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Нұрболат АЙЕКЕШОВ, әлеуметтанушы:
– Ауыл әкімінің қолында бюджеті жоқ деп, 

бар мәселені қаржыға әкеліп тіреуге болмай-
ды. Өйткені, көп жағдайда ауылда ұйымдас
тыру жұмыстары кемшін түсіп жатады. 
Ауыл кәсіпкерлері, шаруалар мемлекеттен 
бөлінетін несиелендіруді естімей немесе 
қайтарымсыз  несиені алып шаруасын дөңге-
летуге, құжат дайындауға сауаты жетпей 
жатады. Ауыл әкімі тұрғындарды осындай 
істерді жұмылдыра білсе, ауыл халқын жақсы 

Мұхтар БАЙБАТШАНОВ, ауылшаруашылығы ғылы-
мының кандидаты, профессор:

– Ауыл әкімдерін сайлауда көп нәрсе ауыл тұрғын-
дарына байланысты. Егер тамыртаныстық, 
рушылдық орын алып, кімкөрінгенді әкімдікке сай-
лап алар болса ол өңірден даму, өркендеуді күтудің 
қажеті жоқ. Сайлау халықтың саяси сауатын, 
мәдениетін арттыратын болды. Алғашқыда бұра 
тартатын фактілер ішінара кездесуі мүмкін болса 
да уақыт өте білікті, білімді әкімдерді сайлаған 
көршілес ауылдардың қалай көтерілгенін көрген ел 
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(Соңы 5-бетте)

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРЛЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАҢА БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖАСАЛА МА?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МӘСЕЛЕСҰХБАТ

САЯСИ ЖАҢҒЫРУ АУЫЛ ӘКІМДЕРІН 

де ойлана бастайды. Негізі демократия осындай тәжірибемен қалыпта-
сады. Кемшіліктерімен болса да ауыл әкімдерін сайлау жүйесінің енгізіл-
геніне қуануымыз керек. Өйткені, бірнеше жылдан соң аудан әкімдерін 
сайлаймыз. 

бастамаларға тартып, мемлекетке концепциясын өткізе білсе респуб
ликалық қаржыландыруларға да ілігер еді. Сондай ақ, бір кездері ауыл 
әкімінде салықтың 9 нысанынан түскен өз бюджеті болатыны жайлы 
бастамалар да көтерілген болатын. 

ӨНЕГЕ БЕРЕР ӘКЕЛЕР, ӨКІНІШКЕ ОРАЙ, КЕЙДЕ ТӨРГЕ ШЫҒУДЫҢ ОРНЫНА СОТ АЛ-
ДЫНДА ЖҮРЕДІ. ӘКЕЛІК ПАРЫЗЫН ОРЫНДАМАЙ, ҚАДІРІН КЕТІРІП, ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН 
ЖАЛТАРЫП ЖҮРГЕНДЕРДІ ТАЛАЙ КӨРІП ЖҮРМІЗ.

БАЛА ТӘРБИЕСІ ҚАЙ ЕЛДЕ ДЕ ЕҢ АЛДЫМЕН ӘКЕНІҢ ӨНЕГЕСІНЕ ҚАРАЙ БАҒАЛАНА-
ДЫ. ӘР ӘКЕНІҢ БАЛАСЫНА ҚАЛДЫРҒАН ЕҢ ҮЛКЕН МҰРАСЫ – ОНЫҢ ЖАҚСЫ ТӘРБИЕСІ. 
ӘКЕ АСҚАР ТАУДАЙ БОЛСА, БАЛАНЫҢ ҒАНА ЕМЕС, АЙНАЛАНЫҢ ДА ҚҰРМЕТІ АРТАДЫ. 
АТАҒЫ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТАУДАЙ ӘКЕНІҢ БАЛА АЛДЫНДА ӨЗ МІНДЕТТЕРІ БАР. ТІПТІ 
ОЛ ЗАҢМЕН ДЕ РЕТТЕЛІП ҚОЙҒАН.

Еркебұлан ЖЕТПІСБАЕВ 
Алматы қаласы Әділет депар-
таментінің бөлім басшысы:

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
НАСИХАТ – 

БАСТЫ НАЗАРДА

НЕГЕ?

– Еркебұлан Серікқалиұлы, 
зияткерлік меншік құқықта-
ры бөлімінің бастығы ретінде 
бұл сұхбатымызды зияткерлік 
меншік ұғымынан бастасақ?

– Зияткерлік меншік ұғымы 
адамның ой-санасымен жа-
салғанның барлығын қамтиды. 
Оған: өнертабыстарды, әдеби 
және драмалық туындыларды, 
сондай-ақ коммерциялық мақ-
сатта пайдаланылатын таңба-
ларды, атаулар және үлгілерді 
жатқызуға болады. Зияткерлік 
меншік құқығы біреудің менші-
гіне берілмейді және тек құқық 
иесінің рұқсатымен ғана пайда-
ланылуға беріледі.  

Ау ы л  ә к і м д е р і н  с а й л а у 
жүйе сіне күмәнмен қарау
шылар көп.  «Рушылдық 

орын алуы мүмкін, ауыл әкімдерінің 
қолында қаржысы да жоқ, ауылды 
қалай дамытады?» деп сайлаудың 
әд ілд іг іне  де ,  ауыл бюджетіне  де 
сенімсіздік білдірушілер жетерлік. 
Ауыл әкімдерін сайлау жүйесі ауыл-
ды өркендетуге ықпал ете ала ма?

ҚЫЗЫЛ ШАРФ

8-бет

ҰЛТТЫҚ КЕҢЕС – ЕЛ СӨЗІН 
ЕСТІРТЕТІН ҰЙЫМ

3-бет

– Ал, бізде сотта жүрген әкелер қандай?
Бірде сот отырысына көпбалалы ана келді. Не-

кедегі күйеуінен төрт баласына алимент өндіру 
туралы сот шешімі шықса да, балаларына ешқандай 
материалдық көмек көрсетпейтінін, бірде-бір рет 

Елімізде тұңғыш 
рет ауыл әкім-
дерінің сайлауы 
өтті. Ауылдықтар 
өз таңдауын жасау 
арқылы ең іскер, 
халыққа жана-
шыр, ауыл мәсе-
лесін тиімді шеше 
алатын тұлғаны 
сайлап жатыр. 
2 297 кандидат 
қатысқан сайлау 
еліміздің 14 облы-
сында, 730 сайлау 
округіндегі 1 847 
участкеде өтті. 
Кандидаттардың 
1 419-ы өзін-өзі 
ұсынғандар болса, 
878-і саяси партия-
лардың атынан қа-
тысқан. Олардың 
1 839-ы – ер 
адамдар, 458-і – 
әйелдер. Бұл сай-
лауда республика 
бойынша аудандық 
маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауыл 
округіне 730 әкім 
сайланбақ. Саясат-
танушылар «саяси 
жаңғырудың жаңа 
кезеңі» деп баға 
беріп отырған бұл 
науқаннан ауыл 
халқы көп үміт 
күтіп отыр.

керек-жарағын әпермегенін айтты. Төрт баласы 
үш жылдан бері әкесінің қамқорлығын сезінбеген, 
мейірімін, тәрбиесін көрмеген, материалдық көмек 
алмаған.

Сотта жолдасы жұмысының тұрақсыз екенін, жұ-

мыс орнына атқару парағын тапсырмағанын, өзі пәтер 
жалдап тұратынын  жеткізді.

Мұндай жағдайда заңмен әлеуметтік әділеттілікті 
қалпына келтіру, сотталған адамды түзеу және сот-
талған адамның да, басқа адамдардың да жаңа қылмыс-
тық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақ-
сатында тән азабын шектірмейтін жаза қолданылады. 

Қылмыстық кодекстің 139-бабында ата-ананың 
кәмелетке толмаған балаларын күтіп-бағуға арналған 
қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерін үш айдан 
астам орындамауы үшін жауапкершілік көзделген. 
Осы баптың санкциясымен ата-аналық жауапкершілі-
гіне салғырт қарағаны үшін қоғамдық жұмысқа тарту 
немесе екі жыл мерзімге дейін бас бостандығын шек-
теу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалуы мүмкін.

САЙЛАУДАН БАСТАЛДЫ
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Судьяның заң мен арға сүйеніп ой 
қорытып, шешім қабылдайтыны бел-
гілі. Заң – басты сүйенеріміз, десек те, 
ақ пен қараны ажыратып, тура төрелік 
етуде ішкі түйсіктің де жанама көмегі 
барын мойындауымыз керек. 

Әр іс, әр шешімнің мінсіз болуы 
үшін судья барын салады. Бүкіл де-
ректі ой елегінен, жүрек таразысынан 
өткізеді. Сондайда дауласып отырған 
азаматтардың сөз саптауы, көпшілік 
орында өзін-өзі ұстауы өскен орта-
сынан, бала күнгі алған тәрбиесінен 
терең хабар беріп тұратынын айта кет-
кен орынды. Өйткені,  «Ұяда не көрсе, 
ұшқанда соны іледі» деген бабалар сөзі 
рас. Жалпы, отбасылық құндылықтың 
арзандап, бала тәрбиесінің назардан 
тыс қалуы үлкен мәселелердің туында-
уына түрткі болуда.

Ағартушы, ғалым Ахмет Байтұр-
сынов «Баланы ұлша тәрбиелесең 
– ұл, құлша тәрбиелесең – құл бола-
ды» деген екен. Осы сөздің дәлдігіне 
шүбә келтіру қате. Бұл тағылымды ой 
ұрпағының ертеңіне алаңдаған елдің 
тәрбиеге ерекше мән бергенін көрсе-
теді. Қазақы отбасының құндылығы 
да, артықшылығы да осында еді. «Би 
бол, би болмасаң да би түсетін үй 

ПАЙЫМ

«ҰЯДА НЕ КӨРСЕҢ, 
ҰШҚАНДА СОНЫ ІЛЕРСІҢ»

бол!» деп ұрпағын ізгілікке үндеген 
халқымыз баланың бойына мейірімнің 
дәнін еккен, сонымен бірге, болған іске 
болаттай мықты, кемшілікке кешірім-
мен қарайтындай кең болу қажеттігін 
үндеген. Ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқан дала тәрбиесінің осындай тама-
ша формуласы соңғы жылдары бұзыла 
бастағаны рас. 

Дамыған елдер тәжірибесін сүзгісіз 
қабылдау өз менталитетімізден алыс-
татқаны тағы шындық. Әйтпесе, «Ата 
тұрып бала сөйлегеннен без» деп тәр-
биеленген халықтың ұрпағы қазір сот 
алаңында өзара дауласып жүрер ме еді?! 
Бүгінде ағасы мен інісінің, әкесі мен ба-
ласының, анасы мен қызының байлық 
үшін тартысып, болмашыға пенделік-
тен бас тарта алмағанын көріп жүрегің 
ауырады. Үлкендердің айтқан бір ауыз 
сөзін көтере алмай, сот арқылы кешірім 
сұратып, көлемді қаржы өндіріп алуды 
аңсайтындардың көбеюі де көңілге 
алаң түсірмей қоймайды. Бұрын мұндай 
мәселенің бәрі сырт көзден тыс, отба-
сының өз ішінде шешілетін. Ал қазір 
әкенің қаһарынан, ананың жанарынан 
ықпағандар бір ауыз сөзбен түйінде-
летін мәселені жалпақ жұртқа жария 
етіп, сот алдына шығаруда. Мұның 

Қызылорда облыстық сотында 2021 жылдың 6 ай-
ындағы сот төрелігін жүзеге асырудың қорытындылары 
шығарылды.

Іс-шараға облыстық соттың төрағасы Қамбар Нұры-
шев, алқа төрағалары, онлайн режимде облыстық, аудан-
дық және оған теңестірілген соттардың төрағалары мен 
судьялары қатысты.

Кеңес жұмысын облыстық соттың төрағасы Қамбар 
Нұрышев ашып, күн тәртібінде қаралатын негізгі мәселе-
лермен таныстырды.

Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер бойынша 
бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың сот 
төрелігін жүзеге асырудың сандық және сапалық көр-
сеткіштері туралы алқа төрағалары Бақытжан Қалым-
бет,  Әділхады Шығамбаев, Жанат Оспанова мәлімдеді.

Отырыста баяндалған статистикаға сәйкес, 2021 
жылдың 6 айында облыс соттарының өндірісіне 10010 
талап қою арызы, 5101 әкімшілік іс, 518 қылмыстық іс 
түскен.

Облыс соттарының өндірісіне ағымдағы жылдың 6 
айында неке бұзу санаты бойынша 1383 талап қою арызы 
түсіп, оның 793–сі қанағаттандырылған, 147 іс медиация, 
1 іс партисипативтік рәсімдерімен аяқталған.

Облыстық соттың азаматтық істер жөніндегі сот алқа-
сына 1454 азаматтық, 104 әкімшілік іс, облыстық соттың 
қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына 120 қылмыстық 
іс түскен.

Шара барысында Қызылорда облыстық сотының 
әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы 
Жанат Оспанова сөз сөйледі. Ол өз сөзінде ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілген 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс бойынша соттар-
дың өндірісіне 25 әкімшілік талап қою түскенін айтып 
өтті. Атап айтқанда, Қызылорда облысының мамандан-
дырылған ауданаралық әкімшілік сотына 22, Байқоңыр 
қалалық сотына 1, Арал аудандық сотына 2 әкімшілік 
талап қою түскен.

Есепті кезеңде Қызылорда облысы соттарында медиа-
ция тәртібін қолдану арқылы 572 азаматтық іс, 54 қылмы-
стық және 85 әкімшілік іс аяқталған.

Кеңейтілген кеңес қорытындысы бойынша сот төрелі-
гін жүзеге асырудың сапасын жақсарту, судьялар мен сот 
мамандарының кәсіби деңгейін арттыру, алдағы атқарыла-
тын жұмыстар мен тапсырмалар айқындалды.

Қызылорда облыстық 
сотының баспасөз қызметі

астарында үлкен түйткіл жатыр. Оны 
отбасындағы тәрбиеден бөліп қарау 
әсте мүмкін емес.

«Біздің балалар – біздің қарттығы-
мыз. Жаман тәрбие – болашақтағы 
қайғымыз, бұл – біздің көз жасымыз, 
бұл – басқалар алдындағы, бүкіл еліміз 
алдындағы біздің кінәміз» деген екен 
кәсіби педагог, зерттеуші Антон Ма-
каренко. Сол айтпақшы, ата-ананың 
өзіне ғана емес, бүкіл қоғамға залалын 
тигізетін, ұятқа қалдыратын ұрпақ 
қалыптас пауы үшін ұлттық тәрбиеге 
көңіл бөлу керек. Ал сол тәрбиенің 
бастауы болар отбасыға қатысты түйт-
кіл жеткілікті. Әсірес, соңғы жыл-
дары ажырасудың көбейгені белгілі. 
Жастардың некеге, жанұялық одаққа 
жеңіл қарауының салдары ауыр. Өйт-
кені, бұл мәселе тек ерлі-зайыпты-
ларды ажырастырумен шешілмейді. 
Ажырасудың соңы ортақ мүлікті бөлу, 
балаға алимент тағайындау, баланың 
кіммен қалатынын анықтау, баламен 
кездесу уақытын белгілеу сияқты то-
лып жатқан сот процестеріне ұласады. 
Осының бәрінен зардап шегетін ең 
басты тұлға – бала. Ата-анасы сотта-
сумен уақыт өткізген, одан кейін тір-
шілік үшін күндіз-түні жұмыс істеген 
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Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі болып саналады. Қазақ тілі – әлемдегі тілдердің ішін-
дегі ең бай, көрікті тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ халқының 
ана тілі. Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, 
құдіретті. 

Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. 
Ана сүтімен бойға енген қасиеттер туған елдің арқасында 
дамиды. Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала 
кезден басталуы керек. Айналада адамдарға өзінің өскен 
ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқарас та туған 
тіліңді білуден басталады. Тіл – халықтың рухани, мәдени 
байлығының дамуының құралы.

Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан-ба-
лаға, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға 
жетпес асыл мұрасы. Ана тілдің қасиеті туралы қанша ай-
тсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық асыл 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ АЯСЫ КЕҢІП КЕЛЕДІ заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат 
мұралардың бірі. 

Еліміздегі тіл саясатына қатысты мемлекеттік 
бағдарламалар мен заңнамаларын, Қазақстан Республика-
сы Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың тапсырмаларын 
басшылыққа ала отырып, сот жүйесінде де мемлекетік 
тілді жетілдіруге бағытталған іс-шаралар жүйелі түрде 
жұмысын жалғастыруда: мемлекеттік тілде іс-қағаз жүргізу, 
сот актілерін жасақтау, БАҚ-пен өзара әрекет ету, сот жүй-
есіндегі ақпараттық технологиялар мен жаңа жобалардың 
мемлекеттік тілде жасақталып қолжетімді болуы, басқа 
да мемлекеттік тілді жетілдіруге қатысты шаралар жіті 
назарда ұсталуда. 

Ильяс КӘКІМ, 
Көкшетау қаласының 

мамандандырылған тергеу 
сотының  төрағасы 

КӨКЖИЕК

ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛАНЫҢ 
ТЫҢ БЕТБҰРЫСЫ

ЖИЫН 

АЛДАҒЫ МАҚСАТ 
АЙҚЫНДАЛДЫ

баланың қадағалаудан тыс қалатыны 
анық. Ал қадағалаусыз бала қылмысқа 
ұрынуы, күмәнді топқа қосылуы мүм-
кін. Тәрбиесінде де ақтаңдақ аз бол-
майды. Баласын анда-санда көрген 
әкесі алимент төлегенін, ара-тұра 
бірге қыдырып, қалағанын әпергенін 
тәрбиемен шатастырып жатады. Анасы 
болса баласының тойып тамақ же-
генін, ештеңеден қыжалат болмағанын 
тәрбие деп есептейді. Шын мәнінде 
балаға материалдық құндылықтан, 
жан жылуы, жүрек жылуы қымбат. 
Оған алимент әке болмайды. Әкесінің 
аялы алақанын сезініп, анасының мей-

іріміне шомылып өскен баладан асқан 
бақытты жан жоқ. 

Қылмысқа барған жасөспірімдердің 
90 пайызы толық емес отбасында өскен-
дер дейді статистика. Бұл дерек ажыра-
суға бел буғандарды ғана емес, бүкіл 
қоғамды ойландыруы керек. Бүгінгі 
бала – ертеңгі біздің болашағымыз. 
Болашағымыз жарқын болсын десек, 
отбасылық құндылыққа, ұл-қызымыз-
дың тәрбиесіне көңіл бөлгеніміз жөн. 

Әсет БОРАНБАЕВ,
Алматы қаласы

Медеу аудандық сотының төрағасы

2021 жылдың шілдесінен Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс қолданысқа енді. 
Жаңа заңның мемлекеттің құқықтық, сот 
жүйесіне, соның ішінде мемлекеттік орган-
дардың қызметіне тың серпін берерін атап 
өткен жөн. 

Еуропа, Балтық, сонымен қатар пост-
кеңестік мемлекеттердің көбінің құқықтық 
жүйелерінде әкімшілік әділеттің дамығаны 
белгілі.Біздің елімізде де заңның қабылдануы 
кезек күттірмейтін шара екені 2010–2020 
жылдарға арналған құқықтық саясат тұжы-
рымдамасында да, кейіннен Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы 
жолдауынан да анық аңғарылады. Соның 
ішінде «Халық үніне құлақ асатын мемлекет», 
«Әділетті мемлекет» тұжырмдамалары, әділ 
сот төрелігі, соттардың мамандандырылуы 
секілді негізгі бағыттар айқындалып, қоғам-
ның соттарға деген сенімін орнықтыру басым-
дығы бар мақсатқа айналу керектігі айтылған 
болатын.

Күнделікті өмірде жеке және заңды тұлға-
лар үнемі мемлекеттік органдардың қызметіне 
жүгінеді және олармен  қатынастарға түседі. 
Бұл қатынастар билік және бағыну қатынаста-
рынан туындайтындықтан, қатысушылардың 
теңсіздігімен ерекшеленеді. Бұл ретте мем-
лекет атынан өкілеттік ететін басқару органы 
қызметінің ерекшелігі ескеріліп, азаматтар 
мен заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен 
заңды мүдделерінің сотта қорғалу құқығына 
кепілдік берілуі тиіс. Сол жария құқықтық қа-
тынастарда адам құқықтары мен заңды мүдде-
лерін қорғаудың тетіктерінің бірі – Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс.

Кодекстің қабылдануы ел үшін жаңа ин-
ститут – әкімшілік әділеттің құрылуымен 
маңызды. Жария-құқықтық дауларды реттейтін 
кодекстің мақсаты жеке, заңды тұлғалардың 
бұзылған немесе дауланатын құқықтары мен 
бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау 
және қалпына келтірудің тиімді тетіктерін 
орнату.

Жаңа заң құқықтық жүйе үшін жаңа құжат, 
мемлекеттік құрылымда,қоғамда бетбұрыс жа-

сайтын тың заңнама. Кодекс жария-құқықтық 
дау кезінде мемлекеттік құрылымдар мен қа-
рапайым азаматтардың теңдей мүмкіндікке ие 
болуын қамтамасыз етумен қатар, мемлекеттік 
басқару аясындаға заңнаманың осы уақытқа 
дейін бір жүйеге түспеген олқылықтарды ше-
шуге бағытталған. 

Кодексте ел заңнамасында бұрын кездес-
пеген жаңа қағидаттар бекітілді. Жаңа қағи-
даттардың қатарында сенім құқығын қорғау, 
мөлшерлестік, құқықтардың басымдығы, 
ресми талаптарды теріс пайдалануға тыйым 
салу қағидаттары бар. 

Жаңа қағидаттардың бірі – әкімшілік сот 
ісін жүргізу соттың белсенді рөлі негізін-
де жүзеге асырылатындығы. Талапкердің 
дәлелдемелерді ұсыну мүмкіндігінің шек-
телуіне байланысты  жауапкерге даулардың 
бірқатар санаттары бо йынша оның шығарған 
құқықтық актілері мен әрекетінің (әрекет-
сіздігінің) заңдылығын, олардың ұсынылған 
құзырет шегінде әзірленіп қабылданған-
дығын, қажетті әрі дұрыс екендігін дәлелдеу 
міндеті жүктеледі.  Сот өз бастамасы немесе 
әкімшілік процеске қатысушылардың уәжді 
өтінішхаты бойынша қосымша материалдар 
мен дәлелдемелерді жинайды, сондай-ақ, 
әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін шешуге 
бағытталған өзге де әрекеттерді орындайды. 
Сот әкімшілік процеске қатысушылардың 
түсініктемелерімен, арыздарымен, өтініш-
хаттарымен, олар ұсынған дәлелдермен, 
дәлелдемелермен және әкімшілік істің өзге 
де материалдарымен шектеліп қана қоймай, 
әкімшілік істі дұрыс шешу үшін маңызы бар 
барлық нақты мән-жайды жан-жақты, толық 
және объективті түрде зерттейді.

