті де сымбатты еді. Дәліздің арғы жағынан 
қызды танып, жұмысын тастай сала бері бет-
теді. Амандық-саулық сұрасқан соң, «Сонша 
таңқалдың ғой. Дәрігер екенім, сірә, ойыңа да 
кіріп шықпаған шығар» деп жымиды. 

Содан бері Ғазиз Диананың артынан бір 
елі қалмай, қолдан кездесулер ұйымдастырып, 
күнде құшақ-құшақ гүлдер жіберіп қызды 
әбден мезі етті. «Жігітім бар» дегенді естіп 
қана біраз сабасына түседі. «Дос болсақ жетіп 
жатыр» деген күннің өзінде, Марленмен төбе-
лесіп тынғаны тағы бар. 

– Сіз Ғазиз адам өлтіре алады деп ойлайсыз 
ба?

– Білмеймін... Сонда сіз Марленді өлтірген 
Ғазиз болуы мүмкін дейсіз бе?

– Ол жағын анықтай жатармыз. Адамның 
сырт келбетіне алданбаған дұрыс. 

***
Ойы онға, санасы санға бөлінген Диана 

төртінші қабатқа баяу көтеріліп келе жатыр. 
«Марленді өлтірген Ғазиз бе? Сүйгені, қыз-

ғаныштан өртенгені рас, бірақ, дәл бұлай қолын 
қанға былғауы мүмкін бе?» Қалың ой шыр-
мауынан шыға алмаған қыз есікке кілтін сала 
берген сәтте артынан Ғазиздің дауысы естілді. 

– Диана!
– Сіз бұнда не істеп жүрсіз?
– Марленнің қайтыс болғанын естіп, 

келдім. Қиналып жүрген шығарсың?! Дос қу-
анышпен қоса қайғыға да ортақтасып, жұбату 
керек деген оймен... 

– Ғазиз, сізді полиция қызметкерлері 
аяғынан тік тұрып іздеп жүр. Кеше кешке қай-
да болдыңыз?

– Іздейтіні түсінікті. 
– Сонда, сіз оны...

– Жо-жоқ атай көрме. Мен оны өлтірген 
жоқпын. 

Кенет қасында тұрған есік сықырлап 
ашылып, сыртқа итін жетектеп бозбала шықты. 
Жүзіндегі үрей мен таңғалысына қарағанда, 
түгел естіген сияқты. Ғазиз тілін тістеп, бала 
төмен түсіп кет кенше үнсіз тұрды. Осы сәтті 
пайдаланып үлгерген Диана пәтерге кіріп, 
лезде есікке іштен ілмек салып алды. 

– Диана, тоқташы! Шынымен, мені адам 
өлтіре алады деп ойлайсың ба? Сенің көзіңе 
сонша қадірсіз, адамгершіліктен жұрдай боп 
көрінгенім бе? Алғаш кездескен күннен қатаң 
жазалап келесің. Үнемі қашып жүргенің, – деп 
жұдырығымен қабырғаны бір соқты, бірақ, 
қолының қанап, ауырғанын сезбеді, себебі, жан 
жарасы одан бетер кеудесін жегідей жеп жатқан 
еді. Күздің сылбыр жауынындай қыздың са-
лыңқы сезімі жүрегін тілімдеп кетсе де, ары қа-
рай жалынып, жалбарынып тұруды ар санады. 

Кеш бата құрбысының жағдайын білмек 
болып, сыртқа шыққанда Ғазиз ұрыдай ағаш 
арасынан тағы шыға келді. 

– Тағы да сіз бе? Сүйетініңіз шын болса, жа-
йыма қалдырыңыз! Әйтпесе, полиция шақырамын.  

– Сөйлесуіміз керек.
– Сізбен сөйлесетін еш нәрсе қалған жоқ. 

Кешірерсіз, мен асығыспын. 
Ғазиз қызды иығынан ұстап сілкілеп:
– Сенбеймін. Жоқ, мені жамандыққа қалай 

оп-оңай қия салғаныңа сенгім келмейді. Сен 
мені сүйесің. Сүйе тұра қиянатқа қалай қидың? 
Албырт сезімнің ұшқыны көздеріңнен көрініп 
тұрса да, дес бермейсің, мойындамайсың,– 
деді қатулана.

– Қайта сіз емессіз бе жасаған қылмысын 
мойындамайтындардың қатарында.

– Марленмен қоса жолымыздағы кедергі-
ден де біржола құтылдық. Жинаған қомақты 
қаражатым бар. Шетелге кетіп қалайық, – деді 
қыздың сөзін елемей.