Ұлттық заңнамада бұрын ерекше аталмаған 
қағидаттар ретінде сенім құқығын қорғау және 
мөлшерлестік қағидаттарын атауға болады. 
Сенім құқығын қорғау қағидатының ұғымы 
азаматтардың, заңды тұлғалардың мемлекеттік 
органның немесе лауазымды адамның тек заң-
ды әрекет етеді деген түсінігін білдіреді. 

Кодекстің 13-бабына сәйкес әкімшілік 
рәсімге қатысушының әкімшілік органның, ла-

уазымды адамның қызметіне сенімі Қазақстан 
Республикасының заңдарында қорғалады. 
Әкімшілік орган, лауазымды адам немесе сот 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәй-
кес теріс деп белгілемейінше, әкімшілік акті, 
әкімшілік әрекет (әрекетсіздік) заңды және 
негізді деп есептеледі.

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
мемлекеттік органдарға дәлелдеу міндетін 
жүктей отырып, сонымен қатар соттың 
процестік құқықтарды теріс пайдаланатын 
немесе процестік міндеттерді орындамайтын 
тұлғаға, оның ішінде сот белгілеген мерзімді 
дәлелсіз себептермен бұза отырып дәлел-
дер ұсынылған, тапсырмалар орындалған 
жағдайларда, егер бұл әкімшілік істі қараудың 
созылуына алып келсе, әрбір әрекет (әрекет-
сіздік) үшін ақшалай өндіріп алуды қолдану 
құқығын белгілеген.

Соттың шешімін, соттың тараптардың тату-
ласу, медиация немесе дауды партисипативтік 
рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімін бекіту 
туралы ұйғарымын орындамағаны үшін жауап-
керге елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
ақшалай өндіріп алуды қолданады.

Құқықтық салаға үлкен бетбұрыс жасаған 
бұл құжаттың жаңашылдықтарының бірі – 
соттың істерді қарауға кететін ақылға қонымды 
мерзімі. 

Әкімшілік сот ісін жүргізудің ақылға қо-
нымды мерзімдерінің институты Ресейде, Гер-
манияда, Латвияда және Еуропаның басқа да 
елдерінде бұрыннан сәтті қолданылуда. 

Мемлекеттік басқару аясындағы адам 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұ-
зылуынан қорғау өз кезегінде әкімшілік 
әділеттің құзыретінде. Әкімшілік әділеттің 
дамуы, сыртқы соттық бақылауы – мемле-
кеттік органдардың қызметінің тиімділігінің, 
шешімдерінің сапалылығы мен негізділі-
гінің артуына әсер етері сөзсіз. Өз кезегінде 
әкімшілік әділеттің сот жүйесіне тигізер әсері 
де бар. Тараптардың теңсіздігінен басталатын, 
биліктің ең күшті тармағы – атқару билігімен 
дауласуда соттың бейтарап, тәуелсіз бола білуі, 
әділ шешім шығаруы халықтың сотқа деген 
сенімін арттырып қана қоймай, мемлекеттік 
басқару қызметін сапалы басқарудың әлемдік 
стандарттарына қол жеткізуге септігін тигізеді.

Шынаргуль ШАЙДИЕВА,
Батыс Қазақстан облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы
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– Сондықтан ауылды дамытуға ниет болса, іскер басшы болса көп 
нәрсені өзгертуге болады деп санаймын. Ауыл әкімінің бұрынғыдай аудан 
әкіміне жалтақтамайтынының өзі үлкен жетістік. Қазақтың тамыры 
ауылда жатқандықтан, ауылдарымыздың дамуы, өркендеуі өте маңыз-
ды. Осы орайда ауыл кеңесінің алдында есеп беріп, жергілікті тұрғындар-
мен кеңесіп, ауылға қажетті жұмыстарды тікелей өзі шешім қабылдап 
іске асыра беретіндей жүйе дұрыс дер едім. Өз басым ауыл әкімдерін 

– Кейін кенттер мен қала әкімдерін, түбі облыс әкімдерін 
сайлайтын нүктеге де келеміз.

Бұл демократия мен бәсекелі саяси жүйені орнатудың ең 
басы. Уақыт өте келе сайлауды әділ өткізіп, әркім өз дауысы 
маңызды екенін түсіне бастайды деп ойлаймын. Сайлауға 
жұмыстағы бастығы немесе университеттегі ұстаздары қу-
алаған соң бармай, өз таңдауы маңызды екенін сезінгендіктен 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Нұрболат АЙЕКЕШОВ, әлеуметтанушы: Мұхтар БАЙБАТШАНОВ, ауылшаруашылығы ғылымының 
кандидаты, профессор:

сайлау жүйесінен оң өзгеріс күтіп отырмын. 
Ауыл халқы біраз уақыт назардан тыс қалды. Ауыл әкімдері де ауданның қас-қабағына қарап, 

өз бетінше еш әрекет ете алмайтын жағдайлар ауылдың дамуына да кері әсерін тигізді. Енді 
жаңа өзгеріс ауыл халқының көңіліне қанат бітіріп, әкімдікке үміткерлердің де белсенділігін 
арттырды деп айта аламын. Халық ауыл шаруашылығы саласы дамыса елдің әл ауқаты да кө-
теріліп, экономикамызға қан жүгіретінін түсініп қалды. Ал ауыл шаруашылығын дамыту үшін 
ауылдарымыз өркендеуі керек. Ауылды көркейту бағытында қолға алынып жатқан өзгерістің 
басы осы ауыл әкімдерін сайлау деп санаймын. Сондықтан, ауыл әкімдерін сайлау жүйесі өзінің 
көздеген мақсатына жетсін деп тілейік. 

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРЛЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАҢА БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖАСАЛА МА?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

баратын жүйе қалыптастырамыз. Сондықтан қандай күмәнмен қарасақ та, ауыл 
әкімдерін сайлау жүйесінің енгізілгені дұрыс. 

Күмәнмен қараудан гөрі, сол күмәнді туындатып тұрған мәселелермен күресуіміз 
керек. Бізде неге үнемі үлкен қалалар ғана дамып, ауылдарымыз дамымайды деген 
сұраққа жауап іздеуіміз қажет. Шетелдің тұрмысы қалаға бергісіз ауылдарының 
тәжірибесін әкелуіміз керек. Ауылдарымызды сақтап қалуға да бұл өзгерістің ықпалы 
зор. 

ҰЛТТЫҚ КЕҢЕС – ЕЛ СӨЗІН 
ЕСТІРТЕТІН ҰЙЫМ 

Халықтан асқан сыншы жоқ. Ауылға барған сайын «Ана әкімнің кезін-
де аудан, ауылдардың іші түгілі, сыртындағы қоқыстарға шейін тазарды. 
Алғашынды әр сенбі сайын барлық мекеменің қызметкерлері сыпырғыш 
ұстап кеткеніне ренжігенімен, кейін халық та айналасын таза ұстауға 
тырысатын болды. «Сыпырғыш» атанып кеткен сол әкіміміз жақсы еді. 
Кейінгі келген әкім әр көшеге ескерткіш қойып, билборд ілу, жоғары жаққа 
мерейтойлық іс-шараларды жасауымен ғана көзге түсті. Қара халыққа еш-
теңе істемеді. Сол істерімен көзге түсіп, тезірек жоғары жаққа «көтеріліп» 
кеткені жақсы болды. Тез құтылдық» деген ауылдастардың әр әкімге берген 
бағасын естіп жүрміз. Тура, әрі әділ берілген бағаға қарап әкімдерді тани 
түсесіз.  

Ендігі жерде халық бес саусақтай білетін, өзі тұратын ауылдың тағ-
дырын сеніп тапсыра алатын адамын өзі таңдай алу құқығы ауыл өмірін 
өзгертетініне сенім мол. Өйткені, соңғы жылдары, ауыл халқы тым ба-
сылып қалды. Саяси өмірде де, күнделікті өмірде де қоғамдық белсенділігі 
төмендеген. Өзі тұрып жатқан ауылдың болашағына сенбегендіктен кәсіп 
ашып, айналасын көркейту, туған жерін дамытуға деген құлшыныстары 
да азайғаны байқалатын. Ауылдарымыз тозып, ауыл тұрғындары да туған 
жерін тастап көшіп жатты. Бұл жалпы елдің дамуына кері әсер еткені рас. 
Сондықтан ауылға көңіл бөлу, ауыл тұрғындарының таңдауымен санасып, 
ауылды дамытуға тырысу халықты қуантуда.

Барлық жағынан «бұл сайлау бұрынғы сайлаудан өзгерек» екені байқа-
лады. Жалпы, сайлауға қатысу үшін барлығы 2 582 адам өз кандидатурасын 
ұсынып, оның 2 297-сі тіркеуден өтіпті. Еліміздегі алты саяси партия ауыл 
әкімі болуға өз кандидаттарын ұсынған. Кандидат мемлекеттік қызмет са-
ласындағы заңнама талаптарына сәйкес келуі, сотталмаған және сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты қылмыс жасау фактісі болмауға тиіс. Қорытынды 
сайлау өткеннен кейін үш күн ішінде шығады деп күтілуде. Халықтың та-
лап-тілегін ескере отырып өткізіліп жатқан бұл сайлауда барлығына қарсы 
дауыс беру мүмкіндігі қарастырылғанын да атап өту керек. 

Еске сала кетсек, ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын өткізуді мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылы 1 қыркүйектегі Қазақстан 
халқына жолдауында ұсынған болатын. Халықтың тұрмыс сапасын артты-
ру мәселесін шешуде негізгі рөл атқаруға тиіс бұл өзгеріс халықтың үмітін 
ақтай алса болғаны. Елді демократияландыру және жергілікті басқару ин-
ституттарын нығайтудағы маңызды қадам саналып отырған бұл сайлаудан 
қазір бүкіл ел үлкен өзгерістер күтіп отыр. Сол үміт алдамағай...

Елдос ЖАНҒАЗЫ, саясаттанушы:

– Ауыл әкімдерін сайлау уақыт талабы. Бұл саяси реформа-
ны кейінге қалдыруға болмайтынын Мемлекет басшысы дер 
кезінде түйсінді. Ең біріншіден, ауыл әкімдерін сайлау еліміздің, 
халықтың, қоғамның саяси мәдениетін көтеретіні сөзсіз. 
Жергілікті әкімді сайлау процесіне тікелей қатысу арқылы 
халықтың конституциялық құқығы іске асатын оң өзгеріс дер 
едім. Осы уақытқа дейін әкімдерді жергілікті мәслихат бекіт-
ті. Сондықтан ауыл әкімдері аудан әкіміне бағынышты болды. 
Халықтың көңілінен шығудан бұрын, ауданның атқамінерлерінің 
ойынан шығуды мақсат ететін. Енді ауыл әкімдерін сайлау 
халықтың өз таңдауын жасап қана қоймай, олардың саяси 
өмірдегі белсенділігін арттыратынына сенім мол! Жалпы, халық 
сайлауға күмәнмен қарайтыны да рас. Сондықтан ауыл халқы-
ның сайлауға қатысу көрсеткіші де төмендеп кеткен болатын. 
Егер ауыл әкімдерін сайлауды әділ өткізе алсақ, халық өзі жақын 
танитын, өздері ортақ тіл табысып жұмыс істей алатын 
тұлғасының билік басына келуіне көмектесе алса, халықтың 
алдағы үлкен сайлау додаларындағы белсендігі де көтерілер еді. 
Осы орайда ауыл әкімдерін сайлау жүйесі алдағы уаақыттарда 
да барынша әділ, дұрыс өткізілсе деген тілегім бар. 

Қуаныш ЕРМЕКОВА

жолының ағымдары ескеріліп құрылған, 
ешбір елде жоқ бірегей алаң. 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
алғашқы отырысы 2019 жылдың 6 қыр-
күйегінде өтті. Сонда сөйлеген сөзінде 
Мемлекет басшысы «Біздің басты мақса-
тымыз – мемлекеттің тұрақтылығы. Мем-
лекет өмірінің барлық саласын жетілдіру 
стратегиялық дамудың мақсаты мен аза-
маттық қоғамның пікірін талдау арқылы 
жүзеге асады» деген болатын. Ұйым 
бүгінде осы маңызды міндетті жүзеге асы-
руда сенімді тірек  болып келеді.

Ұлттық сенім кеңесінде 4 жұмыс тобы 
бар. Алғашында саяси, экономикалық 
және әлеуметтік модернизация, кейінірек 
мәдени-рухани бағыттағы мәселелерді 
талқылайтын топ құрылды. Оның  оты-
рыстарын дайындау барысында әрбір 
жұмыс тобында алдын ала кеңес мүше-
лері ұсыныстары мен пікірлерін қарап, 
сол арқылы бастамалар тізімін қалыпта-
стырып, Ұлттық сенім кеңесінің отыры-
сында сөйлейтін спикерлерді белгілейді. 
Бұл бастамалар мемлекеттік органдар 
өкілдерімен бірге талқыланып, оларды 
жүзеге асырудың  құқықтық, экономи-
калық аспектілері ескеріледі. Содан соң 
ғана ұсыныстар Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің отырысында жария етіледі. 
Одан әрі ұйымның хатшылығы барлық 
бастамаларды жалпы жоспарлармен бірік-
тіреді. Осы сәттен бастап министрліктер-
мен, ведомстволармен, сарапшылармен, 
мемлекеттік органдармен егжей-тегжейлі 
жұмыс басталады. Әрбір бастама талқы-
лаудың барлық сатысында жүзеге асы-
рғанға дейін мұқият пысықтауды қажет 
етеді. Оның бәрін хатшылық үйлестіреді. 
Негізгі отырыстың сыр тында Мемлекет 
басшысы Ұлттық сенім кеңесінің мү-
шелерімен дербес кездеседі. Осы уақыт 
ішінде оның қабылдауында 28 Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі болды.  

Мұның сыртында былтырғы жылдан 
бастап, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі 
мүшелерінің министрлермен онлайн-кез-
десуі ұйымдастырыла бастады. Оларда 
кеңес мүшелері министрлерге өздері 
басқаратын құзырлы ұйымның  жекелеген 
жұмыс бағыттары бойынша жасайтын 
ұсыныстарын тікелей байланысқа шығып 
айту мүмкіндігіне ие болады. Биыл мәсе-
лен, кеңес мүшелері денсаулық сақтау, 
цифрлық, инновация және аэроғарыштық 
өнеркәсіптік даму, білім және ғылым, 
экология, геология және табиғи ресурс-
тар, еңбек және халықты әлеуметтік 
қолдау, ауылшаруашылығы, ақпарат және 
қоғамдық даму, мәдениет және спорт 
министрлерімен кездесті. Онда қоғам-
ды толғантқан түрлі өзекті мәселелер 
көтерілді. Мәселен, ішкі істер министрі 
Ерлан Тұрғамбаевпен болған кездесуде 
құқық қорғаушы Жеміс Тұрмағамбетова 
пенитенциарлық және полицияның қыз-
мет орнында толық бақылау орнату үшін 

САЯСИ ЖАҢҒЫРУ 
АУЫЛ ӘКІМДЕРІН 

САЙЛАУДАН БАСТАЛДЫ

Бүгінде құрылғанына екі жыл толып 
отырған Ұлттық қоғамдық  сенім кеңесі 
билік пен қоғамның арасындағы алтын 
көпірге айналды. Бұл институт Мемле-
кет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Президент ретінде алғаш қол қойған 
Жарлығының негізінде дүниеге келген 
еді. Негізгі мақсат – азаматтық қоғам 
мен сарапшылардың билік органдары 
өкілдерімен тікелей бетпе-бет жүздесіп, 
елдегі түйткілді мәселелерге қатысты өз 
болжамдарын айтып, шешу жолдарын 
ұсына алатын алаң құру болды. Ұйым 
бұл үдеден шыққандай. Мемлекет бас-
шысы өзінің биылғы 21 ақпанда Ұлт-
тық қоғамдық сенім кеңесінің бесінші 
отырысында оған жаңа реформаларды 
ұсынатын маңыз ды қоғамдық палатформа 
деп баға берді. Айта кету керек, бұл ұйым 
Қазақстанның өзіндік ерекшелігі, даму 

МІНБЕР

«соқыр аймақтар» картасын құру туралы 
айтып, оны Мемлекет басшысы биылғы 
өткен Ұлттық сенім кеңесінің отырысын-
да қолдап, құзырлы орынға жүзеге асы-
руға тапсырма берді.  Соның арқасында 
үстіміздегі жылдың наурыз айында Ішкі 
істер министрлігінің бюджетін қайта 
бөлу есебінен әйелдерді зорлықтан қор-
ғау бөлімшесінің штаттық бірлігі – 248-ге, 
балаларды қорғау бөлімшесінің штат тық 
бірлігі – 1 150-ге өсті.

Мұның сыртында биылғы жылдан 
бастап, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін-
дегілер аймақтарға шығып, қоғамдық ұй-
ымдармен кездесіп, сол жерде өңірлік да-
муға қатысты мәселелерді шешуге кірісті. 
Жуырда мәселен, Маңғыстау облысына 
барған сапарында халықты ауыз сумен 
қамтамасыз ету, ішкі тур изм ді дамыту, 
ауыл шаруашылығының, экологияның 

мәселелерін талқылады. Пенитенциарлық  
мекемелерге, жергілікті  полиция орында-
рына барып, Президенттің тұтастай бей-
небақылау орнату туралы  тапсырмасы-
ның орындалу барысымен танысты. Сол 
секілді Солтүстік Қазақстан облысында 
болып, ондағы оңтүстік аймақтан көшіп 
келіп жатқан замандастармен кезігіп, 
ішкі миграцияның жай-күйімен танысты. 
Осы сапарлардың нәтижесі бойынша 
Ұлттық кеңестің алтыншы отырысында 
аймақтық даму мәселелерін көтеру көз-
деліп отыр. 

Жалпы, өзінің екі жылдық қызметінде 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі  арқылы 
елеулі саяси және әлеуметтік-экономика-
лық бастамалар жүзеге асырылды. Бүгінгі 
таңда Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
аясында 17 – заң, 3 – Президент Жарлығы, 
18 – үкімет қаулысы, 29 – министрліктер 
бұйрығы қабылданды. Тағы 16 заң жобасы 
орталық мемлекеттік органдар мен Парла-
ментте жатыр. Егер кеңестің бірінші оты-
рысы бағдарлау сипатында болса, қалған 
бес отырыс тарында үнемі бастамалар 
жария етілді.

Көріп отырғанымыздай, жүзеге асы-
рылған бастамалардың ауқымы кең. Тек 
қана саяси реформалар аясында 10 заң 
қабылданды. Жекелеп алғанда сайлау 
туралы заңға өзгеріс енгізілді. Бұл өте 
маңызды қадам. Өйткені, оның негізінде 
Мәжіліске саяси партиялардың кіру шегі 
5 пайыздан 7 пайызға артты. Сонымен 
қатар сайлау бюллетендеріне «барлығына 
қарсымын» деген баған, ауыл әкімдерін 
тікелей сайлау туралы өлшемдер енгізілді. 
Мұның бәрі мемлекет пен азаматтардың, 
мемлекет пен қоғамның арасындағы бай-
ланыстың сипатын өзгертетін іргелі ша-
ралар. Сол секілді, Қылмыстық кодекске 
енгізілген бейбіт жиындарды ұйымдас-
тырып, өткізуді хабарлау қағидаты, Ха-
лықаралық пактіге екінші факультативтік 
хаттаманы ратификациялау аясында өлім 
жазасының жойылуына қатысты маңызды 
мәселелер шешім тапты. 

Саяси реформамен қатар әлеумет-
тік-саяси бастамалардың біразы жүзеге 
асты. Нақтырақ айтар болсақ, пайдала-
нылмаған жер телімдері үшін базалық 
салық өсімдері 10-нан 20 есеге дейін 
арттырылып, 16 квазимемлекеттік сектор 
мекемесінің директорлар кеңесіне  аза-
маттық қоғам өкілдері енгізілді, сыртқы 
қарыздың цифрландырылған мәліметтер 
базасы түрінде бырыңғай реестрі жасал-
ды. Сырттан жұмыс күшін тарту 2019 
жылғы 49 мың адамнан 2020 жылы 2 мың 
адамға азайтылды. Сол секілді білім беру, 
ғылым және денсау лық сақтау жүйесін 
жетілдіруде атқарылған шаралар бар. 
Атап айтқанда, «Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытуды  дамыту үлгісі» жасалып, 
бекітілді.  Оқулықтарды кезең-кезеңімен 
цифрлық форматқа көшіру жоспары әзір-
леніп,  оқулықтарды ғылыми-тәжірибелік 

сараптамадан және сынамадан өткізуге 
талаптар күшейтілді.

247 мың медицина қызметкерлерінің 
оның ішінде дәрігерлердің жалақысы орта 
есеппен 30, орта медициналық қызмет-
керлердің жалақысы 20 пайызға өсірілді. 
9 аймақта модульды жұқпалы аурулар ау-
руханасының құрылысы аяқталды. Емдеу, 
аурудың алдын алу  қызметтерін көрсететін 
барлық қалалық, аудандық деңгейдегі 643 
дербес ұйымда медицина лық ақпараттық 
жүйе толықтай орнатылды. Санитарлық- 
эпидемиологиялық бақылау комитеті 
құрылып, ҚР бас санитарлық дәрігерінің 
құзыреті кеңіді. Фармацевтикалық және 
медициналық өнеркәсіпті дамытудың 
2020–2025 жылдарға арналған кешенді 
жоспары қабылданды. Өзге салаларда да 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің ықпа-
лымен шешіліп жатқан мәселелер аз емес. 

Жалпы, Ұлттық қоғамдық сенім кеңе-
сінің негізгі ерекшелігі – оның күрделі 
иерархия бойынша қалыптасқан  институт 
емес, әрбір мүшесі өз ойын еркін айтатын 
жанды сұхбаттасу алаңы екендігі. Ұлт-
тық сенім кеңесі тек билік пен қоғамның 
тікелей диолог құруына мүмкіндік беріп 
қоймай, қоғамның өз ішінде әртүрлі топ-
тардың өзара әрекеттесуіне жол ашып 
отыр. Мұндай алаңның құрылуы азамат-
тық белсенділік пен пікір алуандылығы 
артқан кезде өте өзекті болып отыр. Бұл 
ұйым қоғамдық ұйым өкілдерінің ішкі 
мүмкін болатын пікір қайшылықтары-
на қарамастан ортақ мәмілеге келуге, 
басқа тараптың ұстанымына төзімділік 
танытуға үйрететін және бірлесе оты-
рып, түрлі мәселелер бойынша шешім 
шығаратын құрылымға айналды. Ұлттық 
сенім кеңесінің басты құндылығы билік 
пен халықтың өзара бірлігін арттыратын 
«еститін мемлекет» ұстанымын тікелей 
жүзеге асыратын бірден бір ұйым екенді-
гінде болып отыр.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті» 
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КОДЕКСКӨЗҚАРАС

АЖЫРАСУШЫЛАР САНЫН АЗАЙТУ – ПАРЫЗ
МӘСЕЛЕ

Ата-аналардың материалдық жағдай-
ларының өзгеруі балалардың өз ата-ана-
ларынан қажетті және жеткілікті қара-
жат алу құқықтарын шектей алмайды 
және алименттердің мөлшерін азайтуға 
негіз болмайды, өйткені сотпен бел-
гіленген алименттердің мөлшерін азайту 
үшін алимент төлеушінің материалдық 
жағдайының өзгеруі салдарынан оның 
алиментті бұрынғы мөлшерде төлеуге 
мүмкіндігінің жоқтығы анықталмады.

Бұл жағдайда, талап қоюшының 

барлық төлемдерден кейін қалатын та-
бысы сол жылға айқындаған күнкөріс 
мөлшерінен кем болмаса, сонымен 
бірге екінші әйелі балаларымен бірге 
жолдасымен тұратынын ескеріп, талап 
арызды қанағаттандырудан бас тартуы 
мүмкін. Бұл жерде әкесінен бөлек тұра-
тын балалардың моралдық жағдайын да 
сот ескереді.

Жалпы, қазіргі сот практикасында 
әр отбасын сақтап қалу, дәстүрімізді, 
ұлтымызды ұлықтау, толық отбасының 

құндылығын арттыру мақсатында «От-
басылық сот» жобасы қолға алынды. 
«Отбасылық соттардың» міндеті – ажы-
расушылар санын азайту, некені сақтап 
қалуға басымдық беру, ерлі-зайыпты-
лардың ажырасқан күннің өзінде екеу-
ара сыйластығын үздірмеу. 

Жоба аясында сотқа некені бұзу тура-
лы шағым түскеннен кейін екі тарап мін-
детті түрде медиатор, психологтан кеңес 
алады. Ажырасуға тәуекел еткендерге 
арнайы мамандар түсіндіру жұмыс-
тарын жүргізеді. Олар некені сақтаудың 
мүмкіндіктерін қарастырады. Мысалы, 
ажырасу себебі күйеуінің ішімдік, есірт-
кіге құмарлығы болса, наркологиялық 
орталық мамандарынан кеңес беріледі. 
Отбасындағы тыныштықтың бұзылуына 
тұрмыстың төмендігі, жұмыссыздық се-
беп болса, Жұмыспен қамту орталықта-
рына сұраныс жіберіліп, жұмыс табуына 
көмек көрсетіледі. Өзара құқықтық 
келіспеушіліктер орын алса, оған да заң 
тұрғысынан кеңес беріледі.

Міне, осы жоба болашақта ажыра-
су, алимент өндіру, алимент мөлшерін 
азайту секілді сот істерін азайтады деген 
үміт бар.

Лариса ШАМҒОНОВА,
Маңғыстау облысының 
кәмелетке толмағандар 

ісі жөніндегі сот төрағасы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бұл кез келген ата-ананың міндеті. 
Сот өз міндетін атқармаған ата-ананы 
заң шеңберінде жауапкершілікке тартуға 
міндетті.

Егер барлық ата-ана бала алдындағы 
парызын бұлжытпай орындаса, сот 
алдындағы мұндай істердің қатары да 
азаяр еді.

Біздің қоғамда еркек пен әйелдің 
құқығы бірдей. Олардың бала алдын-
дағы міндеттері де, беделі де бірдей. 
Сондықтан, баланың жауапкершілігінен 
жалтару қылмыстық жауапкершілікке 
әкелетінін ұмытпау керек.

Әке бала алдындағы жауапкершілі-
гіне салғырт қараған жағдайда әйел 
де, бала да әкесін сыйламайтын болуы 
заңды құбылыс. Осылайша қоғамда 
тәртіпсіздік жиі белең алуы мүмкін.

Бір-біріне сыйластығы үзілген шаңы-
рақ иелері өз отбасында желкілдеп өсіп 
келе жатқан ұл мен қыздың болашақ тағ-
дырына да кері әсерін тигізіп жатқанын 
білуі шарт. 

ҚР Конституциясының 27-бабына 
сай балаларына қамқорлық жасау және 
оларды тәрбиелеу – ата-ананың өтінген  
құқығы әрі міндеті.

«Неке және отбасы туралы» ко-
декстің 139-бабына сәйкес алимент 

төлеу туралы келісім болмаған кезде сот 
кәмелетке толмаған балаларға олардың 
ата-аналарынан алиментті ай сайын 
мынадай мөлшерде: бір балаға – ата-
ана сы табысының және өзге де кірісінің 
төрттен бір бөлігін; екі балаға – үштен 
бір бөлігін; үш және одан да көп ба-
лаға тең жартысын өндіріп алады. Бұл 
үлестердің мөлшерін сот тараптардың 
материалдық немесе отбасылық жағдай-
ларын және назар аударарлық өзге де 
мән-жайларды ескере отырып, кемітуі 
немесе көбейтуі мүмкін.

Кейінгі кезде алимент мөлшерін 
азайту туралы талап арыздар сотта жиі 
қаралатын болды. Мысалы, сотқа келген 
Серік есімді (аты өзгертілген) азамат 
соттан төлеп отырған алимент мөлшері 
75 пайыз құрайтынын, соны барлық 
балаларына тең бөліп, өзіне тиесілі 
жалақысының елу пайызын қалдыруды 
өтінген. 

Сот отырысында Серік қазіргі әйелі-
нен және бұрынғы әйелінен балаларына 
алимент төлейтіні, алимент өндіру тура-
лы сот бұйрығы шыққан кезден бастап, 
талап қоюшының қаржылық жағдайы 
өзгермегені анықталды. Серіктің бірге 
тұратын әйелі алимент мөлшерін 37,2 
пайызға дейін азайтуға келісетінін, ал, 
бұрынғы әйелі оған қарсы екенін біл-
дірді. 

Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырды, оның ең қымбат қазынасы – адам 

және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары.

Жалпы, бұған дейін қоғамда қылмыстық, азаматтық, 
әкімшілік құқықбұзушылық туралы істер қаралатын болса, енді 
сот ісін жүргізудің жаңа институты пайда болуда.

Қоғамның қызу талқысына салынып, заңгерлердің үл-
кен елегінен өткен жаңа заңнама мемлекеттік құрылымда, 
қоғамда бетбұрыс жасайтын тың жаңашылдыққа толы. Ко-
декс жария-құқықтық дау кезінде мемлекеттік құрылымдар 
мен қарапайым азаматтардың теңдей мүмкіндікке ие болуын 
қамтиды. Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің мақсаты 
– мемлекеттік, әкімшілік құрылым мен жеке тұлға арасын-
дағы дауды тиімді шешу. Яғни, бұрын мұндай істер (жеке 
тұлға мен мемлекеттік құрылымның қатысуымен болатын 
істер) азаматтық соттарда қаралып келгендіктен, мемлекеттік 
ұйымдардың бәсі басым болатын. Ал жаңа кодекске сәйкес, 
мемлекеттік құрылым мен квазисектор өкілдері тек жауапкер 
болып табылады. Сонымен қатар, жаңа заң бойынша судья 
шешім шығарып қана қоймай, оның орындалуын қадағалай-
ды. Лауазымды тұлға немесе жауап беруші тарап шешімді 
орындамаған жағдайда олардан 50-ден 100 АЕК мөлшерінде 
қаржы өндіріледі. Шешім орындалмайынша, судья ол адамды 
жауапкершіліктен босатпайды.

Әкімшілік процестің азаматтық процестен ең басты айыр-
машылығы – соттың белсенді рөліне қатысты. Енді судья тарап-
тар ұсынған дәлелдермен шектеліп қалмайды. Өзі байқап, көріп 
отырған құқықтық салдарды жойып, өз бастамасымен жаңа 
анықтама, құжат, дәлелдер сұрата алады. Енді кодекске сәйкес 
дәлелдеу міндеті даулы актіні шығарған немесе қабылдаған мем-
лекеттік органға жүктеліп отыр. 

Сондай-ақ, бұл кодекс қолданысқа енгізілгеннен кейін, 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» және «Жеке және заңды тұлға-
лардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңы, Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 27,28,29-бөлімдері ӘРПК-ға өтіп, күшін жоя-
ды. Кодекс тараптардың қоғамдық-құқықтық даулары бойынша 
қатынастарын және әкімшілік процедураның өзін реттейді. Аза-
маттар мемлекеттік немесе әкімшілік органмен, басқа да лауа-
зымды тұлғалармен дау туындаған жағдайда әкімшілік соттарға 
жүгінеді.

Жаңа заңнама мемлекеттік органдарға дәлелдеу міндетін 
жүктей отырып, соттың процестік құқықтарды теріс пайдала-
натын немесе процестік міндеттерді орындамайтын тұлғаға, 
оның ішінде сот белгілеген мерзімді дәлелсіз себептермен бұза 
отырып дәлелдер ұсынылған, тапсырмалар орындалған жағдай-
ларда, егер бұл әкімшілік істі қараудың созылуына алып келсе, 
әрбір әрекет (әрекетсіздік ) үшін ақшалай өндіріп алуды қолда-
нуға құқығын белгілеген. Кодексте тараптарды ымыраға келтіру 
шараларын белсенді түрде қолдану да ұсынылған. Тараптар 
өзара жол беру негізінде әкімшілік процестің барлық сатысында 
сот шешім шығаруға кеткенге дейін татуласу, медиация немесе 
дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім 
жасасу арқылы әкімшілік істі толығымен немесе ішінара аяқтай 
алады.

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында іске асырылып 
отырған әкімшілік реформа сот жүйесіне ғана емес, азаматтар 
үшін де тиімді қызмет көрсетеді деп сенеміз.

Руслан АЛДАМБЕРГЕНОВ,
Сырдария аудандық 

сотының төрағасы

ЖАҢА ҚҰЖАТТА 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

КӨП

ПРОБАЦИЯ

«ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІП» 
ІС-ШАРАСЫ ӨТТІ

тұрғылықты мекенжайынан тексерілуде. Со-
нымен қатар, Күршім аудандық №2 проба-
ция қызметі есебінде тұрған сотталғандарды 
тұрғылықты мекенжайын тексеру барысын-
да, қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес 
жазаларға соталғандар тарапынан қандайда 
бір әкімшілік құқық бұзушылық немесе 
сотпен белгіленген міндеттерді бұзған 
жағдайда, пробация қызметі тарапынан 
сотталғандарға жаза қолданылады. Атап 
көрсеткенде, сотталғандардың қоғамнан 
оқшаулаумен байланысты емес жазаларын, 
бас бостандығынан айыру жазасына немесе 
шартты сынақ мерзімі ұзартылады.

  Б.М. ҚҰМАРБЕКОВ,  
ШҚО бойынша ҚАЖД 

 Күршім аудандық №2 ПҚ-нің 
аға инспекторы,  

әділет аға лейтенанты

Кейде өмірде жаза басып, сәл нәрседен 
қателесіп, кейін бармақ тістеп, өкініп жата-
тын жандар аз емес. Екі қолымен жасаған 
ісін мойнымен көтеріп жүрген азаматтары-
мыз да бар. 

Қоғамнан оқшаулаумен байланысты 
емес жазаға сотталғандарды бақылауға 
алып, олардың психологиялық түсінігін 
жақсартып, осы қоғамға бейімдеп, бола-
шақта теріс жолға түспеуге үгіттеу – про-
бация қызметінің алдындағы мақсаттардың 
бірі. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер мини-
стрлігі  қоғамнан оқшалаумен байланысты 

Шекарасын құқықтық тұрғыда заңдасты-
рып, тәуелсіздігін жария еткен кез келген 
мемлекеттің мақсаты азаматтарына қолайлы 
жағдай туғызу, қауіпсіздігін сақтай отырып 
ертеңгі күнге деген сенімділігін арттыру.

Азаматтардың өз Отанына деген сүй-
іспеншілігі жоғары болғанда ғана елдің 
дамуында серпілістің, белсенділіктің байқа-
латыны анық. 

Қазақстан – әлемде адамдар үшін қауіпсіз 
және тұруға жайлы елдің біріне айналуға 
тиіс. Бейбітшілік пен тұрақтылық, әділ сот 
пен тиімді құқық тәртібі дегеніміз – дамыған 
елдің негізі. Шындығында біздің бүгінгідей 
жетістікке жетуіміз Ата Заңның пәрменділі-
гінің арқасында.

Заңы мықты елде соттың да, күштік 
құрылымдардың да беделі жоғары, соған 
орай, ондағы әр азаматтың өмірі бағалы. 
Біздің әр қадамымызды еркін жасап, қан-
дай жағдайда болсын мемлекеттің қамқор-
лығында болуымыз Ата Заңнан бастап, өзге 

құқықтық құжаттарда нақты көрініс тапқан.
Жылма жыл жаңарып қолданысқа ен-

гізіліп отырған заңдарымыз, атап айтсақ 
Қылмыстық кодекс, Қылмыстық процестік 
кодекстері, Азаматтық процестік кодексі 
және енді ғана қолданысқа енгізіліп жатқан 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс өз 
бастауын осы Ата Заңнан алады. Ал осы 
заңдарды халыққа жеткізетін де, олармен 
іс жүзінде жұмыс жасайтын да – судьялар. 
Судьялар жұмысын Конституциядан бөліп 
қарау мүмкін емес.

Қазақстан Республикасында сот төрелігін 
тек сот қана жүзеге асырады деп басталатын 
Конституцияның жетінші тарауы биліктің бір 
тармағы сот жүйесіне арналған.

Соттардың Конституциямен баянды 
етілген адамның және азаматтың құқықта-
ры мен бостандықтарына нұқсан келтіретін 
заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық 
актілерді қолдануға хақысы жоқ. Егер сот 
қолданылуға тиісті заң немесе өзге де норма-

тивтік құқықтық акт Конституциямен баянды 
етілген адамның және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп 
тапса, іс жүргізуді тоқтата тұруға және осы 
актіні конституциялық емес деп тану туралы 
ұсыныспен Конституциялық Кеңеске жүгіну-
ге міндетті. 

Заңды қолданған кезде судья Конституция-
ның 77-бабының 3-тармағымен бекітілген 
принциптерді басшылыққа алуға тиіс:

1) адамның кінәлі екендігі заңды күшіне 
енген сот үкімімен танылғанша ол жасалған 
қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі; 

2) бір құқықбұзушылық үшін ешкімді 
де қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік 
жауап қа тартуға болмайды;

 3) өзіне заңмен көзделген соттылығын 
оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуіне бол-
майды;

4) сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы;
5) жауапкершілікті белгілейтін немесе 

күшейтетін, азаматтарға жаңа міндеттемелер 
жүктейтін немесе олардың жағдайын на-
шарлататын заңдардың кері күші болмайды. 
Егер құқық бұзушылық жасалғаннан кейін ол 
үшін жауапкершілік заңмен алынып тасталса 
немесе жеңілдетілсе, жаңа заң қолданылады; 

6) айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлел-
деуге міндетті емес;

7) ешкім өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына) 
және заңмен белгіленген шектегі жақын 
туыс тарына қарсы айғақ беруге міндетті 
емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп сы-
рын ашқандарға қарсы куәгер болуға мін-
детті емес; 

8) адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез 
келген күдік айыпталушының пайдасына 
қарастырылады;

9) заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың 
заңды күші болмайды. Ешкім өзінің жеке 
мойындауы негізінде ғана сотталуға тиіс емес;

10) қылмыстық заңды ұқсастығына қарай 
қолдануға жол берілмейді. 

Конституциямен белгіленген сот төрелі-
гінің принциптері республиканың бар-
лық соттары мен судьяларына ортақ және 
бірыңғай болып табылады. 

С.ДӘРІҚҰЛОВА,
Шалқар аудандық сотының судьясы 

емес жазаға сотталғандар арасындағы қай-
талама қылмыстарды ескерту және жолын 
кесу мақсатында рес публика аумағында 
ағымдағы жылдың 19-23 шілдесі аралығында 
«Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық 
іс-шарасы жоспарға сай өтті. 

Атап айтқанда, Күршім аудандық №2 
пробация қызметі бөлімінің есебінен 16 
қоғамнан оқшаулаумен байланысты осы 
сотталғандардың тарапынан қайталама 
қылмыстың алдын алу мақсатында ШҚО 
ПД Күршім аудандық  КПБ Марқакөл по-
лиция бөлімінің  қызметкерлері учаскелік 
инс пекторлармен бірлесіп сотталғандардың 

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс қол-
данысқа енді. Әкімшілік әділеттің өркен-

деуіне жол ашатын бұл құжат биылғы жылдың 1 
шілдесінен бастап қолданысқа енді.



№59 (3384) 
27 шілде 2021

zangazet@mail.ru 5АЙНА

(Соңы. Басы 1-бетте)

СҰХБАТ 

– Әділет органдары зияткерлік 
меншік құқығы саласында қандай 
міндеттер атқарады?

– «Әділет органдары туралы» заңның 
3-бабы 7-тармағына сәйкес зияткерлiк 
меншiк құқықтарын сақтау және қорғау 
саласындағы мемлекеттiк саясатты 
қалыптастыруды және іске асыруды жү-
зеге асырады. Сонымен қатар, жоғарыда 
аталған заңның 22-бабының 1-тармағы-
на сәйкес жеке және заңды тұлғалардың 
зияткерлік меншік құқығы саласындағы 
заңнама талаптарын сақтауын, Кәсіп-
керлік кодексіне сәйкес мемлекеттік 
бақылауды тексеру нысанында жүзеге 
асырады. Мәселен, біздің департамент 
тауар таңбалары иелерінің немесе сенім-
хат негізіндегі өкілдерінің арыз-шағым 
негізінде, құқықбұзушыларға әкімшілік 
хаттама толтыруға құқылы.

– Әкімшілік хаттама қандай 
жағдайда толтырылады және құқық 
бұзушыға онда қандай жауапкершілік 
көзделеді?

– Департамент тауар таңбалары 
иелерінің немесе сенімхат негізіндегі 
өкілдерінің арыз-шағымы негізін де 
жоспардан тыс тексеріс жүргізеді. Тек-
серіс барысында арыз иесінің құқықта-
ры бұзылғандығы анықталған жағдайда, 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ко-
декстің 158-бабына сәйкес, яғни «бөтен 
тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, 
тауар шығарылған жердiң атауын немесе 
фирмалық атауды заңсыз пайдалану» 
фактісі бойынша әкімшілік хаттама тол-
тыруға құқылы.

Аталған баптың талабына сәйкес, 
тауарлар тәркiленіп, жеке тұлғаларға – 
20, шағын кәсiпкерлiк субъектiлеріне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 
30, орта кәсiпкерлiк субъектiлеріне – 40, 
iрi кәсiпкерлiк субъектiлеріне 80 айлық 
есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерiнде 
айыппұл салына отырып, тәркіленген 
заттар жойылуға жатады.

– Қызмет барысында 158-бап қа 
қатысты есте қалған ерекше заң бұзу-
шылықтарға қатысты жағ дай ларға 
аз-кем тоқталып өтіңізші?

– Әрине, жұмыс болғасын әртүрлі 
жағдайлар болып тұрады. Мәселен, 
2018 жылы сауда орындарының бірінде 
«Ferrari»компаниясының тауарлары заң-
сыз саудаланғандығы анықталды. Тауар 
таңбаларын заңсыз айналымға ұсынған 
кәсіпкерді италиялық компанияның 
өкілдері мониторинг жүргізу барысында 
анықтап, департаментке арыз түсір-
ген болатын. Біздің  қызметкерлеріміз 
тарапынан аталған құқықбұзушыға 
әкімшілік хаттама толтыра отырып, 
жалпы соммасы 170 мың теңгені құрай-
тын 20-дан аса тауарды, оның ішін-
де спорттық киімдер, аяқ-киім, сағат 
және қол сөмкелер тәркіленді. Сот 

шешімі арқылы бұл сатушыға 30 АЕК 
мөлшерінде айыппұл салынды. 2019 
жылы базарлардың бірінде  ешқандай 
рұқсатсыз «LIMAX» тауар таңбасы бар 
шұлықты сатқан кәсіпкердің тауары 
тәркіленді.  Миллион теңгені құрайтын 
бас аяғы 448 қораптың ішінен бес мың 
шұлық шықты. Сот шешімі арқылы бұл 
құқықбұзушыға да 30 АЕК көлемінде 
айыппұл салынды. Департамент қызмет-
керлері бұл шұлықтарды арнайы пеште 
өртеу арқылы, оларды жою іс-шарасын 
өткізді. 2020 жылы арыз-шағымның тү-
суіне байланысты, қаладағы базарлардан 
1 миллион теңгелік 14 мыңнан астам 
сапасы нашар, бағасы әлдеқайда төмен 
«Дюрекс, Контекс, Гусарский және Джи-
лет» тауар таңбалары бар мүшеқап, суса-
бын және қырынуға арналған құралдар-
ды тәркіледі. Тіпті, заңсыз сатылған бір 
реттік сусабындардың елімізде соңғы 
8 жылда өндірілмейтіндігі анықталды. 
Тәркіленген өнімдердің арнайы пеште 
1700-і жойылып, сот шешімі арқылы 30 
АЕК мөлшерінде айыппұл салынды. Ал 
биыл базарлардың бірінде жоспардан 
тыс тексеріс жүргізу кезінде «LIQUI 
MOLY» тауар таңбасын заңсыз пайда-
лану фактісі анықталып, жеке тұлғаға 
әкімшілік хаттама толтырылды. Заңсыз 
айналымнан 1 млн теңгені құрайтын 

терiн) басқа заңды немесе жеке тұлға-
ның бiртектес тауарларынан (көрсететін 
қызметтерiнен) ажырату үшiн қызмет 
ететiн белгi.Тауар таңбасы ретінде бей-
нелік, сөздік, әріптік, сандық және өзге 
де таңбалар немесе олардың комбина-
циясы қолданылады. Тауар таңбасы кез 
келген түсте немесе сандық үйлесімінде 
тіркелуі мүмкін. Сондықтан көшірмесі 
көп жасалатын тауар белгілері сапасы 
өте төмен деңгейде болуымен қатар, ең 
арзан бағада сатылымға шығарылады. 
Мысалы, бізде «TOYOTA/LEXUS», 
«FAIRY», «Louis Vuitton», «Chanel», 
«GUGGI», «CTR», «LIMAX» және тағы 
басқа тауар белгісіне қатысты  құқық 
бұзушылықтар жиі тіркеледі.  