– Адам өміріне қастандық жасау тағдыр-
дың жазуы емес, қолдан істелген қылмыс. Ал 
қылмыс ешқашан жазасыз қалмайды.

– Тағы да бастадың ба? Жақсы, кінәсізді-
гімді дәлелдеп шықсам, жан жарым болуға 
келісесің бе? – деп Ғазиз сөзімді қалай қа-
былдар екен деген оймен қыздың жүзіне ұзақ 
қарап тұрды. Алайда, ол үндеместен қолынан 
босанып, қашып кеткен. 

***
– Ғазиз Ануарбеков, марқұм Марлен Байбо-

сыновпен қандай ара-қатынаста болдыңыздар?– 
деді Асхат үстелге құжаттарды қойып жатып.  

– Онша жақсы деп айта алмаймын. Бірақ, 
мен оны өлтірген жоқпын.

– Қылмыскерлердің бәрі алғашында кінә-
сіз бін дейді. 

– Сонда сіз мені қылмыскер санап тұрсыз 
ба? – деді ызалана. 

– Сабаңа түс, сабазым! Біздің қолда айғақтар 
бар. 

– Қандай айғақтарды айтасыз? –  Ғазиз 
түсінбей, тергеушіге тесілді.

«Осылардың өтірік білмеген сыңай таны-
татыны шамыма тиеді» деп Асхат мырс етіп, 
бейнежазбадан түсірілген суреттерді алдына 
тастады. 

– Енді не дейсің? Бой тұрқы, түр сипаты 
да дәл сенікіндей. Егізің жоқ шығар жалтара-
тындай. 

– Жоқ, бұл мен емеспін! Жала, бәрі жала! 
Мен ол уақытта қалада болған жоқпын! 

– Поезға билет алғаның рас, бірақ, оған 
отыр мадың. Біз бәрін тексердік.

–  ...
– Неге отырмадың поезға? Жауап бергің 

келмесе, мен-ақ айтайын: бұның бәрін қылмы-
сыңды жасыру үшін әдейі істедің.

– Жоқ. Олай емес! Мен ешкімді өлтірген 
жоқпын. 

– Ендеше қайда болдың? Жалтармай, 
шыныңды айт!.. Әне, көрдің бе! Аузыңа сөз 
түспей отыр ақталуға. Өз еркіңмен мойында 
қылмысыңды!

– Мен ешкімді де өлтірген жоқпын. 

Тергеуші бұдан артық сөз айтқыза алмасын 
түсініп, күдіктіні уақытша ұстау изоляторына 
апаруды бұйырды. 

***
Жер бетінде тұрғаны болмаса, бұл да сол 

қараңғы қапас. Түрмеге тоғытылса да жалғыз-
дықтан жабыққан жаралы жүрек сүйгенін аң-
сайды. Ғазизға бәрінен де адамдардың сансыз 
айыптаулары емес, жалғыз-ақ арудың оп-оңай 
қиянатқа қиып кеткені батып отыр. 

Көзі ілінгеніне бір сағат өтер өтпестен, каме-
раның темірін тарсылдатып оятып алды. Қараса, 
есік ашылып, ішке тергеуші кіріп келеді екен. 

– Сен боссың!
– Қалайша?
– Кеше тымырайып отырмай, бар шын-

дықты ашып айтқаныңда, суық камерада 
түнемес едің.

– Қалай анықтадыңыздар?
– Тексерісті вокзалдың бақылау камера-

лары нан бастадық. Поезд жүргелі тұрғанда 
телефонмен біреу хабарласқан соң, сен бірден 
ойыңнан айнып, қайтып кеттің. Оны кеше де 
білгенбіз. Соңғы тексеріске тоқталайық. Сен 
отырып кеткен такси дәл Марленнің үйінің 
жанына тоқтаған. Тек көліктен түскен сен емес, 
киімі саған ұқсайтын басқа адам екеніне бірер 
сағат бұрын ғана көзіміз жетті. Орта жолдан 
түсіп,  екі көше жаяу жүргеніңнен, қара түсті 
фольксваген пассатқа отырғаныңа дейін түгел 
көрдік. Машина иесі – Фархат Алимов, бұрын 
сотты болған қылмыстық топтың бастығы. Мар-
ленді өлтірмедің делік, дегенмен әлгі адаммен 
неге кездестің? Онымен қандай байланысың бар?

– Тұра тұрыңыз, сонда біреу жасаған қыл-
мысын менің мойныма ілмек болған ба? 