– Тауар белгісін тіркеуді кім жүзеге 
асырады?

– Тауар таңбасын тіркеу үшін 
өтінімді рәсімдеу және оны ҚР Әділет 
министрлігінің Ұлттық зияткерлік мен-
шік институтына (ҰЗМИ) беру қажет 
(Egov. kz, kazpatent.kz сайттары арқылы 
электронды түрде). Тауар таңбасын тір-
кеуге қойылатын талаптар «Тауар таң-
балары, қызмет көрсету таңбалары және 
тауар шығарылған жерлердің атаулары 
туралы» заңның 9-бабында тізбеленген.

Өтінімге ҰЗМИ кезең-кезеңмен ал-
дын ала және толық сараптама жүргізеді. 

Аталған заңның 12-бабының 1-тармағы-
на сәйкес, алдын ала сараптама нәтижесі 
бойынша өтінім берушіге дәлелді қоры-
тынды түрінде өтінімді қабылдау немесе 
қарауға қабылдаудан бас тарту туралы 
хабарланады. Ал 12-баптың 3-тармағы-
на сәйкес, толық сараптама нәтижесі 
бойынша уәкілетті орган тауар таңбасын 
тіркеу немесе тіркеуден бастартуы тура-
лы шешім қабылдайды. Сондай-ақ, тауар 
белгісіне құқық Қазақстан Республика-
сының Тауар белгілерінің мемлекеттік 
тізілімінде тіркеу туралы жазбамен 
куәландырылады және ҚР Тауар бел-
гілерінің мемлекеттік тізілімінен үзінді 
көшірмемен расталады.

– Тауар таңбасын қолдану мерзімі 
қандай?

– Тауар таңбасының тіркелуіне 
өтінім берілген күннен бастап 10 жыл 
бойы қолданылады. Сонымен қатар, та-
уар белгісін тіркеудің қолданылу мерзімі 
оның қолданылуының соңғы жылы 
ішінде иесі берген өтінішхат бойынша 
әр жолы 10 жылға ұзартылады.

– Тауар таңбасын қорғаудың заң-
сыз пайдаланғаны үшін әкімшілік 
жауапкершіліктен бөлек тағы қандай 
жолдары бар?

– Бірінші, азаматтық-құқықтық 
қорғау. Ол ҚР АК 9-бабы, 970-бабы 
және 1032-бабы тәртібінде сотқа та-
лап арыз беру арқылы. Екінші, қыл-
мыстық-құқықтық қорғау. Ол ҚР ҚК 
222-бабы шеңберінде (егер залал 2000 
АЕК-тен асатын болса) Экономикалық 
тергеу департаментіне жүгіну жолымен. 
Үшінші, сотқа дейінгі реттеу. Кейбір 
жағдайларда тауар таңбасына құқықтар-
ды бұзу жөніндегі дау бейбіт жолмен 
(сот талқылауына жеткізбей), құқық 
бұзушыға шағым хаттарын жіберу және 
одан әрі келіссөздер арқылы шешілуі 
мүмкін.

– Енді биылғы жылы атқарылған 
жұмыстар қандай?

– ҚР Президентінің 2019 жылғы 26 
желтоқсандағы «Қазақстан Республика-
сында тексерулерге және профилакти-
калық бақылау мен қадағалауды барып 
жүргізуге мораторий енгізу туралы» № 
229 Жарлығы бар. Соған сәйкес 2020 
жылғы 1 қаңтардан 2023 жылдың 1 
қаң тарына дейін шағын кәсіпкерлік 
субъектілерін, оның ішінде микрокәсіп-
керлік субъектілерін тексерулерді және 

профилактикалық бақылау мен қадаға-
лауды барып жүргізу өз күшінде. Бұл 
Жарлықтың талаптары департаменттің 
құзыретіне тікелей байланысты болуы-
на сәйкес, біз 2020 жылы 3 жоспар-
дан тыс тексеріс және 2021 жылдың 1 
жартыжылдығында 2 жоспардан тыс 
тексеріс жүргіздік. Соның нәтижесінде  
2020 және 2021 жылдың алғашқы 6 
айында жалпы сомасы 29 350 теңгені 
құрайтын 34 дана айғақ заттар тәркілен-
ді. Сот шешімі арқылы 412 100 теңге 
көлемінде айыппұл салынды. Ал  2 0 1 9 
жылы департамент тарапынан тауар 
таңбаларын заңсыз пайдалану фактісі 
бойынша 45 әкімшілік іс қозғалды. Жал-
пы соммасы 5 803 030 теңгені құрайтын 
22 516 дана айғақ заттар тәркіленіп, сот 
шешімі арқылы 3 458 770 теңге көлемін-
де айыппұл салынған болатын.  

Департамент тексеру іс-шараларын 
жүзеге асырумен қатар, зияткерлік 
меншік саласындағы заңнама норма-
ларын түсіндіру арқылы азаматтармен 
және кәсіпкерлік субьектілерімен тиісті 

құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізеді. Өйткені, қазіргі таңда, құқықтық 
түсіндіру жұмысы арқылы құқық 
бұзушылықтарды болдырмау және 
алдын алу тәжірибесі белгілі бір нәти-
желерге ие. Осыған байланысты, әлеу-
меттік желілердің танымалдылығын 
және оларды халық арасында қуатты 
ақпараттық ресурс және құрал ретінде 
пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, 
құқықтық түсіндіру және әділет орган-
дарының имиджін көтеру бағытындағы 
жұмыстар жандандырылуда.

– Алдағы уақытқа арналған жұ-
мыс жоспарларыңыз қандай?

– Еліміздің әрбір азаматының 
құқықтық сауаттылығын барынша арт-
тыру және құқықтық жағынан көмек 
көрсете отырып, құқықтары мен мін-
деттерін толық білуін, сонымен қатар, 
өз құқықтарын бөгде адамның алдында 
қорғай білуін қамтамасыз ету біздің ал-
дымыздағы басты жұмыс. Бұл бағытта 
мемлекет тарапынан ел азаматтары-
на жасалып отырған  мүмкіндіктер-
ге барынша елдің назарын аударып, 
құқықтық насихат жұмыстарын жүргізу-
ге әрдайым күш саламыз.   

– Сұхбатыңызға рақмет. 
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 

«Заң газеті»

Еркебұлан ЖЕТПІСБАЕВ, Алматы қаласы Әділет департаментінің бөлім басшысы:

ҚҰҚЫҚТЫҚ НАСИХАТ – 
БАСТЫ НАЗАРДА

1240-қа жуық дана 
«LIQUI MOLY» та-
у а р  т а ң б а с ы  б а р 
авто көлікке қажетті 
құралдар тәркіленді. 
Қазіргі таңда, аталған 
әкімшілік іс сотта қа-
ралуда. 

– Осы арада қа-
лада көшірмесі жиі 
саудаланатын та-
уар белгілеріне де 
арнайы тоқталып 
өтсеңіз?

– Тауар белгісі, 
қызмет көрсету таң-
б а с ы  –  т i р ке л ге н 
неме се  Қазақстан 
Республикасы қаты-
сатын халықаралық 
шарттарға орай тiр-
кеусiз қорғалатын, 
заңды немесе жеке 
тұлғаның тауарларын 
(көрсететін қызмет-

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Тасқала ауданының экономика және қаржы 

бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2021 жылғы 12 тамыз 
күні Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен сағат 10:00-де 
www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлікті тізілімінің веб-
порталында аудандық коммуналдық мүлікті кейіннен 
сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру 
бойынша тендер өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

1. Тендерге келесі объект ұсынылады:
«Қалатас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

жарғылық капиталындағы 100% мемлекеттік қатысу 
үлесі (бұдан әрі – Объект). Объектінің орналасқан жері: 
Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала 
ауылы Абай көшесі 23. 

Объектінің алғашқы бағасы 13 030 385 (он үш 
миллион отыз мың үш жүз сексен бес) теңге, бастапқы 
бағасы 3 257 597 (үш миллион екі жүз елу жеті мың бес 
жүз тоқсан тоқсан жеті) теңге, кепілдік жарна сомасы 
1 954 558 (бір миллион тоғыз жүз елу төрт мың бес жүз 
елу сегіз) теңге.

2. Тендер шарттары
1) Сенімді басқару мерзімі – 8 жыл;     
2) Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктес-

тіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыз-
дығын қамта масыз ету;

3) Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешек-
тер дің пайда болуына жол бермеу;

4) Берілген мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар 
қолдану;

5) Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз 
ету;

6) 2020 жылғы 12 тамыздағы өзгертулер және 
толық тырулармен №2 Несие шартына сәйкес несиені 
қайтаруды қамтамсыз ету. Несиенің жалпы сомасы - 
39 709 000 (отыз тоғыз миллион жеті жүз тоғыз мың) 
теңге, соның ішінде жылдар бойынша:

- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың 
бір жүз алпыс жеті) теңге 10 қазан 2022 жылға дейін;

- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың 
бір жүз алпыс жеті) теңге 10 маусым 2023 жылға дейін;

- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың 
бір жүз алпыс жеті) теңге 10 маусым 2024 жылға дейін;

- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың 
бір жүз алпыс жеті) теңге 10 маусым 2025 жылға дейін;

- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың 
бір жүз алпыс жеті) теңге 10 маусым 2026 жылға дейін;

- 6 618 165 (алты миллион алты жүз он сегіз мың 
бір жүз алпыс бес) теңге 10 маусым 2027 жылға дейін.

2020 жылғы 12 тамыздағы №2 өзгертулер және 
толықтырулармен несие шартына сәйкес жылына бір 
рет 10 маусымға дейін, жалпы сомасы 238 254 (екі 
жүз отыз сегіз мың екі жүз елу төрт) теңге есептелген 
сыйақының төлеуін қамтамасыз ету, соңғы төлеу 
мерзімі 2027 жылдың 10 маусым күні, соның ішінде 
жылдар бойынша:

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2022 
жылдың 10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2023 
жылдың 10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2024 
жылдың 10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2025 
жылдың 10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2026 
жылдың 10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2027 
жылдың 10 маусымға дейін.

Қазақстан Республикасының тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011–2020 
жылдарға арналған бағдарламасы (Өңірлерді дамы-
тудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы) аясында 
алынған қаржыны 2015 жылғы 30 маусымдағы талап 
ету құқықтарын беру туралы №2 келісімге (цессия) 
сәйкес қайтаруды қамтамасыз ету.

 2015 жылғы 30 маусымдағы талап ету құқықтарын 
беру  туралы № 2 келісіміне сәйкес барлық талаптарды 
орындау (құқықтар мен міндеттемелер). 

7) Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша 
шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған 
жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және 
жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын 
қамтамасыз ету;

8) Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде 
туын дайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген 
мерзім дерде салық міндеттемелерін орындау; 

9) Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, 
оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайда-
ланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен 
жүргізу;

10) Табиғат қорғау іс-шаралары орындалуын 
қамтама сыз ету және еңбекті қорғау нормалары мен 
ережелерін сақтау;

11) Объектіні және оның кез келген бөлігін иелік-
тен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның 
бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамау;

12) Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мем-
ле кетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін 
сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік бас-
қару шыға мынадай:

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын 
өзгерту туралы;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 
капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) 
туралы;

- жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, 
қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту 
туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің 
құқықтары берілмейді.

13) Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан 
бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның 
сомасы қайтарылуға жатпайды.

Тендерге қатысушыға қойылатын талаптар:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және 

құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес 
білімі және жұмыс тәжірибесінің болуы.

3. Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды: 
- жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: 

жеке сәйкес тендіру нөмірін (ЖСН), тегін, атын және 
әкесінің атын (болған жағдайда);

- заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру 
нөмірін ( БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, 
атын және әкесінің атын (болған жағдайда);

- кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші дең-
гейдегі банктегі есеп айырысу шотының дерек те-
мелерін;

- байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, 
теле фонын, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-
порталында алдын ала тіркелуі қажет.

4. Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін 
тізілім нің веб-порталында қатысушының ЭЦҚ қол 
қойылған өтінімді тіркеу қажет. Өтінімге:

- тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің 
арнайы бөлінген веб-бетінде электрондық конвертке 
жүктелген баға ұсынысы);

- қатысушының хабарламада көрсетілген талап-
тарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық 
«PDF» форматында сканерленген көшірмелері қоса 
беріледі.

Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама 
жария лан ған күннен бастап жүргізіледі және тендер 
басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Тендердің жалғыз қатысушына сенімгерлік бас-
қару ға жол беріледі.

Кепілдік жарна бірыңғай оператордың шотына 
төленеді:

Төлем алушы: АҚ «Ақпараттық есептеу орталығы»; 
БСН: 050540004455; Есеп шот (IBAN/ИИК)  АҚ 
«Қазақстан Халық Банкі»: KZ946017111000000330; 
БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

Тендер өткізу туралы қосымша мәліметтерді 
8 (71139) 21221, 21436 телефондарды және www.
gosreestr.kz сайты арқылы алуға болады.

Тендер ұйымдастырушының мекенжайы: БҚО, 
Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, Абай к-сі, 23. 

ЖАРНАМА
ӘРТҮРЛІ

3. «Азия-Электрик» Акционерлік коғамы (бұдан әрі - қоғам) өз акционерлерін 
2021 жылдың 26 тамызы күні сағат 11-00-де болатын Қоғамның сырттай дауыс беру 
формасымен өтетін жылдық жалпы жиналысының шақыртылымы жайлы хабардар 
етеді, төмендегідей күн тәртібінде:

1. «Азия-Электрик» А.Қ 2020 жылдагы жылдык шоғырлан дырылған каржылык 
есебін бекіту;

2. 2020 жылгы Қогамның жылдык шоғырландырылған каржылык есебіне 
берілген аудиторлык есепті бекіту;

3. «Азия-Электрик» АҚ бір жәй акцияға берілетін үлеспайда құнын белгілеу және 
өткен қаржылык жылдағы «Азия-Электрик» АҚ таза кірісін реттеу тәртібін анықтау;

4. «Азия-Электрик» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына акционерлердің 
шағымы және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау.

Коғамның атқарушы органының орналасқан жері мен толық атауы: Правление 
АО «Азия-Электрик» АҚ Басқарма, 040000, Қазақстан Республикасы, Талдықорған 
қ-сы, Желтоқсан к-сі, 205: ІІІақыртылым бастамашысы туралы ақпарат: «Азия-
Электрик» АҚ Директорлар кеңесі: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 
өткізілетін күні, уақыты және орны: 11 сағат 00 минут 26 тамыз 2021 жыл. 040000, 
Қазакстан Республикасы, Талдықорған қ-сы, Желтоқсан к-сі, 205:

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 10-00 де 
(Талдықорган уақыты). 26 тамыз 2021 жыл:

Бірінші жиналыс болмаған жагдайда Қогам акционерлерінің кайталама жалпы 
жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны: 2021 жылдың 27 тамызында 
сағат 14.00-де

Қоғам акционерлерінің жылдык жалпы жиналысына қатысу құқығы бар 
акционерлердің тізімін жасау күні: 2021жылдың 17 тамызы.

Қоғам акционерлерін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн 
тәртібіндегі мәселелермен танысу тәртібі: акционерлердің жылдык жалпы 
жиналысынын күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін Қоғам акционерлері 
Атқарушы органның орналасқан жеріндегі мына мекенжайга келуге болады: 040000, 
Қазақстан Республикасы, Талдыкорган қ-сы, Желтоқсан к-сі, 205;

2. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының (мекенжайы: Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 273Б) 22.07.2021 
ж. ұйғарымымен «Еclair-БЦ» ЖШС-не, БСН 130940026715, қатысты 
банкрот деп тану туралы іс қозғалды.

5. «HALYK BEREKESI» Корпоративті Қор жобасы бойынша қоғамдық 
тыңдаулар ашық отырыс түрінде өткізетіні туралы хабарлайды: Тараз қаласы, 
15-шағын аудан, Сүлейменов көшесінің соңында орналасқан көп пәтерлі тұрғын 
үйлердің құрылысы «Блок-1, 2, (Түр-1) Коммуналдық бөлме Құрылыстың 
1-кезеңі.

ЖАО өкілі – «Жамбыл облысы әкімшілігінің табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ. 

Мемлекеттік экологиялық сараптаманы өткізетін орган «Жамбыл облысы 
әкімшілігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ.

Тапсырыс беруші – «HALYK BEREKESI» Корпоративті Қор,  тел. 8-775-515-
75-39. 

Жобаның ҚОӘБ бөлімін жасаушы ИП Мишенин Е.П. тел. 8 (775) 515 75 39. 
Өткізілетін күні: 23.08.2021 ж, сағат 17.00, онлайн:  https://us04web.zoom.us/j/

77596007087?pwd=MHBMTmJFRGZHYnY3VzVVdVBTY25Fdz09 
Идентификатор конференции: 775 9600 7087
Код доступа: Pj3afV.
www.ecoportal.kz сайтында жоба материалдары және мүдделі қоғамның 

пікірлерін есепке алу сауалнама парағы үлестірілген. 
Мүдделі жұртшылықтың жоба бойынша ескертпелері және (немесе) 

ұсыныстары (болған жағдайда) қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 
жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданатын электрондық поштаның мекенжайы 
e-mail: info@halykfund.com, n.joldassova@halykfund.com .Анықтама бойынша 
тел.87755157539.

БАНКРОТТЫҚ

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Стының басшылығы, судьялары 
және аппараты Маңғыстау облысы Ақтау қаласының әкімшілік 
құқықбұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы

Алтай Сембайұлы ҚОНЫСОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты оның отбасына ауыр қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.

18. 15.04.2021 ж. қаза болған мұра қалдырушы Сахов Тажиханның  
мүліктеріне мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан қаласының 
нотариусы Ф.С. Алихановаға хабарлассын: Түркістан қаласы,Н.
Төреқұлова к-сі,58 үй.Тел. 8 705 436 83 12.

19. 21 наурыз 2021 жылы қайтыс болған Атежанов Сапаргали 
Оканичтің артынан мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы 
білгісі келгендер болса, нотариус Ә.Б. Әкімханға келулеріңіз керек: 
Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Б. Момышұлы көшесі №81 «А», 
тел. ном: 8 (777) 367 79 72.

14. «International Business Solutions»  ұйымы, БСН 1611400 15312, 
жарғылық капиталдың азайтылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына электрондық 
мекенжай бойынша қабылданады:Ibsqazaqstan@gmail.com.

15. ПРОМТЕХЭКОСТРОЙ» ЖШС облигация ұстаушыларына 
«SHARIF CONSTRUCTION» ЖШС атауының өзгеруі туралы, қатысу-
шылар құрамының өзгеруі және «SHARIF CONSTRUCTION» дирек-
торы лауазымына Л.В.Фарзалиеваны 22.06.21 ж. шешімі негізінде 
тағайындау туралы хабарлайды. SJS S. A. АҚ үшін 100% үлес «SHARIF 
CONSTRUCTION». .

16. Шариф Металл « ЖШС 24.09.20 ж. №1 жиналыстың хаттамасы 
негізінде облигация ұстаушыларына қатысушылар құрамының ауысқаны 
туралы хабарлайды. Құрамы бекітілді: «SJS S. A.» АҚ жарғылық 
капиталынан - 80%; Сон М. В. – 20% «Шариф Металл».

17. «Уральскдорстрой» Акционерлік қоғамы 2021 жылдың 23 тамызыңда 
сағат 10:00 акционердің кезекті жылдық ортақ жиналысының өткізілетінін 
хабарлайды. Жиналыс мекенжайы: Орал қ., промзона Желаево, 25. 
Күн тәртібі акционерлік қоғамның аудитті қаржы мәселесін бекіту туралы. 

13. «Микроқаржы ұйымы» ЖШС «Kredit Seven Kazakhstan (Credit 
Seven Kazakhstan)», БСН 200340016315, өзінің қарыз алушыларына, несие 
берушілеріне және мүдделі тұлғаларға заңды мекенжайдың өзгергені туралы 
хабарлайды.

Жаңа заңды мекенжай: ЖШС «МҚҰ «Кредит Севен Казахстан (Credit 
Seven Kazakhstan)»: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, 
Төле би көшесі, 155 а ғимарат, 3 қабат, «Гранд Азия» БК.

МҰРАГЕРЛІК
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әдіспен есептеледі және актив пайдалануға дайын болған сәттен басталады. Жеке 
қаржылық есептілікті дайындау мақсаттары үшін Топ 5 жылға дейінгі пайдалы 
қызмет мерзімін пайдалана отырып, материалдық емес активтер бойынша амор-
тизацияны есептейді, немесе лицензиялық шарттың немесе патенттің қолданылу 
мерзімі негізінде құжаттың негізінде есептейді. Пайдалы қызмет көрсетудің 
болжалды мерзімдері, тарату құны және амортизацияны есептеу әдісі әр жылдың 
соңында талданады және қажет болған жағдайда түзетіледі;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша инвестициялық жылжымай-
тын мүлік 13 205 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 11 620 мың теңгені құрады, 12,0%-ға төмендеді; Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік – жалға алу, капиталдың өсу кезеңі немесе екі тәсілмен де пай-
даланылатын объектілер (құрылыс сатысындағы мұндай объектілерді қоса алғанда) 
болып табылады. Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілері бастапқыда са-
тып алу құны, оның ішінде сатып алуға кеткен шығындар бойынша есептеледі. Олар 
кейiннен әдiл құн бойынша көрсетiледi. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің 
әділ құнының өзгеруі пайдаға немесе залалдарға олар туындаған кезеңде енгізіледі. 
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк объектісі ол шығып кеткен немесе пайдаланудан 
түпкі шығарылған кезде, онымен байланысты экономикалық пайда алу көзделмейтін 
кезде баланстан есептен шығарылады. Объектiнiң шығуынан болатын кез келген кiрiс 
немесе залал (шығудан түскен таза табыстар пен активтiң баланстық құны арасындағы 
айырма) есептен шығару кезеңi iшiнде пайдаға немесе залалға қосылады.