– Солай сияқты. Сонымен, қойған сұрағы-
ма жауап бересің бе жоқ па?

– Жаңа ғана мені босататыныңызды ай-
тқансыз. Ал сіз тергеуді әлі де қояр емессіз. 

– Жауап бер! –  Асхат айғай салды.
– Қарызға ақша алғанмын. Соны қайтар-

дым. Сұрап болсаңыз мен кеттім!
–  Сөзіңнің рас өтірігін тексеремін. Сен әлі 

де күдіктілердің қатарындасың. Біліп қой, әр 
басқан қадамыңды аңдып отырамын.

«Жақсылықты түсінбейтін оңбаған» деді 
Асхат естілер-естілмес. Ашу кернеген тергеу-
шінің көңілі күні бойы бір жадырамады. 

***
Асхат оянғанда кеш батып, құрдасы Мұрат-

тан басқа әріптестері түгелдей үйді-үйіне 
тарап кетіпті. Ұйқыдан қызарған көзін ашып, 
сағатқа үңілсе, 9 екен. 

– Ұйқың қанған шығар?! – деді Мұрат 
кеңк-кеңк күліп.

– Иә, бірақ қарымтасын қайтарып түні 
бойы тағы жұмыс істеу керек.

– Іс оңға баспай жатыр ма? Басты күдіктіні 
босатып жіберіпсіңдер,– деп істің қалай жүріп 
жатқанына қызығушылық танытты. 

Мұратты бәсекелес санағанымен, бұндайда 
көмегінен бас тартсын ба. Ескі достарша тіл-
десіп кетті. Әріптестері қашан да көмек қолын 
созуға дайын-ақ, тек бұның менмендігі басып, 
кеңестеріне құлақ аспай қоятыны бар. Жағдай 
тым шырматылып кеткен соң әрі кабинетте 
екеуінен басқа тірі жан жоқ болғандықтан да, 
бір рет ақылын тыңдап қалсам артық етпес деп 
Асхат мән-жайды түсіндіре бастады.

–  Иә, оның алибиі бар. Ол уақытта қала-
ның екінші шетінде болғанын көше камера-
сынан көрдік.

– Түрі анық көріне ме?
– Енді... сол екені анық қой. Қоңыр пальто, 

қара бас киім, былғарыдан жасалған сөмке. 
Бірақ, қылмыскер де Ғазиз сияқты киінген. 
Инстаграм әлеуметтік желісінде ақ сызық 
салынған көкшіл костюмі қылмыс орнында 
болған адамның киіміне қатты ұқсайды. 

– Демек, киімін ауыстырып үлгерген.
– Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Бір уақытта 

екі жерде жүретін тылсым күш иесі емес қой?!
– Өте қиын жағдай. Қазіргі заманда бой 

тұрқы оған ұқсайтын адам табу аса қиындық 
етпес. Ал сен айтқан костюмді кез келген жер-
ден сатып алуға болады. Сондықтан оны тек-
сере алмаймыз. Тергеушілерді шатастыру үшін 
әдейі қойылым ұйымдастыруы да бек мүмкін.

– Немесе одан біреу өш алу үшін әдейі 
істеген...

–  Соқыр адамның көзімен қарамай, байып-
пен саралап көрейік. Марленді өлтіруге тағы 
кімде себеп болуы мүмкін?

– Білмеймін... басым қатып кетті. До-
старымен, әріптестерімен түгел сөйлестім. 
Ешқандай жауы жоқ, туған-туысы да жоқ 
дейді. Барлығымен жақсы араласқан. Табысты 
кәсіпкер, қамқоршы аға, бір сөзбен айтқанда 
мінсіз адам. Бір ғана кемшілік: қызқұмар жігіт. 
Дианамен жүргеннің өзінде басқаларға көз 
салған сияқты. Алайда, қарындасының ай-
туынша, жақында үйленбек болыпты. 

– Әлгі шашы ұзын сұлу қызға ма?
– Иә, Дианаға. Бірақ, оның қылмысқа бара 

қоюы екі талай.
– Неге? Қанішерге ұқсамайды дегің келе 

ме? Қайта өзің емес пе күдікке ілінбейтін елік-
тің лағындай қылмыскерлер бар деп айтатын. 
Көзіне шөп салған күйеуін өлтіріп тастаған 
әйелдер жетерлік. Қызғаныш пен реніш адам-
ды қылмысқа итеретін басты себептердің бірі, 
тек өзің айтқандай-ақ бұл болжам қисынсыз 
сияқты ма қалай?

(Жалғасы бар) 

Сезім сергелдеңі