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған акви-
зициялық шығындар 721 251 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқса-
нындағы жағдай бойынша бұл сома 1 156 994 мың теңгені құрады, өсім 60,4%;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған 
салық активтері 27 757 мың теңгені құрады;

– Өзге де активтер 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 190 986 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл 
сома 145 780 мың теңгені құрады, 23,7%-ға төмендеді.

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша МІНДЕТТЕМЕЛЕР  
11 795 042 мың теңге құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бой-
ынша міндеттемелер сомасы 14 615 405 мың теңгені құрады, бұл 2 820 363 мың 
теңгеге артық. Өзгеріс 23,9% құрады.

Жеке баптар тұрғысынан кезең ішіндегі міндеттемелердің өзгеруі мынадай 
түрде, жалпы мәндерді көрсетумен сипатталады:

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сақтандыру және қайта сақтан-
дыру бойынша несиелік берешек 420 875 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 жел-
тоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 632 702 мың теңгені құрап, 50,3%- ға өсті;

– аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қоры 2020 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша 4 478 234 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанын-
дағы жағдай бойынша бұл сома 5 418 562 мың теңгені құрады, өсім 21%;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сақтандыру талаптарын 
реттеуге арналған шығындар мен залалдар бойынша қорлар 4 268 352 мың 
теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 
7 678 286 мың теңгені құрап, 79,9%- ға ұлғайды. 2020 жылы Топ «Бұқтырма 
цемент компаниясы» ЖШС сақтанушымен жасалған шарт бойынша 2020 жыл-
дың шілдесінде 3,845,146 мың теңге сомасында болған сақтандыру жағдайына 
байланысты сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар 
бойынша қорды едәуір ұлғайтты. Сақтандыру жағдайы «мүлiктiк» сақтандыру 
және «қаржылық залалдардан сақтандыру» сыныптары бойынша болды;

– Тікелей РЕПО шарттары 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша  
1 836 008 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойын-
ша бұл сома 388 393 мың теңгені құрады, 78,8%-ға төмендеді;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттемелер 23 764 мың теңгені құрады;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша болашақ кезеңдердің кірі-
стері 309 777 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 24 452 мың теңгені құрады.- төмендеу 92,1% құрады;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жалдау бойынша міндетте-
мелер 152 943 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 135 850 мың теңгені құрады, 11,2%-ға төмендеді;

– өзге міндеттемелер 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай  бойынша 328 853 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл 
сома 313 396 мың теңгені құрап, 4,7%- ға төмендеді.

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша КАПИТАЛ 9 349 785 мың тең-
гені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша капитал сомасы  
11 855 484 мың теңгені құрады, бұл 2 505 699 мың теңгеге артық. Өзгеріс 26,8% құрады.

Жекелеген баптар қимасында кезең ішіндегі капиталдың өзгеруі жалпы мән-
дерін көрсете отырып, төмендегідей сипатталады:

– жарғылық капитал 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша  
300 000 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бой-
ынша сома 300 000 мың теңгені құрады, бұл кезең ішінде өзгерістер болмады; 
2020 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шығарылған 
жай акциялардың саны 230,000 құрады және олардың ішінде орналастырылған 
акциялардың саны 300 000 мың теңге номиналындағы 122 400 жай акция құрады. 
Әрбір жай акция дауысқа құқық береді, және дивидендтерді бөлуде акциялар тең. 
2020 және 2019 жылдар ішінде дивидендтер жарияланбаған және төленбеген;

– мүлікті қайта бағалау қоры 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
513 377 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
бұл сома 618 979 мың теңгені құрады, 20,6%-ға төмендеді;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сату үшін қолда бар қаржы 
активтерін қайта бағалау қоры (1 214) мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқ-
санындағы жағдай бойынша бұл сома (430) мың теңгені құрады, 64,6%-ға төмендеді;

– тұрақтандыру қоры 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 385 
мың теңге құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 8 426 
мың теңгені құрады, өсім 2 088,6%; Тұрақтандыру қоры бөлінбеген пайданы 
түзету арқылы капиталда танылады және сақтандыру ұйымының оның орташа 
мәнінен шығындылығын сипаттайтын коэффицент асып кеткен жағдайда бола-
шақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты сақтандыру ұйымының 
міндеттемелерін бағалау болып табылады;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша басқа қорлар 15 000 мың 
теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома  
20 684 мың теңгені құрап, 37,9%-ға өсті;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бөлінбеген пайда 8 522 237 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл 
сома 10 907 825 мың теңгені құрап, 28%-ға ұлғайды.

Қаржылық есептілік есептеу қағидатына сәйкес жасалды. Есептеу қағидаты 
шаруашылық операциялардың нәтижелерiн, сондай-ақ төлем уақытына қара-
мастан оларды жасау фактiсi бойынша оқиғаларды тануды көздейдi. Операциялар 
мен оқиғалар бухгалтерлік есепте көрсетіледі және олар жататын кезеңдердің 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне енгізіледі.

Сақтандыру қызметiнен түскен кiрiстерге сақтандыру талаптарын реттеуге 
кеткен залалдар мен шығындар бойынша төленген залалдар мен қорларды, 
аққұла сыйлықақылар қорының таза өзгеруiн, сондай-ақ аквизициялық шығын-
дарды қоспағанда сақтандыру бойынша таза сыйлықақылар және қайта сақтан-
дырушыларға берiлген сыйлықақылардан ұсталған комиссиялар кіреді.

Таза сақтандыру сыйлықақылары - қайта сақтандырушыларға берiлген сый-
лықақыларды шегергенде брутто сыйлықақылар. Келісімшартты жасасу кезінде 
сыйлықақылар сақтандыру сыйлықақылары ретінде танылады және сақтандыру 
шартының қолданылу кезеңінде барабар негізде кірістерге жатады. Аққұла 
сыйлықақылар қоры – мерзімі өтпеген сақтандыру шартына кіретін сақтандыру 
сыйлықақыларының бөлігі болып табылады және қаржылық жағдайы туралы 
шоғырландырылған есептілікте міндеттемелер құрамына қосылады.

Төленген залалдар мен залалдар бойынша қордың өзгеруі сақтандыру талап-
тарын реттеуге кеткен залалдар мен шығындар бойынша қорларды қайта бағалау 
арқылы туындауына байланысты кірістер мен залалдар туралы шоғырланды-
рылған есептілікте есептеледі.

Шығыс қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған комиссиялар қайта сақтан-
дыру шарты күшіне енген сәттен бастап пайда мен шығындар туралы шоғырланды-
рылған есепке енгізіледі.

Аквизициялық шығындар сақтандыру агенттерi мен сақтандыру брокерлерiне 
төленетiн комиссиялардан тұрады және қоса берiлiп отырған қаржылық жағдайы 
туралы шоғырландырылған есепте аққұла сыйлықақылар қорының азаюы ретiнде 
көрсетіледі және тиiстi сыйлықақылар алынған кезең iшiнде амортизацияланады.

Топ сақтандыру бойынша міндеттемелер болашақта күтілетін ақша ағынына 
сәйкес келетініне көз жеткізу үшін әрбір есепті күнге міндеттемелердің бара-
барлығын тексеруді орындайды. Бұл талдау ең үздік жорамалдар мен бағалау-
ды пайдалана отырып, міндеттемелердің баланстық құнын және болжанатын 
болашақ дисконтталған ақша ағындарын (сыйлықақыларды, наразылықтарды, 
шығындарды, инвестициялар бойынша қайтаруларды және басқа баптарды қоса 
алғанда) салыстыру жолымен жүргізіледі.

Мiндеттемелердiң жеткіліксіздігі анықталған жағдайда (яғни сақтандыру 
мiндеттемелерiнiң баланстық құны болашақ ақша ағындарының болжамды құ-
нынан аспайды), онда бұл жеткiлiктiлiксіздік пайда мен залалдар және басқа да 
жиынтық кiрiстер туралы шоғырландырылған есепте толық көлемде танылады.

Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша 
қорлар болжамды шығындардың қорытынды бағалауы болып табылады және 
мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдардың қорын (бұдан әрі – «МРЗҚ») және 
орын алған, бірақ мәлімделмеген залалдар қорын (бұдан әрі – «ОМЗҚ») қамтиды. 

МРЗҚ есепті күнге реттелмеген қолдағы мәлімделген шағымдар бойынша 
құрылады. Бағалау сақтандыру жағдайын тергеу барысында Топ алған ақпарат 
негізінде жүргізіледі. ОМЗҚ Компания шағымдардың алдыңғы тарихы/сақтан-
дыру шағымдарын реттеу негізінде, сақтандыру үшбұрыштарын қамтитын 
есептеудің актуарлық әдістерін пайдалана отырып, статистикалық деректері 
бар сақтандыру сыныптары бойынша есептейді. Статистикалық деректері жоқ 
сақтандыру сыныптары бойынша ОМЗҚ ҚРҰБ талаптарына сәйкес сақтандыру 
сыйлықақылары сомасының кемінде 5%-ы мөлшерінде құрылады. 

Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындарға арналған 
қорлардағы қайта сақтандырушылардың үлесі қайта сақтандыру шарттары бо-
йынша қайта сақтандырушының үлесіне сәйкес есептеледі.

Өткен жылы сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша жиналған брутто 
сыйлықақылар көлемі 10 601 032 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстыр-
ғанда 4,6%-ға артық. 2020 жылы Компания автокөліктерді сақтандыру сыныбы 
бойынша сыйақыларды жинауды 183,68% арттырды және КҚИ АҚЖ мiндеттi 
сақтандыру жарнасын 33,54%-ға төмендетті. Қайта сақтандыруға берілген сый-
лықақылар көлемі 1 294 065 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстырған-
да 6,5%-ға аз. Топтың жеке ұстап қалуы 2020 жылдың нәтижелері бойынша 88%-
ды, 2019 жылы 86%-ды құрады. 2020 жылы таза сақтандыру сыйлықақылары  
9 306 967 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 6,3%-ға артық. 

Сақтандыру қызметінен түскен кірістер 2020 жыл бойынша 8 301 556 мың тең-
гені құрады, ал 2019 жылы олар 8 661 650 мың теңгені құрады, 4,2%-ға төмендеді.

2020 жыл ішінде Топ инвестициялық қызметтен 1 701 696 мың теңге мөлшерінде 
кіріс алды, 2019 жылы инвестициялық кіріс 1 180 590 мың теңгені құрады. 

Өткен 2020 жыл бойынша Топ 3 920 891 мың теңге сомасында сақтандыру 
төлемдерін жүзеге асырды, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 16,7%-ға аз. Таза 
сақтандыру төлемдерінің көлемі 3 822 661 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен 
салыстырғанда 17,8%-ға аз.

Негізгі сомалар автокөлік иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыру, автокөлікті, 
АҚЖ ерікті сақтандыру, және медициналық сақтандыру бойынша төленді. 
Сақтандырудың осы сыныптары барлық Топ төлемдерінің 99%-ын құрады.

Шартты міндеттемелер қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есептілікте танылмайды, бірақ егер экономикалық пайданы білдіретін ресурстар-
дың жылыстауы екіталай болса, жеке қаржылық есептілікте ашылып көрсетіледі. 
Шартты активтер қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте көрсетіл-
мейді, бірақ экономикалық пайда алу ықтимал болатын жағдайларда ашылады.

Қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есептілікті (оқиғаларды тү-
зетін) жасау күніндегі Топтың жағдайы тураылы қосымша ақпаратты ұсынатын 
жылдың аяқталуынан кейінгі оқиғалар жеке қаржылық есептілікте көрсетіледі. 
Түзетуші оқиғалар болып табылмайтын жыл аяқталғаннан кейін пайда болатын 
оқиғалар, егер олар елеулі болып табылатын болса, ескертулерде анықталады. 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі шоғырландырылған 
есептілікті Топ басшылығы 2021 жылдың 30 сәуірінде басылымға мақұлдады.
	 Басқарма	төрағасы												Ханин	О.А.
	 Бас	бухгалтер																						Алькенова	Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕПТІЛІК
Мың теңге Еск. 31 желтоқсан

2020 жыл
31 желтоқсан
2019 жыл

АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары 5 3,893,932 3,549,412
Банктердегі қаражаттер 6 250,048 4,028,747
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша көрсетілген қаржылық активтер 7  15,116,513 10,185,560
Сату үшін қолда бар қаржылық активтер 8 43,014 47,605
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек 9 414,781 709,750
Аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қоры, қайта сақтандырушының үлесі 10 237,804 302,887
Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша қор, 
қайта сақтандырушының үлесі 11 3,974,751 277,743
Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 163,333 144,470
Негізгі құралдар 12 887,232 799,330
Материалдық емес активтер 175,087 146,124
Инвестициялық жылжымайтын мүлік 11,620 13,205
Кейінге қалдырылған аквизициялық шығындар 14 1,156,994 721,251
Кейінге қалдырылған салықтық активтер 13 – 27,757
Өзге де активтер 15 145,780 190,986
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР 26,470,889 21,144,827
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешектер мен алынған 
алғытөлемдер 16 632,702 420,875
Аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қоры 10 5,418,562 4,478,234
Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша қорлар 11 7,678,286 4,268,352
Тікелей РЕПО шарттары 17 388,393 1,836,008
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 13 23,764 –
Болашақ кезеңдердiң кiрiстерi 18 24,452 309,777
Жалдау бойынша міндеттемелер 135,850 152,943
Басқа да міндеттемелер 19 313,396 328,853
БАРЛЫҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 14,615,405 11,795,042
КАПИТАЛ:
Жарғылық капитал 20 300,000 300,000
Мүлікті қайта бағалау қоры 618,979 513,377
Сату үшін қолда бар қаржылық активтерді қайта бағалау қоры (430) (1,214)
Тұрақтандыру қоры 21 8,426 385
Басқа да қорлар 20,684 15,000
Бөлінбеген пайда 10,907,825 8,522,237
БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ 11,855,484 9,349,785
БАРЛЫҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ 26,470,889 21,144,827

Басқарма төрағасы Ханин О.А.
Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ЖӘНЕ 2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ 

ІШІНДЕГІ БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕПТІЛІК 

Мың теңге Еск. 2020	жыл 2019 жыл
Сақтандыру сыйлықақылары, жалпы сомасы 22 10,601,032 10,135,512
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары 22 (1,294,065) (1,384,082)
Қайта сақтандыруға берілгендерді қоспағандағы сақтандыру сыйлықақылары 9,306,967 8,751,430
Аққұла сақтандыру сыйлықақылары қорындағы өзгеріс, нетто 22 (1,005,411) (89,780)
Қайта сақтандыруға берілген аққұла сыйлықақылар 8,301,556 8,661,650
Төленген залалдар, жалпы сомасы 11, 23 (3,920,891) (4,709,618)
Төленген шығындар, қайта сақтандырушының үлесі 11, 23 98,230 61,818
Сақтандыру талаптарын реттеуге кеткен залалдар мен шығындар бойынша қорлар-
дағы өзгеріс, жалпы сомасы 23 (3,409,934) (1,080,923)
Сақтандыру талаптарын реттеуге кеткен залалдар мен шығындар бойынша қорлар-
дағы өзгеріс, қайта сақтандырушының үлесі 23 3,697,008 63,737
Қайта сақтандыруға берілгендерді шегергендегі шығындар (3,535,587) (5,664,986)
Комиссиялық кірістер 24 127,527 124,007
Комиссиялық шығындар 24 (1,810,425) (1,236,016)
Комиссиялық шығындар, нетто (1,682,898) (1,112,009)
Инвестициялық кіріс 25 1,701,696 1,180,590
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза кіріс/(шығын) 27 563,621 (47,200)
Негізгі құралдардың шығуынан және материалдық емес активтерді есептен шыға-
руынан таза залал (7,933) (5,040)
Басқа да операциялық шығын, нетто (45,119) (92,534)
Басқа да кірістер 2,212,265 1,035,816
Жалақы және басқа да төлемдер 26 (1,999,957) (2,242,917)
Әкімшілік және операциялық шығындар 26 (717,236) (1,158,005)
Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар (50,558) (117,531)
Амортизация және тозу (98,688) (74,159)
Операциялық шығындар (2,866,439) (3,592,612)
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарға дейінгі пайда/(залал) 2,428,897 (672,141)
Корпоративтік табыс салығы бойынша (шығындар)/үнемдеу 13 (29,584) 116,453
Таза пайда/ (таза залал) 2,399,313 (555,688)
Салықты шегергендегі басқа да жиынтық кіріс/ (шығын):
Кейіннен пайда немесе залал санатына жатқызылуы мүмкін емес баптар
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен таза кіріс/(залал) (салықтық әсерді 
есепке алмағанда 26,400 мың теңге (2019 жыл: 6,463 мың теңге))  105,602 (25,851)
Кейіннен пайда немесе залал санатына жатқызылуы мүмкін баптар
Сату үшін қолда бар қаржылық активтердің әділ құнының таза өзгеруі (салық әсерін 
есепке алмағанда – нөл) 784 449
Жыл ішінде сатылған сату үшін қолда бар қаржылық активтер бойынша таза кіріс 
(салық әсерін есепке алмағанда – нөл) 25 – 990
Корпоративтік табыс салығынан кейінгі өзге де жиынтық кіріс/(залал) 106,386 (24,412)
Барлығы жиынтық кіріс/ (залал) 2,505,699 (580,100)
Акцияға арналған пайда/(залал):
Негізгі және көбейтілген (теңгемен) 19,602.22 (4,539.93)

Басқарма төрағасы Ханин О.А.
Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕПТІЛІК 

2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША
Мың теңге Жарғы-

лық 
капитал

Мүлікті 
қайта 
бағалау 
қоры

Сату үшін 
қолда бар 
қаржы актив-
терін қайта 
бағалау қоры

Тұрақ-
тылық 
қоры

Басқа 
да 
қорлар

Бөлін-
беген 
пайда

Барлығы

2018 жылдың 31 желтоқса нындағы жағдай 
бойынша 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,135,057 9,996,092
ҚЕХС (IFRS) 16 пайдаланудан болған әсер – – – – – (66,207) (66,207)
2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,068,850 9,929,885
Басқа да жиынтық залал – (25,851) 1,439 – – – (24,412)
Таза залал – – – – – (555,688) (555,688)
Жыл ішіндегі барлығы жиынтық залал – (25,851) 1,439 – – (555,688) (580,100)
Тұрақтандыру қорындағы өзгерістер – – – (1,183) – 1,183 –
Кездейсоқ тәуекелдер қорындағы өзгерістер – – – – (7,892) 7,892 –
2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша 300,000 513,377 (1,214) 385 15,000 8,522,237 9,349,785
Басқа да жиынтық кіріс – 105,602 784 – – – 106,386
Таза пайда – – – – – 2,399,313 2,399,313
Жыл ішіндегі барлығы жиынтық кіріс – 105,602 784 – – 2,399,313 2,505,699
Тұрақтандыру қорындағы өзгерістер – – – 8,041 – (8,041) –
Кездейсоқ тәуекелдер қорындағы өзгерістер – – – – 5,684 (5,684) –
2020 жылдың 31 желтоқса нын  дағы жағдай 
бойынша 300,000 618,979 (430) 8,426 20,684 10,907,825 11,855,484

Басқарма төрағасы Ханин О.А.
Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕПТІЛІК

2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША
Мың теңге Еск. 2020	жыл *2019 жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарға дейінгі пайда/(залал) 2,428,897 (672,141)
Түзетулер:
Аққұла сақтандыру сыйлықақылары резервтерінің өзгеруі 22 1,005,411 89,780
Қайта сақтандырушының үлесін шегергендегі сақтандыру талаптарын реттеуге ар-
налған залалдар мен шығындарға арналған қорлардың өзгеруі 23 (287,074) 1,017,186
Тозу және амортизация 98,771 74,159
Негізгі құралдардың шығуынан және материалдық емес активтерді есептен шығарудан 
таза іске асырылған залал 12,235 19,161
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша көрсетілген қаржылық активтерді қайта 
бағалаудан іске асырылмаған залал 25 419,947 75,716
Шетел валютасымен операциялар бойынша таза іске асырылмаған (кіріс)/залал (415,516) 47,129
Құнсыздану бойынша қорды қалыптастыру 9 (15,716) 48,973
Пайдаланылмаған демалыстар мен жылдық сыйлықақылар бойынша қордың өзгеруі 19 (37,310) 129,700
Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс (22,638) (82,937)
Жалдау бойынша пайыздық шығындар 25 8,020 17,277
Басқа түзетулер 34,259 (1,190)
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қыз-
меттен түскен ақша қаражатының түсімі 3,229,286 762,813
Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруі:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешектегі өзгерістер 309,112 39,582
Аквизициялық шығындардағы өзгерістер (435,743) (401,179)
РЕПО шарттарындағы өзгеріс (1,447,615) (1,449,569)
Басқа активтердегі өзгеріс 45,079 37,840
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешектегі өзгеріс 297,797 (48,103)
Болашақ кезең табыстарындағы өзгеріс (285,661) 158,490
Басқа міндеттемелердегі өзгеріс 42,509 (112,429)
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтен түскен 
ақшалай қаражаттың түсімі/(жылыстауы) 1,754,764 (1,012,555)
Төленген корпоративтік табыс салығы (23,326) (116,015)
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімі/ (жылыстауы) 1,731,438 (1,128,570)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдарды сатып алу 12 (39,770) (61,369)
Материалдық емес активтерді сатып алу (54,514) (33,632)
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілген қаржылық активтерді сатып алу (17,548,446) (4,475,768)
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілген қаржылық активтерді 
сатудан түсетін түсімдер 12,594,556 6,307,507
Банктерде орналастырылған қаражаттар (3,778,699) (15,192,183)
Банктерден қайтарылған қаражаттар 7,557,929 12,800,099
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза жылыстауы (1,268,944) (655,346)

Басқарма төрағасы Ханин О.А.
Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕПТІЛІК
2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША (ЖАЛҒАСЫ)

Мың теңге Еск. 2020 жыл *2019 жыл
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Активтерді пайдалану құқығы үшін төлем (59,012) (23,934)
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза жылыстауы (59,012) (23,934)
Ақша қаражаты мен олардың баламаларындағы таза ұлғаю/(азаю) 403,482 (1,807,850)
Бағамдық айырмалардың әсері (58,962) (22,949)
Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары 5 3,549,412 5,380,211
Кезең соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары 5 3,893,932 3,549,412

Басқарма төрағасы Ханин О.А.
Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК –  ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған  
жыл бойынша ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН қаржылық есептілікке 

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Коммеск-Өмiр» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 
«Компания») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 1991 жылдың 19 
қарашасында Қазақстан Республикасында құрылды. 

Компанияның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – «ҚРҰБ», 
бұрын Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша  
Қазақстан Республикасының агенттігі ретінде мәлім болған) Қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау бойынша Қазақстан Республикасының 
комитеті берген, 2011 жылдың 30 желтоқсанындағы № 2.1.1 жалпы сақтандыру сала-
сындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы 
бар. 

Компания мүлікті сақтандыру және жазатайым оқиғалардан сақтандыру, аза-
маттық жауапкершілікті сақтандыру, жеке сақтандыру және қайта сақтандыру 
бойынша түрлі сақтандыру өнімдерін ұсынады.

Компанияның тiркелген кеңсесі келесі мекенжай бойынша орналасқан: Қа-
зақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19.

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның акционер-
лері болып табылады: «Сентрас Капитал» ЖШС - 81,80%, «Сентрас Секьюритиз» 
АҚ - 6,0%, басқалары (иелену үлесі 5%-дан кем) - 12,20%. 2020 және 2019 жылдар-
дың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша Компанияның түпкі бақылау тұлғасы 
Қазақстан Республикасының азаматы Абдразаков Е.С. мырза болып табылады.

2019 жыл ішінде Компания «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компа-
ниясы» АҚ еншілес ұйымына инвестиция салды және құрды. Еншілес ұйым өмірді 
сақтандырудың ерікті түріне қатысты әртүрлі сақтандыру өнімдерін ұсынуды жоспар-
лап отыр, бұл сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табылады. Еншілес ұйымға 
салынған инвестициялардың сомасы 3 800 000 мың теңгені құрады. Еншілес ұйым 
2020 жылдың сәуір айында сақтандыру қызметін жүзеге асыруға лицензия алды.

2020 жылдың 27 ақпанында A.M.Best халықаралық рейтингтік агенттігі «Ком-
меск – Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ рейтингтерін растады: қаржылық 
тұрақтылық рейтингі «В-» және эмитенттің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі 
«BB-». Рейтингтер болжамы – «тұрақты».

Топ стандартты қолданудың түрлендірілген ретроспективті тәсілін пайдалана-
ды. Осы тәсілге сәйкес ҚЕХС (IFRS) 16 бастапқы қолданудан болған жиынтық 
әсер алғашқы рет қолдану күніне капиталды түзету болып танылады. Топ 2015 
жылдың қаңтар айынан бастап әкімшілік кеңсені жалға алып келеді. Топ топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептілігіне ҚЕХС (IFRS) 16 пайдаланудан болған 
әсерін бағалады. 6 жылды құрайтын жалдау мерзімі аяқталмайтын кезеңге сәйкес 
келеді, қажет болған жағдайда ұзарту нұсқасымен, ол 2015 жылдың маусымында 
келісімнің бастапқы күнінен бастап 2025 жылы келісімшарттың қолданылу мерзімі 
аяқталғанға дейінгі кезеңге ақылға қонымды түрде белгіленген және есептелген . 
Пайдалану құқығы болып табылатын активті есептеу үшін 11,0 пайызды құрайтын 
келісімшарттың қолданылуы басталған мезетте Ұлттық банктің берілген қарызда-
ры бойынша мөлшерлемеге тең дисконттау мөлшерлемесі пайдаланылды.

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компания «Centras 
Kommesk Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ бастапқы құны бойынша 
жеке қаржылық есептілікте көрсетілген 3 800 000 мың теңге сомасындағы жай 
акцияларының 100% үлесін иеленуде.

«Centras Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы 
(бұдан әрі – «Компания») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2019 
жылдың 27 желтоқсанында Қазақстан Республикасында құрылды. 

Еншілес ұйым сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табылатын өмірді 
сақтандырудың түрлі өнімдерін ұсынады. 

2020 жылы дивидендтер жарияланбаған және төленбеген.
2020 жылдың 1 қаңтарының басындағы  жағдай бойынша АКТИВТЕР  

21 144 827 мың теңге құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойын-
ша активтер сомасы 26 470 889 мың теңгені құрады, бұл 5 326 062 мың теңгеге 
артық. Өзгеріс 25,18% құрады.

Жеке баптар кескінінде кезеңдегі активтердің өзгеруі (қорларды (провизия-
ларды), теріс түзету шоттарын және есептелген амортизацияны ескере отырып) 
жиынтық мәндерін көрсете отырып, келесідей сипатталады:

– 2020 жылдың 1 қаңтардағы ақша қаражаттары және олардың баламалары  
3 549 412 мың теңгенi құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бой-
ынша 3 893 932 мың теңгенi құрады, ұлғаю 9,7%-ға құрады; ақшалай қаражаттар 
кассадағы қолма-қол ақшаны, брокерлiк шоттардағы, ағымдағы банктiк шот-
тардағы ақшалай қаражатты, жолдағы ақшалай қаражатты және бiр айға дейiнгi 
мерзiмде «РЕПО кері сатып алу» шарттарын қамтиды;

– 2020 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша банктердегі қаражат 4 028 747 мың 
теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 250 048 мың 
теңге, төмендеу 93,8% құрады; әдеттегі қызметі барысында Топ банктерге түрлі кезең-
дерде салымдар жүргізеді. Депозиттер тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі негізінде 
амортизацияланған құн бойынша есептеледі;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша пайда немесе залал арқылы әділ 
құн бойынша көрсетілген қаржылық активтер 10 185 560 мың теңгені құрады, 2020 
жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 15 116 513 мың теңге құрады, яғни 
48,4%-ға ұлғайды; қаржылық активтер пайда мен залалдарды қайта бағалауды көр-
сетумен әділ құн бойынша көрсетіледі. Таза пайда немесе залалдар қаржылық актив 
бойынша алынған дивидендтер мен пайыздарды қамтиды және пайда мен залалдар 
туралы шоғырландырылған есепте және өзге де жиынтық кірісте көрсетіледі;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сату үшін қолда бар 
қаржылық активтер 47 605 мың теңгені құрады, ал 2020 жылдың 31 желтоқсанын-
дағы жағдай бойынша бұл сома 43 014 мың теңгені құрады, төмендеу 9,6%- ды 
құрады; ұйымдастырылған нарықтардағы акциялар мен мерзімді облигациялар 
«сату үшін қолда бар» ретінде жіктеледі және әділ құны бойынша көрсетіледі. 
Әділ құнның өзгеруіне байланысты туындаған кірістер мен шығыстар, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген пайыздық кірісті, тұрақты си-
паттағы құнсыздану жағдайларын, пайдада немесе залалда танылған  бағамдық 
айырма жағдайларын есептемегенде, инвестицияларды қайта бағалау қорының 
құрамында өзге де жиынтық кірісте танылады. Қаржылық активтің шығып кетуі 
немесе құнсыздануы жағдайында сату үшін қолда бар қаржылық активтерді 
қайта бағалау бойынша қорда бұрын танылған жинақталған кірістер немесе 
шығыстар шығу немесе құнсыздану кезеңіндегі қаржылық нәтижелерге жатады; 

– сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек 2020 жылдың 
1 қаңтарындағы жағдай бойынша 709 750 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 414 781 мың теңгені құрады, төмен-
деу 41,6%- ды құрады; Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық 
берешек тиісті кіріс табылған кезде танылады. Құнсыздану үшін сақтандыру бой-
ынша дебиторлық берешегінің баланстық құнын шолу оқиғалар немесе жағдаяттар 
баланстық құнын өтеу мүмкін болмайтынын көрсеткен барлық жағдайларда қайта 
қаралады; және құнсызданудан болған залал пайда мен залалдар туралы шоғырлан-
дырылған есептілікте және басқа да жиынтық кірісте көрсетіледі. Сақтандыру және 
қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешекті тануды тоқтату қаржылық актив-
терді тануды тоқтату бойынша критерийлері орындалған кезде жүзеге асырылады;

– аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қорларындағы қайта сақтандырушы-
ның үлесі 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 302 887 мың теңгені 
құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 237 804 мың 
теңгені құрады, төмендеу 21,5%-ды құрады; Компания қалыпты қызмет барысында 
жалпы сақтандыру келісімшарттары бойынша қайта сақтандыру тәуекелін де өз 
мойнына алады. Қабылданған қайта сақтандыру бойынша сыйлықақылар мен 
залалдар қайта сақтандыру түрлеріне сәйкес сақтандыру бойынша кiрiстер мен 
шығындар сияқты кiрiстер мен шығындар ретiнде танылады. Қайта сақтандыру 
бойынша міндеттемелер қайта сақтандырушылар алдындағы міндеттемелер болып 
табылады. Төленуге тиiстi сомаларды бағалау қайта сақтандыру келісімшарттарына 
сәйкес жүргiзiледi. Сыйлықақылар мен төлемдер тапсырылған қайта сақтандырулар 
үшiн де, қабылданған қайта сақтандыру үшiн де жалпы сома түрде ұсынылған. 
Қайта сақтандыру активтері мен міндеттемелерін тануды тоқтату келісімшарттық 
міндеттемелер орындаулған немесе оның қолданылу мерзімі аяқталған кезде немесе 
келісімшарт басқа тарапқа берілген кезде жүзеге асырылады;

– сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша 
қорлардағы қайта сақтандырушының үлесі, 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша 277 743 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 3 974 751 мың теңгені құрап, 1 331,1%-ға өсті. 2020 жылы Топ 
«Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС сақтанушымен жасалған шарт бойынша 2020 
жылдың шілдесінде 3,845,146 мың теңге сомасында болған сақтандыру жағдайына 
байланысты сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар 
бойынша қорды едәуір ұлғайтты. Сақтандыру жағдайы «мүлікті» сақтандыру және 
«қаржылық залалдардан сақтандыру» сыныптары бойынша орын алды

– ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 2020 
жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша 144 470 мың теңгені құрады, 2020 
жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 163 333 мың теңгені 
құрады, яғни 13,1%-ға өсті;

– негізгі құралдар 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 799 330 
мың теңгені құрады,  2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша  
887 232 мың теңгені құрады, өсім 11,0 % құрады; Жер мен ғимараттар қайта 
бағалау сәтінде келесі жинақталған тозуды және құнсызданудан жинақталған 
залалдарды шегергендегі әділ құн болып табылатын қайта бағаланған құны бой-
ынша көрсетіледі, жердің әдетте қызмет ету мерзімі шектелмеген және амортиза-
цияға жатпайды. Қайта бағалау негiзгi құралдардың баланстық құны есептi күнгi 
олардың әдiл құнынан қатты ерекшеленбейтiндей етiп тұрақты түрде жүргiзiледi. 
Қайта бағалау нәтижесiнде  ғимараттар мен құрылыстардың құнының кез келген 
ұлғаюы басқа жиынтық кiрiске қосылады және бұрын залал ретiнде көрсетiлген 
сол активтер құнының алдыңғы төмендеуiнен асып түсетiн дәрежеде капиталға 
жинақталады. Алдыңғы төмендеу сомалары шегіндегі қайта бағалау қаржылық 
нәтижеге жатады. Қайта бағалау нәтижесінде ғимараттардың баланстық құнының 
төмендеуі осы активтің алдыңғы қайта бағалау нәтижесінде пайда болған қайта 
бағалау қорының қалдығынан асып түсу сомасындағы қаржылық нәтижеге де 
жатады. Қайта бағаланатын ғимараттар мен құрылыстардың тозуы бойынша 
шығындар пайда мен залалда көрсетіледі. Қайта бағаланатын ғимаратты кейін 
сату немесе есептен шығару кезiнде негiзгi құралдарды қайта бағалау қорының 
қалдығы бөлінбеген пайданың шотына тiкелей жазылады. Көліктік және басқа да 
негізгі құралдар жинақталған тозумен және құнсызданудан жинақталған залал-
дарды шегергендегі бастапқы құн бойынша көрсетіледі; 

Топ негізгі құралдарды қайта бағалауды тәуелсіз бағалаушының қатысуымен 2020 
және 2019 жылдары жүргізді.  Топ 2020 және 2019 жылдары қайта бағалаудан кірі-
стерді 133,587 және тиісінше 32,314 мың теңге мөлшеріндегі залалды мойындады.

ҚЕХС (IFRS) 16 қабылдағаннан кейін Топ жалға алушы болып табылатын барлық 
жалдау шарттары үшін есеп пен бағалауды жүргізудің бірыңғай тәсілін қабылдады, 
тек басталу күніне жалдау мерзімі 12 ай және одан аз болатын және  сатып алу опци-
онын (қысқа мерзімді жалдау) қамтымайтын жалдау шарттарын және негізгі активтің 
құны төмен (төмен құнды активтер) жалдау шарттарын тану бойынша жайттар.

Қаржылық жайғдай туралы шоғырландырылған есептілікте, жиынтық залал 
туралы жалпы есепте және ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте та-
нылған сомалар: 

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы құқық түріндегі активтер – 80 051 мың теңге, 
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша – 66 709 мың теңге;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі амортизация бой-
ынша шығындар– 26 684 мың теңге;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі пайыздық шығын-
дар – 8 020 мың теңге;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі төлемдер 59 012 
мың теңгені құрады;

- 2020 жылдың  1 қаңтарындағы жағдай бойынша жалдау бойынша міндетте-
ме – 152 943 мың теңге, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша –  
135 396 мың теңге.

– материалдық емес активтер 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
146 124 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
бұл сома 175 087 мың теңгені құрады, өсім 19,8%- ды құрады; Материалдық емес 
активтер бағдарламалық жасақтаманы қамтиды және жинақталған амортизация 
мен құнсызданудан болған жинақталған залалдарды шегергендегі өзіндік құн 
бойынша ескеріледі. Материалдық емес активтердің амортизациясы тікелей 
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«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша қаржылық есептілікке 
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Коммеск – Өмiр» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - 
«Компания») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 1991 жылдың 19 
қарашасында Қазақстан Республикасында құрылды. 

Компанияның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – «ҚРҰБ», 
бұрын Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша Қа-
зақстан Республикасының агенттігі ретінде мәлім болған) Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын бақылау мен қадағалау бойынша Қазақстан Республикасының комитеті 
берген, 2011 жылдың 30 желтоқсанындағы № 2.1.1 жалпы сақтандыру саласындағы 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар. 

Компания мүлікті сақтандыру және жазатайым оқиғалардан сақтандыру, азамат-
тық жауапкершілікті сақтандыру, жеке сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша 
түрлі сақтандыру өнімдерін ұсынады.

Компанияның тiркелген кеңсесі келесі мекенжай бойынша орналасқан: Қа-
зақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19.

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның акционерлері 
болып табылады: «Сентрас Капитал» ЖШС - 81,80%, «Сентрас Секьюритиз» АҚ 
- 6,0%, басқалары (иелену үлесі 5%-дан кем) - 12,20%. 2020 және 2019 жылдардың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша Компанияның түпкі бақылау тұлғасы 
Қазақстан Республикасының азаматы Абдразаков Е.С. мырза болып табылады.

2019 жылы Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Сен-
трас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ еншілес ұйымын (бұдан 
әрі – Еншілес компания) құрды. Еншiлес ұйым Қазақстан Республикасының ау-
мағында өмiрді сақтандыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асырады. Еншілес ұйымға 
салынған инвестициялардың көлемі 3,800,000 мың теңгені құрады. Еншілес ұйым 
2020 жылдың сәуір айында сақтандыру қызметін жүзеге асыруға лицензия алды.

2020 жылдың 27 ақпанында A.M.Best халықаралық рейтингтік агенттігі «Ком-
меск – Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ рейтингтерін растады: қаржылық 
тұрақтылық рейтингі «В-» және эмитенттің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі «BB-». 
Рейтингтер болжамы - «тұрақты».

Компания стандартты қолданудың түрлендірілген ретроспективті тәсілін пайда-
ланады. Осы тәсілге сәйкес ҚЕХС (IFRS) 16 бастапқы қолданудан болған жиынтық 
әсер алғашқы рет қолдану күніне капиталды түзету болып танылады. Компания 
2015 жылдың қаңтар айынан бастап әкімшілік кеңсені жалға алып келеді. Компани 
компанияның жеке қаржылық есептілігіне ҚЕХС (IFRS) 16 пайдаланудан болған 
әсерін бағалады. 6 жылды құрайтын жалдау мерзімі аяқталмайтын кезеңге сәйкес 
келеді, қажет болған жағдайда ұзарту нұсқасымен, ол 2015 жылдың маусымында 
келісімнің бастапқы күнінен бастап 2025 жылы келісімшарттың қолданылу мерзімі 
аяқталғанға дейінгі кезеңге ақылға қонымды түрде белгіленген және есептелген. 
Пайдалану құқығы болып табылатын активті есептеу үшін 11,0 пайызды құрайтын 
келісімшарттың қолданылуы басталған мезетте Ұлттық банктің берілген қарыздары 
бойынша мөлшерлемеге тең дисконттау мөлшерлемесі пайдаланылды.

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компания «Centras 
Kommesk Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ бастапқы құны бойынша жеке 
қаржылық есептілікте көрсетілген 3 800 000 мың теңге сомасындағы жай акцияла-
рының 100% үлесін иеленуде.

«Centras Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы 
(бұдан әрі – «Компания») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2019 
жылдың 27 желтоқсанында Қазақстан Республикасында құрылды. 

Еншілес ұйым сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табылатын өмірді 
сақтандырудың түрлі өнімдерін ұсынужы жоспарлауда. 

2020 жылы дивидендтер жарияланбаған және төленбеген.
2020 жылдың 1 қаңтарының басындағы жағдай бойынша АКТИВТЕР –  

21 144 827 мың теңге құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
активтер сомасы 25 786 884 мың теңгені құрады, бұл 4 642 057 мың теңгеге артық.  
Өзгеріс 21,95% құрады.

Жеке баптар кескінінде кезеңдегі активтердің өзгеруі (қорларды (провизия-
ларды), теріс түзету шоттарын және есептелген амортизацияны ескере отырып) 
жиынтық мәндерін көрсете отырып, келесідей сипатталады:

– 2020 жылдың 1 қаңтардағы ақша қаражаттары және олардың баламалары  
3 549 412 мың теңгенi құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
3 216 416 мың теңгенi құрады, ұлғаю 9,38%-ға құрады; ақшалай қаражаттар кас-
садағы қолма-қол ақшаны, брокерлiк шоттардағы, ағымдағы банктiк шоттардағы 
ақшалай қаражатты, жолдағы ақшалай қаражатты және бiр айға дейiнгi мерзiмде 
«РЕПО кері сатып алу» шарттарын қамтиды;

– 2020 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша банктердегі қаражаттар 228 747 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 250 048 
мың теңге, төмендеу 9,31 % құрады; әдеттегі қызметі барысында Компания банктер-
ге түрлі кезеңдерде салымдар жүргізеді. Депозиттер тиімді пайыздық мөлшерлеме 
әдісі негізінде амортизацияланған құн бойынша есептеледі;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша пайда немесе залал арқылы 
әділ құн бойынша көрсетілген қаржылық активтер 10 185 560 мың теңгені құрады, 
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 11 437 608 мың теңге құрады, 
яғни 12,29%-ға ұлғайды; қаржылық активтер пайда мен залалдарды қайта бағалауды 
көрсетумен әділ құн бойынша көрсетіледі. Таза пайда немесе залалдар қаржылық 
актив бойынша алынған дивидендтер мен пайыздарды қамтиды және пайда мен 
залалдар туралы жеке есепте және өзге де жиынтық кірісте көрсетіледі;

– еншілес ұйымдарға инвестициялар 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша 3 800 000 мың теңгені құрады; 

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сату үшін қолда бар қаржылық 
активтер 47 605 мың теңгені құрады, ал 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 43 014 мың теңгені құрады, төмендеу 9,64%- ды құрады; ұй-
ымдастырылған нарықтардағы акциялар мен мерзімді облигациялар «сату үшін 
қолда бар» ретінде жіктеледі және әділ құны бойынша көрсетіледі. Әділ құнның 
өзгеруіне байланысты туындаған кірістер мен шығыстар, тиімді пайыздық мөлшер-
леме әдісі бойынша есептелген пайыздық кірісті, тұрақты сипаттағы құнсыздану 
жағдайларын, пайдада немесе залалда танылған  бағамдық айырма жағдайларын 
есептемегенде, инвестицияларды қайта бағалау қорының құрамында өзге де жиын-
тық кірісте танылады. Қаржылық активтің шығып кетуі немесе құнсыздануы 
жағдайында сату үшін қолда бар қаржылық активтерді қайта бағалау бойынша 
қорда бұрын танылған жинақталған кірістер немесе шығыстар шығу немесе құн-
сыздану кезеңіндегі қаржылық нәтижелерге жатады; 

– сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек 2020 жыл-
дың 1 қаңтардағы жағдай бойынша  709 750 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 412 054 мың теңгені құрады, төмендеу 
41,94%- ды құрады; Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық 
берешек тиісті кіріс табылған кезде танылады. Құнсыздану үшін сақтандыру 
бойынша дебиторлық берешегінің баланстық құнын шолу оқиғалар немесе жағда-
яттар баланстық құнын өтеу мүмкін болмайтынын көрсеткен барлық жағдайларда 
қайта қаралады; және құнсызданудан болған залал пайда мен залалдар туралы жеке 
есептілікте және басқа да жиынтық кірісте көрсетіледі. Сақтандыру және қайта 
сақтандыру бойынша дебиторлық берешекті тануды тоқтату қаржылық активтерді 
тануды тоқтату бойынша критерийлері орындалған кезде жүзеге асырылады;

– аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қорларындағы қайта сақтандырушы-
ның үлесі 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 302 887 мың теңгені 
құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 237 804 мың 
теңгені құрады, төмендеу 21,49 %-ды құрады; Компания қалыпты қызмет барысын-
да жалпы сақтандыру келісімшарттары бойынша қайта сақтандыру тәуекелін де 
өз мойнына алады. Қабылданған қайта сақтандыру бойынша сыйлықақылар мен 
залалдар қайта сақтандыру түрлеріне сәйкес сақтандыру бойынша кiрiстер мен 
шығындар сияқты кiрiстер мен шығындар ретiнде танылады. Қайта сақтандыру 
бойынша міндеттемелер қайта сақтандырушылар алдындағы міндеттемелер болып 
табылады. Төленуге тиiстi сомаларды бағалау қайта сақтандыру келісімшарттарына 
сәйкес жүргiзiледi Сыйлықақылар мен төлемдер тапсырылған қайта сақтандырулар 
үшiн де, қабылданған қайта сақтандыру үшiн де жалпы сома түрде ұсынылған. 
Қайта сақтандыру активтері мен міндеттемелерін тануды тоқтату келісімшарттық 
міндеттемелер орындалған немесе оның қолданылу мерзімі аяқталған кезде немесе 
келісімшарт басқа тарапқа берілген кезде жүзеге асырылады;

– сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша 
қорлардағы қайта сақтандырушының үлесі , 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша 277 743 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 3 974 751 мың теңгені құрап, 1 331,09 %-ға өсті.  2020 жылы 
Компания «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС сақтанушымен жасалған шарт 
бойынша 2020 жылдың шілдесінде 3,845,146 мың теңге сомасында болған сақтанды-
ру жағдайына байланысты сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен 
шығындар бойынша қорды едәуір ұлғайтты. Сақтандыру жағдайы «мүлікті» сақтан-
дыру және «қаржылық залалдардан сақтандыру» сыныптары бойынша орын алды

– ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 2020 жылдың 1 
қаңтарындағы жағдай бойынша 144 470 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқ-
санындағы жағдай бойынша бұл сома 163 333 мың теңгені құрады, яғни 13,06 %-ға өсті;

– негізгі құралдар 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 799 330 мың 
теңгені құрады,  2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 879 904 мың 
теңгені құрады, өсім 10,08 % құрады; Жер мен ғимараттар қайта бағалау сәтінде 
келесі жинақталған тозуды және құнсызданудан жинақталған залалдарды шегерген-
дегі әділ құн болып табылатын қайта бағаланған құны бойынша көрсетіледі, жердің 
әдетте қызмет ету мерзімі шектелмеген және амортизацияға жатпайды. Қайта баға-
лау негiзгi құралдардың баланстық құны есептi күнгi олардың әдiл құнынан қатты 
ерекшеленбейтiндей етiп тұрақты түрде жүргiзiледi. Қайта бағалау нәтижесiнде  
ғимараттар мен құрылыстардың құнының кез келген ұлғаюы басқа жиынтық кiрiске 
қосылады және бұрын залал ретiнде көрсетiлген сол активтер құнының алдыңғы 
төмендеуiнен асып түсетiн дәрежеде капиталға жинақталады. Алдыңғы төмендеу 
сомалары шегіндегі қайта бағалау қаржылық нәтижеге жатады. Қайта бағалау нәти-
жесінде ғимараттардың баланстық құнының төмендеуі осы активтің алдыңғы қайта 
бағалау нәтижесінде пайда болған қайта бағалау қорының қалдығынан асып түсу 
сомасындағы қаржылық нәтижеге де жатады. Қайта бағаланатын ғимараттар мен 
құрылыстардың тозуы бойынша шығындар пайда мен залалда көрсетіледі. Қайта 
бағаланатын ғимаратты кейін сату немесе есептен шығару кезiнде негiзгi құралдарды 
қайта бағалау қорының қалдығы бөлінбеген пайданың шотына тiкелей жазылады. 
Көліктік және басқа да негізгі құралдар жинақталған тозумен және құнсызданудан 
жинақталған залалдарды шегергендегі бастапқы құн бойынша көрсетіледі; 

Компания негізгі құралдарды қайта бағалауды тәуелсіз бағалаушының қаты-
суымен 2020 және 2019 жылдары жүргізді.  Компания 2020 және 2019 жылдары 
қайта бағалаудан кірістерді 133,587 және тиісінше 32,314 мың теңге мөлшеріндегі 
залалды мойындады.

ҚЕХС (IFRS) 16 қабылдағаннан кейін Компания жалға алушы болып табылатын 
барлық жалдау шарттары үшін есеп пен бағалауды жүргізудің бірыңғай тәсілін қабыл-
дады, тек басталу күніне жалдау мерзімі 12 ай және одан аз болатын және  сатып алу 
опционын (қысқа мерзімді жалдау) қамтымайтын жалдау шарттарын және негізгі ак-
тивтің құны төмен (төмен құнды активтер) жалдау шарттарын тану бойынша жайттар.

Қаржылық жайғдай туралы жеке есептілікте, жиынтық залал туралы жалпы 
есепте және ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте танылған сомалар: 

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы құқық түріндегі активтер – 80 051 мың теңге, 
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша – 66 709 мың теңге;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі амортизация бойынша 
шығындар– 26 684 мың теңге;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі пайыздық шығындар 
– 8 020 мың теңге;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі төлемдер 9 066 мың 
теңгені құрады;

– 2020 жылдың  1 қаңтарындағы жағдай бойынша жалдау бойынша міндетте-
ме – 152 943 мың теңге, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша –  
135 850 мың теңге.

– материалдық емес активтер 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
146 124 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
бұл сома 142 512 мың теңгені құрады, өсім 2,47%- ды құрады; Материалдық емес 
активтер бағдарламалық жасақтаманы қамтиды және жинақталған амортизация мен 
құнсызданудан болған жинақталған залалдарды шегергендегі өзіндік құн бойынша 

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША  

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТІЛІК
Мың теңге Еск. 31 желтоқсан

2020 жыл
31 желтоқсан
2019 жыл

АКТИВТЕР:
Ақша қаражаттар және олардың баламалары 4 3,216,416 3,549,412
Банктердегі қаражат 5 250,048 228,747
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша көрсетілген қаржылық активтер 6 11,437,608 10,185,560
Еншілес ұйымға инвестициялар 8 3,800,000 3,800,000
Сату үшін қолда бар қаржылық активтер 7 43,014 47,605
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек 9 412,054 709,750
Аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қоры, қайта сақтандырушының үлесі 10 237,804 302,887
Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша қор, қайта 
сақтандырушының үлесі 11 3,974,751 277,743
Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем 163,333 144,470
Негізгі құралдар 12 879,904 799,330
Материалдық емес активтер 142,512 146,124
Инвестициялық жылжымайтын мүлік 11,620 13,205
Кейінге қалдырылған аквизициялық шығындар 14 1,073,221 721,251
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер 13 – 27,757
Өзге де активтер 15 144,599 190,986
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР 25,786,884 21,144,827
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешектер мен алынған алғытөлемдер 16 623,242 420,875
Аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қоры 10 5,268,124 4,478,234
Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша қорлар 11 7,659,563 4,268,352
Тікелей РЕПО шарттары 17 368,349 1,836,008
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 13 5,590 –
Болашақ кезеңдердiң кiрiстерi 18 24,452 309,777
Жалдау бойынша міндеттемелер 135,850 152,943
Басқа да міндеттемелер 19 292,474 328,853
БАРЛЫҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 14,377,644 11,795,042
КАПИТАЛ:
Жарғылық капитал 20 300,000 300,000
Мүлікті қайта бағалау қоры 618,979 513,377
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау қоры (430) (1,214)
Тұрақтандыру қоры 21 8,426 385
Басқа да резервтер 15,000 15,000
Бөлінбеген пайда    10,467,265 8,522,237
БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ 11,409,240 9,349,785
БАРЛЫҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ 25,786,884 21,144,827

Басқарма төрағасы Ханин О.А.   Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗАЛАЛДАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТІЛІК 

2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША
Мың теңге Еск. 2020 жыл 2019 жыл
Сақтандыру сыйлықақылары, жалпы сомасы 22 10,385,857 10,135,512
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары 22 (1,294,065) (1,384,082)
Қайта сақтандыруға берілгендерді есептемегендегі сақтандыру сыйлықақылары 9,091,792 8,751,430
Аққұла сақтандыру сыйлықақылары қорындағы өзгеріс, нетто 22 (854,973) (89,780)
Қайта сақтандыруға берілгендерді есептемегендегі  аққұла сыйлықақылар 8,236,819 8,661,650
Төленген залалдар, жалпы сомасы 11, 23 (3,911,721) (4,709,618)
Төленген залалдар, қайта сақтандырушының үлесі 11, 23 98,230 61,818
Сақтандыру талаптарын реттеуге кеткен залалдар мен шығындар бойынша қорлардағы өзгеріс, 
жалпы сомасы 23 (3,391,211) (1,080,923)
Сақтандыру талаптарын реттеуге кеткен залалдар мен шығындар бойынша қорлардағы өзгеріс, 
қайта сақтандырушының үлесі 23 3,697,008 63,737
Қайта сақтандыруға берілгендерді шегергендегі шығындар (3,507,694) (5,664,986)
Комиссиялық кірістер 24 127,527 124,007
Комиссиялық шығындар 24 (1,778,490) (1,236,016)
Комиссиялық шығындар, нетто (1,650,963) (1,112,009)
Инвестициялық кіріс 25 1,291,516 1,180,590
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза кіріс/(шығын) 27 365,840 (47,200)
Негізгі құралдардың шығуынан және материалдық емес активтерді есептен шығарудан түсетін 
таза (залал)/кіріс (7,933) (5,040)
Басқа да операциялық шығын, нетто (36,529) (92,534)
Басқа да кірістер 1,612,894 1,035,816
Жалақы және басқа да төлемдер 26 (1,930,416) (2,242,917)
Әкімшілік және операциялық шығындар 26 (664,365) (1,158,005)
Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар (42,905) (117,531)
Амортизация және тозу (93,354) (74,159)
Операциялық шығындар (2,731,040) (3,592,612)
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарға дейінгі пайда/(залал) 1,960,016 (672,141)
Корпоративтік табыс салығы бойынша (шығындар)/үнемдеу 13 (6,947) 116,453
Таза пайда/ (залал) 1,953,069 (555,688)
Салықты шегергенде өзге де жиынтық залал:
Кейіннен пайда немесе залал санатына жатқызылуы мүмкін емес баптар
Негізгі құралдарды және инвестициялық жылжымайтын мүлікті қайта бағалаудан түскен таза кіріс/ 
(залал) (салықтық әсерді қоспағанда – 26,400 мың теңге (2019 жыл: 6,463 мың теңге))  105,602 (25,851)
Кейіннен пайда немесе залал санатына жатқызылуы мүмкін баптар
Сату үшін қолда бар қаржылық активтердің әділ құнының таза өзгеруі (салық әсерін есепке алмағанда  – нөл) 784 449
Жыл ішінде сатылған сату үшін қолда бар қаржылық активтер бойынша таза кіріс (салық әсерін 
есепке алмағанда – нөл) 25 – 990
Корпоративтік табыс салығынан кейінгі өзге де жиынтық кіріс/(залал) 106,386 (24,412)
Барлығы жиынтық кіріс/ (залал)  2,059,455 (580,100)
Акцияға (пайда)/залал:
Негізгі және көбейтілген (теңгемен) 15,956.45 (4,539.93)

Басқарма төрағасы Ханин О.А.   Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТІЛІК 

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛ БОЙЫНША
Мың теңге Жар-

ғылық 
капитал

Мүлікті 
қайта  ба-
ғалау қоры

Сату үшін қолда бар 
қаржы ак тив терін 
қайта бағалау қоры

Тұрақ-
тылық 
қоры

Басқа 
да  ре-
зервтер

Бөлін-
беген 
пайда

Барлығы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,135,057 9,996,092
ҚЕХС (IFRS) 16 пайдаланудан болған әсер – – – – – (66,207) (66,207)
2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,068,850 9,929,885
Өзге де жиынтық залал – (25,851) 1,439 – – (24,412)
Таза залал – – – – – (555,688) (555,688)
Жыл ішіндегі барлығы жиынтық залал – (25,851) 1,439 – (555,688) (580,100)
Тұрақтандыру қорындағы өзгерістер – – – (1,183) – 1,183 –
Кездейсоқ тәуекелдер қорындағы өзгерістер – – – – (7,892) 7,892 –
2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 300,000 513,377 (1,214) 385 15,000 8,522,237 9,349,785
Өзге де жиынтық кіріс – 105,602 784 – – – 106,386 
Таза кіріс – – – – – 1,953,069 1,953,069
Жыл ішіндегі барлығы жиынтық кіріс – 105,602 784 – – 1,953,069 2,059,455
Тұрақтандыру қорындағы өзгерістер – – – 8,041 – (8,041) –
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 300,000 618,979 (430) 8,426 15,000 10,467,265 11,409,240

Басқарма төрағасы Ханин О.А.   Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТІЛІК

2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША 
Мың теңге Еск. 2020 жыл 2019 жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындарға дейінгі пайда/(залал) 1,960,016 (672,141)
Түзетулер:
Аққұла сақтандыру сыйлықақылары қорларындағы өзгеріс 22 854,973 89,780
Қайта сақтандырушының үлесін шегергендегі сақтандыру талаптарын реттеуге арналған за-
лалдар мен шығындарға арналған қорлардың өзгеруі 23 (305,797) 1,017,186
Тозу және амортизация 93,437 74,159
Негізгі құралдардың шығуынан және материалдық емес активтерді есептен шығарудан таза 
іске асырылған (кіріс)/залал (4,681) 19,161
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалау-
дан іске асырылмаған (кіріс)/залал (484,719) 75,716
Шетел валютасымен операциялар бойынша таза іске асырылмаған (кіріс)/залал (216,102) 47,129
Құнсыздану бойынша қорды қалыптастыру 9 (15,716) 48,973
Пайдаланылмаған демалыстар мен жылдық сыйлықақылар бойынша қордың өзгеруі 19 (41,088) 129,700
Есептелген пайыздардағы таза өзгеріс (22,638) (82,937)
Жалдау бойынша пайыздық шығындар 25 8,020 17,277
Басқа түзетулер 6,960 (1,190)
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен 
түскен ақша қаражатының түсімі 1,832,665 762,813
Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруі:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешектегі өзгеріс 311,839 39,582
Аквизициялық шығындардағы өзгерістер (351,970) (401,179)
РЕПО шарттарындағы өзгеріс (1,467,659) (1,449,569)
Басқа активтердегі өзгеріс 46,260 37,840
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешектің және алынған 
алғытөлемдердің өзгеруі 288,337    (48,103)
Болашақ кезең табыстарындағы өзгеріс (285,661) 158,490
Басқа міндеттемелердегі өзгеріс 20,153 (112,429)
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат түсімі 393,964 (1,012,555)
Төленген корпоративтік табыс салығы (18,863) (116,015)
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімі/ (жылыстауы) 375,101 (1,128,570)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдарды сатып алу 12 (30,995) (61,369)
Материалдық емес активтерді сатып алу (18,768) (33,632)
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілген қаржы активтерін сатып алу (10,087,291) (4,475,768)
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілген қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 9,506,801 6,307,507
Еншілес ұйымға инвестициялар – (3,800,000)
Банктерде орналастырылған қаражаттар (2,281,602) (11,392,183)
Банктерден қайтарылған қаражаттар 2,260,832 12,800,099
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза жылыстауы (651,023) (655,346)

Басқарма төрағасы Ханин О.А.   Бас бухгалтер Алькенова Ж.М. 

«КОММЕСК – ӨМIР» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТІЛІК

2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША (ЖАЛҒАСЫ)
Мың теңге Еск. 2020 жыл 2019 жыл
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Жалдау бойынша міндеттемелердің негізгі сомасын төлеу (9,066) (23,934)
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза жылыстауы (9,066) (23,934)
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының таза азаюы (284,988) (1,807,850)
Бағамдық айырмалардың әсері (48,008) (22,949)
Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары 4 3,549,412 5,380,211
Кезең соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары 4 3,216,416 3,549,412

Басқарма төрағасы Ханин О.А.    Бас бухгалтер Алькенова Ж.М.

ескеріледі. Материалдық емес активтердің амортизациясы тікелей әдіспен есеп-
теледі және актив пайдалануға дайын болған сәттен басталады. Жеке қаржылық 
есептілікті дайындау мақсаттары үшін Компания 5 жылға дейінгі пайдалы қызмет 
мерзімін пайдалана отырып, материалдық емес активтер бойынша амортизацияны 
есептейді, немесе лицензиялық шарттың немесе патенттің қолданылу мерзімі 
негізінде құжаттың негізінде есептейді. Пайдалы қызмет көрсетудің болжалды 
мерзімдері, тарату құны және амортизацияны есептеу әдісі әр жылдың соңында 
талданады және қажет болған жағдайда түзетіледі;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша инвестициялық жылжымай-
тын мүлік 13 205 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 11 620 мың теңгені құрады, 12,0%-ға төмендеді; Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік – жалға алу, капиталдың өсу кезеңі немесе екі тәсілмен де пай-
даланылатын объектілер (құрылыс сатысындағы мұндай объектілерді қоса алғанда) 
болып табылады. Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілері бастапқыда са-
тып алу құны, оның ішінде сатып алуға кеткен шығындар бойынша есептеледі. Олар 
кейiннен әдiл құн бойынша көрсетiледi. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ 
құнының өзгеруі пайдаға немесе залалдарға олар туындаған кезеңде енгізіледі. Ин-
вестициялық жылжымайтын мүлiк объектісі ол шығып кеткен немесе пайдаланудан 
түпкі шығарылған кезде, онымен байланысты экономикалық пайда алу көзделмейтін 
кезде баланстан есептен шығарылады. Объектiнiң шығуынан болатын кез келген 
кiрiс немесе залал (шығудан түскен таза табыстар пен активтiң баланстық құны 
арасындағы айырма) есептен шығару кезеңi iшiнде пайдаға немесе залалға қосылады.

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған аквизи-
циялық шығындар 721 251 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша бұл сома 1 073 221 мың теңгені құрады, өсім 48,8%;

– 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған 
салық активтері 27 757 мың теңгені құрады; 

– Өзге де активтер 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 190 986 мың 
теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома  
144 599 мың теңгені құрады, 24,29%-ға төмендеді.

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша МІНДЕТТЕМЕЛЕР –  
11 795 042 мың теңге құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
міндеттемелер сомасы 14 377 644 мың теңгені құрады, бұл 2 582 602 мың теңгеге 
артық. Өзгеріс 21,90% құрады.

Жеке баптар тұрғысынан кезең ішіндегі міндеттемелердің өзгеруі мынадай түр-
де, жалпы мәндерді көрсетумен сипатталады:

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сақтандыру және қайта сақтан-
дыру бойынша несиелік берешек 420 875 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 жел-
тоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 623 242 мың теңгені құрап, 48,08%- ға өсті;

– аққұла сақтандыру сыйлықақыларының қоры 2020 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша 4 478 234 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша бұл сома 5 268 124 мың теңгені құрады, өсім 17,64%;

– 2020 жылдың 1  қаңтарындағы жағдай бойынша сақтандыру талаптарын 
реттеуге арналған шығындар мен залалдар бойынша қорлар 4 268 352 мың теңгені 
құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 7 659 563 
мың теңгені құрап, 79,45 %- ға ұлғайды. 2020 жылы Компания «Бұқтырма цемент 
компаниясы» ЖШС сақтанушымен жасалған шарт бойынша 2020 жылдың шіл-
десінде 3,845,146 мың теңге сомасында болған сақтандыру жағдайына байланысты 
сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша қорды 
едәуір ұлғайтты. Сақтандыру жағдайы «мүлiктiк» сақтандыру және «қаржылық 
залалдардан сақтандыру» сыныптары бойынша болды;

– Тікелей РЕПО шарттары 2020 жылдың 1  қаңтарындағы жағдай бойынша  
1 836 008 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
бұл сома 368 349 мың теңгені құрады, 20,06%-ға төмендеді;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған салықтық 
міндеттемелер  5 590 мың теңгені құрады;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша болашақ кезеңдердің кірістері 
309 777 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
бұл сома 24 452 мың теңгені құрады.төмендеу 92,11%- ды құрады;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жалдау бойынша міндетте-
мелер 152 943 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бұл сома 135 850 мың теңгені құрады, 11,18%-ға төмендеді;

– өзге міндеттемелер 2020 жылдың 01  қаңтарындағы жағдай  бойынша 328 853 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 
292 474 мың теңгені құрап, 11,06%- ға төмендеді.

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша КАПИТАЛ – 9 349 785 мың 
теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша капитал 
сомасы 11 409 240 мың теңгені құрады, бұл 2 059 455 мың теңгеге артық. Өзгеріс 
22,03% құрады.

Жекелеген баптар қимасында кезең ішіндегі капиталдың өзгеруі жалпы мәндерін 
көрсете отырып, төмендегідей сипатталады:

– жарғылық капитал 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 300 000 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша сома 
300 000 мың теңгені құрады, бұл кезең ішінде өзгерістер болмады; 2020 және 2019 
жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шығарылған жай акциялардың 
саны 230,000 құрады және олардың ішінде орналастырылған акциялардың саны  
300 000 мың теңге номиналындағы 122,400 жай акция құрады. Әрбір жай акция 
дауысқа құқық береді, және дивидендтерді бөлуде акциялар тең. 2020 және 2019 
жылдар ішінде дивидендтер жарияланбаған және төленбеген;

– мүлікті қайта бағалау қоры 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша  
513 377 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
бұл сома 618 979 мың теңгені құрады, 20,5%-ға төмендеді;

–  2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сату үшін қолда бар қаржы 
активтерін қайта бағалау қоры (1 214) мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқса-
нындағы жағдай бойынша бұл сома (430) мың теңгені құрады, 64,58 %-ға төмендеді;

– тұрақтандыру қоры 2020 жылдың 1  қаңтарындағы жағдай бойынша 385 мың теңге 
құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 8 426 мың теңгені құрады, 
өсім 2 088,57 %; Тұрақтандыру қоры бөлінбеген пайданы түзету арқылы капиталда таны-
лады және сақтандыру ұйымының оның орташа мәнінен шығындылығын сипаттайтын 
коэффицент асып кеткен жағдайда болашақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға 
байланысты сақтандыру ұйымының міндеттемелерін бағалау болып табылады;

– басқа қорлар 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 15 000 мың 
теңгені құрады;

– 2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бөлінбеген пайда 8 522 237 
мың теңгені құрады, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша бұл сома 
10 467 265 мың теңгені құрап,  22,82 %-ға ұлғайды.

Қаржылық есептілік есептеу қағидатына сәйкес жасалды. Есептеу қағидаты 
шаруашылық операциялардың нәтижелерiн, сондай-ақ төлем уақытына қарамастан 
оларды жасау фактiсi бойынша оқиғаларды тануды көздейдi. Операциялар мен 
оқиғалар бухгалтерлік есепте көрсетіледі және олар жататын кезеңдердің жеке 
қаржылық есептілігіне енгізіледі.

Сақтандыру қызметiнен түскен кiрiстерге сақтандыру талаптарын реттеуге 
кеткен залалдар мен шығындар бойынша төленген залалдар мен қорларды, аққұла 
сыйлықақылар қорының таза өзгеруiн, сондай-ақ аквизициялық шығындарды 
қоспағанда сақтандыру бойынша таза сыйлықақылар және қайта сақтандырушы-
ларға берiлген сыйлықақылардан ұсталған комиссиялар кіреді.

Таза сақтандыру сыйлықақылары – қайта сақтандырушыларға берiлген сый-
лықақыларды шегергенде брутто сыйлықақылар. Келісімшартты жасасу кезінде 
сыйлықақылар сақтандыру сыйлықақылары ретінде танылады және сақтандыру 
шартының қолданылу кезеңінде барабар негізде кірістерге жатады. Аққұла 
сыйлықақылар қоры – мерзімі өтпеген сақтандыру шартына кіретін сақтандыру 
сыйлықақыларының бөлігі болып табылады және қаржылық жағдайы туралы жеке 
есептілікте міндеттемелер құрамына қосылады.

Төленген залалдар мен залалдар бойынша қорлардың өзгеруі сақтандыру талап-
тарын реттеуге кеткен залалдар мен шығындар бойынша қорларды қайта бағалау 
арқылы туындауына байланысты кірістер мен залалдар туралы есептілікте есептеледі.

Шығыс қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған комиссиялар қайта 
сақтандыру шарты күшіне енген сәттен бастап пайда мен шығындар туралы жеке 
есепке енгізіледі.

Аквизициялық шығындар сақтандыру агенттерi мен сақтандыру брокерлерiне 
төленетiн комиссиялардан тұрады және қоса берiлiп отырған қаржылық жағдайы 
туралы жеке есепте аққұла сыйлықақылар қорының азаюы ретiнде көрсетіледі және 
тиiстi сыйлықақылар алынған кезең iшiнде амортизацияланады.

Компания сақтандыру бойынша міндеттемелер болашақта күтілетін ақша ағынына 
сәйкес келетініне көз жеткізу үшін әрбір есепті күнге міндеттемелердің барабарлығын 
тексеруді орындайды. Бұл талдау ең үздік жорамалдар мен бағалауды пайдалана отырып, 
міндеттемелердің баланстық құнын және болжанатын болашақ дисконтталған ақша 
ағындарын (сыйлықақыларды, наразылықтарды, шығындарды, инвестициялар бойынша 
қайтаруларды және басқа баптарды қоса алғанда) салыстыру жолымен жүргізіледі.

Мiндеттемелердiң жеткіліксіздігі анықталған жағдайда (яғни сақтандыру мiн-
деттемелерiнiң баланстық құны болашақ ақша ағындарының болжамды құнынан 
аспайды), онда бұл жеткiлiктiлiксіздік пайда мен залалдар және басқа да жиынтық 
кiрiстер туралы жеке есепте толық көлемде танылады.

Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындар бойынша 
қорлар болжамды шығындардың қорытынды бағалауы болып табылады және 
мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдардың қорын (бұдан әрі – «МРЗҚ») және 
орын алған, бірақ мәлімделмеген залалдар қорын (бұдан әрі – «ОМЗҚ») қамтиды. 

МРЗҚ есепті күнге реттелмеген қолдағы мәлімделген шағымдар бойынша құры-
лады. Бағалау сақтандыру жағдайын тергеу барысында Компания алған ақпарат 
негізінде жүргізіледі. ОМЗҚ Компания шағымдардың алдыңғы тарихы/сақтандыру 
шағымдарын реттеу негізінде, сақтандыру үшбұрыштарын қамтитын есептеудің 
актуарлық әдістерін пайдалана отырып, статистикалық деректері бар сақтандыру 
сыныптары бойынша есептейді. Статистикалық деректері жоқ сақтандыру сы-
ныптары бойынша ОМЗҚ ҚРҰБ талаптарына сәйкес сақтандыру сыйлықақылары 
сомасының кемінде 5%-ы мөлшерінде құрылады. 

Сақтандыру талаптарын реттеуге арналған залалдар мен шығындарға арналған 
қорлардағы қайта сақтандырушылардың үлесі қайта сақтандыру шарттары бойын-
ша қайта сақтандырушының үлесіне сәйкес есептеледі.

Өткен жылы сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша жиналған брутто сый-
лықақылар көлемі 10 385 857 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 
2,47%-ға артық. 2020 жылы Компания автокөліктерді сақтандыру сыныбы бойынша 
сыйақыларды жинауды 183,68% арттырды және КҚИ АҚЖ мiндеттi сақтандыру 
жарнасын 33,54%-ға төмендетті. Қайта сақтандыруға берілген сыйлықақылар 
көлемі 1 294 065 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 6,5%-ға аз. 
Компанияның жеке ұстап қалуы 2020 жылдың нәтижелері бойынша 88%-ды, 2019 
жылы 86%-ды құрады. 2020 жылы таза сақтандыру сыйлықақылары 9 091 792 мың 
теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 3,89%-ға артық. 

Сақтандыру қызметінен түскен кірістер 2020 жыл бойынша 8 236 819 мың тең-
гені құрады, ал 2019 жылы олар 8 661 650 мың теңгені құрады, 5,16%-ға төмендеді.

2020 жыл ішінде Компания инвестициялық қызметтен 1 291 516 мың теңге мөл-
шерінде кіріс алды, 2019 жылы инвестициялық кіріс 1 180 590 мың теңгені құрады. 

Өткен 2020 жыл бойынша Компания 3 911 721 мың теңге сомасында сақтандыру 
төлемдерін жүзеге асырды, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 16,94%-ға аз. Таза 
сақтандыру төлемдерінің көлемі 3 813 491 мың теңгені құрады, бұл 2019 жылмен 
салыстырғанда 15,84%-ға аз.

Негізгі сомалар автокөлік иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыру, автокөлікті, АҚЖ 
ерікті сақтандыру, және медициналық сақтандыру бойынша төленді. Сақтандыру-
дың осы сыныптары барлық Компания төлемдерінің 99%-ын құрады..

Шартты міндеттемелер қаржылық жағдай туралы жеке есептілікте танылмайды, 
бірақ егер экономикалық пайданы білдіретін ресурстардың жылыстауы екіталай 
болса, жеке қаржылық есептілікте ашылып көрсетіледі. Шартты активтер қаржылық 
жағдай туралы жеке есепте көрсетілмейді, бірақ экономикалық пайда алу ықтима

Қаржылық жағдайы туралы жеке есептілікті (оқиғаларды түзетін) жасау күнін-
дегі Компанияның жағдайы турлы қосымша ақпаратты ұсынатын жылдың аяқта-
луынан кейінгі оқиғалар жеке қаржылық есептілікте көрсетіледі. Түзетуші оқиғалар 
болып табылмайтын жыл аяқталғаннан кейін пайда болатын оқиғалар, егер олар 
елеулі болып табылатын болса, ескертулерде анықталады. 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі жеке есептілікті Компа-
ния басшылығы 2021 жылдың 30 сәуірінде басылымға мақұлдады.

 Басқарма төрағасы            Ханин О.А.
 Бас бухгалтер                      Алькенова Ж.М.

ЖАРНАМА

6. «Кристалл-2016» АӨК-і (БСН 050240014362) – өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, 
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш ауылдық 
округі, Жақсықылыш ауылы, Жақсықылыш поселкесі. 

7. ТОО «Sepeco», БИН 201240019468, өзінің таратыла-
тындығы туралы хабарлайды. Талап-тілектер хабарланды-
ру жарияланған күннен бастап 2-ай мерзімде ішінде  мына 
мекенжайда қабылданады: Қарағанды қаласы, Г. Потанин 
көшесі, 4 үй, 3 пәтер

ТАРАТУ 8. «Жәрдем» жеке қоры (БСН 030940007738) 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, 
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Вернадский 
көшесі, 46 үй.

9. «КСЕАРА» ЖШС, БСН 180340006341, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
130000, Ақтау қаласы, 6 ықшамаудан, 25 үй, 2 пәтер. 
Тел.: 87777032239.    

10. «Фарма профит» ЖШС, БСН 210440007936 (БҚО, 
Орал қаласы, У.Громова көшесі, 9 үй, 10 пәтер), өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: БҚО, Орал қала-
сы, Самар көшесі, 98 үй, 8 пәтер Тел.: 87474926808. 

11. «Юпитер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 010340014587, өзінің таратылатыны жөнінде ха-
барлайды.Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қаласы, Жангир Хан көшесі, 57 үй, 9 пәтер. Тел. 
+77771359360

12. «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқарма-
сының «М.Өтемісұлы атындағы облыстық сауықтыру 
мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі» 
өзінің таратылғандығын хабарлайды. Шағымдар хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекен-
жай бойынша қабылданады: БҚО, Орал қаласы, Жәңгірхан 
көшесі 54А, БСН 950240001379 Тел.: 8 7112 502542

20.  «Ниет ДЖА» кредиттік серіктестігі ЖШС, БСН 120 
440 017 934, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: Батыс Қазақстан облысы. Жангала ауданы. Жангала 
ауылы Бабажанова 24.  Тел.: 87016751563.
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берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
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Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
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облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
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Түркістан  Сабырбек Олжабай
облысы  8 701 385 72 75.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.
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ШЫТЫРМАН

 «Бұл бір шіріген жұмыртқа бол-
ды!». Жаңылқан көзіне тығылған 
жасқа, көмейіне тығылған өксік-
ке түншықса да сыртқа дыбысын 
шығармады. «Мал ғой, оңбаған, 
мал! Әбден жерге қаратты. Елге 
көрінер бет қалмады. Бүйткенше 
өліп жоғалғаны жақсы еді, ит!» – деп 
тіксіне ашуланған ерінің сөзіне жа-
рыларға шақ отырған келіншек бұ-
дан әріге шыдамай: – «Жетер енді. 
Әке қарғысы оқ деген, қарғысың тиіп 
кетер! Өзі де жетісіп отыр деймісің?! 
Тілің не деген ащы еді!»  – деп зекіп 
тастады. 

– «Іштен шыққан шұбар жылан, 
біреудің баласын қан жоса ғып өл-
тіре жаздапты, осыған не жетпейді 
ей, әкеңнің. Күші тасыса егіске шық-
сын, мал бақсын, ишак. Жас өмірі 
қор болады енді». Ары бері теңсел-
ген жігіт ағасы шарасыздықтан жерді 
бір тепті. 

– «Қойшы ей енді! Дүние жанып 
кетсе де! Жер жебіріне жеттің ғой әб-
ден. Әсет қылмыскер емес. Бала ғой 
әлі, байқамай ұрынған шығар» деп 
жасына булығып, қыстыға шыққан 
әйел дауысы шарасыз жер шұқыған 
әке наласына қарағанда сенімдірек 
шықты. Мұндай қайшыласқан қар-
сылықтар, күнделікті айғай аттан 
Әсетті полиция алып кеткен сәттен 
бастап, үздіксіз жалғасты... 

***
Таң бозынан тұрып, қорасындағы 

отызға тартып қалған малын күн-
делікті әдетпен өріске шығарып, қас 
қарайғанша жайылымға жіберетін 
Абдрахман бүгін де сол дәстүрден 
танбады. Бір жарық бір қараңғыны 
бетке алып, атқа қонды. Бұлар жы-
бырлап қыр асқанша Күн де көтеріле 
бастаған. Ауылдан ұзай бере мал 
арасы екіге жарылып, аты осқырын-
ды. Көзі құрғыр нашарлап жүргені 
осындайда ғана есіне түседі. «Мал 
соңында бұлай жүре берсем соқыр 
болатын түрім бар. Самат жұмыстан 
босаған күні бәрін тастап, орталыққа 
барып, дәрігерге қаралмасам»  дей-
ді өз-өзіне. Сабалақ әупілдеп тоқтар 
емес. «Кет ей ары!». Қожайынының 
зілді дауысынан соң сары кәндек 
басын қисайтқан күйі алға озды. «Өй 
мынаусы несі, тірісің бе ей». Атынан 
түсе сала ақсақал жерде екі бүктеліп 
жатқан жігітке жүгірді. «Құдай ау, 
бұған не болған?!». Беті-басы қанға 
бөгіп, үсті-басы балшыққа шыланған 
жігіттің жай жатпасы белгілі. «Кеу-
десінде жаны болса игі?!», етпеттей 
құлаған жас жігітті кері аударғанда 
жігіт ауырсынғандай нышан та-
нытты. Әлде бұған солай көрінді 
ме? Жоқ, тіршіліктің әлсіз тынысы 
сезіледі. «Жағдайы ауыр болса да, 
жаны бар екен». Қолтығынан сүй-
реп, атқа өңгеріп ала жөнелмек бол-
ды да, ол ойынан бірден айныды. 
«Мұны қозғамайын, қолымда өліп 
кетер». Шал қанша дегенмен талай 
өмірді бастан өткерді емес пе, енді 
бір сәт ол сергек қимылымен атқа 
жұлқына мініп, ауылға қарай қайта 
шапты.

Жедел жәрдем мен тергеу тобы 
ұзақ күттірген жоқ. Әркім өзінің ісіне 
кірісіп кетті. Бұланның жаны қалға-
нымен жағдайы ауыр. Ауыр соққы, 
керзі етіктің тепкісі бүйрегін, өкпесін, 
басқа ішкі ағзаларының бәрін бүл-
діріпті. Ішіне қан ұйып, бас сүйек 
жарақатынан есінен танып қалған 
жігіттің жағы да сынған. Астындағы 
«Ауди-100» көлігінің де саудасы 
бітіпті. Дерегін анықтап, жақында-
рына хабар берді. Мойнына моншақ 
іле кеп, аурухананың есігін күні – түні 
зарлана күзеткен жалғызілікті Айт-
жамалдың зары жан тебірентеді. 
Дәрігерлерден бастап, тергеушілер-
ге дейін жалғыз ұлымен бірге қан 
жұтқан анаға аса зор аяушылықпен 
қарады. 

көрмегелі талай болып еді, шы-
нымен. Қап ай, ә. Қиын болған екен»

 – Бұлан екеуіңнің ерегесіп, егесіп 
жүргендеріңді көргендер бар екен. 
Сенбі күні түнде қайда болдың?

– Қылмыскерді іздесеңіз қателе-
сіп отырсыз, тергеуші мырза. Менің 
бұл оқиғаға еш қатысым жоқ

– Оны анықтауды бізге қалдыр. 
Сенбінің түнінде қайда болдың, сен 
одан да сұраққа жауап бер!

– Үйде, көшеде
– Қай көшеде, кіммен болдың?
– Жігіттермен. Өзіміздің балалар 

ғой сол. Ғалым, Сәулет, Мәулет. 
Бірақ бұл сенбіде мен үйге ерте 
кірдім, он екіде жатып қалдым... 

Бұланмен ол сенбіде кездеспе-
генін, бас араздықтары болғанымен 
мұндай шиеленіске барарлық еш не-
гіз болмағанын айтып Әсет ақталған-
дай болды. Бас араздықтарының 
себебін сұраған тергеушіге Әсет 
бірден ол сұраққа жауап бермейтінін 
айтты. 

***
Тәжірибелі судья күн сайын мұн-

дай істердің талайымен танысады, 
түрлі оқиғалар мен түрлі тағдыр-
ларды кездестіреді. Бірақ бір үйдің 
екі бірдей баласының дәл осылай 
күйіп бара жатқаны шынымен жанды 
ауыртады. Заңның аты заң. Жәбір-
ленуші кешірім беріп, жеңіл жаза 
сұраса да, жәбірленуші енді мемле-
кет қарауындағы, барлық құқықтары 
заңмен қорғалған азамат. Ендеше, 

Көлікпен абайсызда адам қағып 
кету, ұрыс үстінде бір-бірін байқау-
сызда өлтіріп алу секілді. Ал істің 
байыбына бармай жатып адам-
ды бас салып сабап, өлімші ету ... 
Ақтауға келе ме?!» Ойындағы сан 
сауалмен алысқан судья орнынан 
көтерілді. Қас қарайып қапты. Сырт-
тағы елең алаң судьяның ішіндегі 
алай дүлеймен астасып кеткендей. 

Соттың бірінші отырысын ойла-
ды. Жігерлері жер болып, екі бірдей 
перзентінің қыл үстінде тұрған тағ-
дырларына алаңдаған ерлі-зайыпты 
судьяға еміне қарайды. Үзілуге шақ 
үмітін жалғап жіберетін құдірет осы 
судьяның қолында тұрғандай үздіге 
қарайды. Бұндай көзқарастардың 
бәрі Марат Нұрғазыұлына етене 
таныс. Сот орындығына отыратын 
күдіктілердің көбісінде кездесетін 
ахуал. Алайда бұл іске адами тұрғы-
дан қараса солардың әрқайсысы 
үшін жүрек сыздайды. 

***
Тергеу ұзаққа созылса да Әсет-

тен мардымды әңгіме шықпады. 
Бұланмен арадағы бас араздықта-
рын айтудан бас тартқаны, Бұлан-
ның көлігінен Әсеттің қол сағаты 
табылғаны тергеушінің күдігін еселе-
ген. Алайда, қолда одан басқа сүйе-
нер айғақ жоқ. Тергеу аяқталғанша 
ешқайда кетпеуі керегін ескертіп 
Мақсат Әсетті үйіне босатты. 

«Айттым ғой, әне, айттым ғой 
саған, менің балам қылмыскер емес. 

Айтпағаның қалмап еді, қу қақпас?!». 
Жаңылқан Әсетке қарай қалба-
лақтай жүгірді. 

Тергеуден соң Әсет Бұланды 
ойлады. «Кім болды екен, кімнен 
болса да Бұланның осы ауылдың 
жігіттерінен бір таяқ жері анық еді». 
Онымен Әсет Нұргүлді айналшықтап 
жүргені үшін талай шекісіп қалған. 
Алайда, ол қақтығыс мынадай ши-
еленіске жете қоймаған. Өз ауылы-
ның сұлуын айдаладағы біреудің 
айналдырып жүргенін кім жаратсын. 
Соңғы рет қаладан осы Бұланның 
көлігімен келген. Қолындағы сағатын 
сол кезде шешіп көліктің ортасына 
қоя салғаны да ұмытылыпты. Енді 
сол сағат өзіне күдік туғызды. Қанша 
ойланса да, Әсет үшін бұл жұмбақ 
шешусіз қалды. 

***
Экспертиза нәтижесі істі біраз 

алға ілгерілетті. Бұланның соңғы 
кездері Достық ауылындағы Нұргүл-
ді шыр айналдырып жүргені, қыздың 
да келбетті жігіттен кетары емес 
екендігі белгілі болды. Ендігі үміт 
Нұргүлде. 

– Мен ештеңе білмеймін, ештеңе 
айта алмаймын

– Сіз абыржымаңыз. Асықпай ой-
ланыңыз, бізде уақыт жетеді. Бұлан-
ды соңғы рет қашан көрдіңіз?

– Білмеймін. Көрген жоқпын. 
Менің оған еш қатысым жоқ.

– Мына шарф сіздікі ме?
– Сіздікі ғой
–... Иә.
– Бұл Бұланның көлігінен табыл-

ды.
– Қызыл шарф жалғыз менде ме 

екен? Менікі болмауы да мүмкін.
– Ештеңе айтқыңыз келмей ме? 

...А, айтпақшы, мына затта сіздікі 
сияқты (жұқа салафандағы қызыл 
лосинаны көре сала Нұргүл қатты 
сасқалақтады. Беті қызарып, өңі бір-
ден алаулап шыға келді).

– Сізге не керек? Мені неге ша-
қыр  дыңыз? Болды мен ештеңе біл-
меймін. Мені жіберіңіз

– Сізді бүгін жібере алмаймыз. 
Жәбірленуші Бұлан Асан ауыр хәл-
де ауруханада жатыр. Сіздің зат-
тарыңыз оның көлігінен табылды. 
Демек бұл іске сіздің де тікелей 
қатысыңыз бар. Сондықтан қазір 
шаршасаңыз камераға барасыз. 
Жақсылап ойланасыз. Ертең есіңізге 
түскен нәрселерді айтасыз. Жарай 
ма?

– Жоқ. Мені қамамаңыздар. Біз 
ештеңені байқамай да қалдық. Оқиға 
күтпеген жерден болды (Нұргүл 
қыстыға жылады. Әңгіменің шеті 
шыққанын тергеуші де бірден сез-
гендей. Столдың шетіндегі салфет-

кадан бір екеуін суырып ап Нұргүлге 
ұсынды).

– Сабыр етіңіз. Су ішіп алыңыз. 
Сосын бәрін басынан бастайық.

– Біз көлікте отырғанбыз. Бір-екі 
жігіт Бұланға тап берді. Көліктен 
шығарып ап тепкілей жөнелді. Сол 
кезде мен көліктен шыға сап үйге 
қарай қаштым. Келдім де қорқы-
ныштан дірілдеген күйі төсегіме қой-
ып кеттім. Ары қарай не болғанын 
білмеймін. 

– Олар кімдер? Әсет, Ермек, 
Нұрлан қайсысын байқадыңыз? Осы 
жігіттерді танымадыңыз ба?

– Білмеймін.
– Нұргүл, жақсылап ойланыңыз. 

Сіз осы ауыл адамдарының бәрін 
танисыз.

– Білмеймін (Нұргүл айғайлап 
орнынан атып тұрды).

– Жарайды, бүгінге осы жетер. 
Камерада демалып алыңыз. Ертең-
ге дейін есіңізге түсер.

– Мені қамауға қақыңыз жоқ!
– Тергеу аяқталғанша сіз күдік-

тісіз. Айғақтар мен қолыңыздың 
таңбалары көліктен табылғандықтан 
сізді осында ұстауға тура келеді. 

– Олар әдейі істеген жоқ еш-
теңені. Бұлай болатынын білген-
де жоқ (Нұргүл шарасыз кейіпте 
солқылдай жылап орындыққа отыра 
кетті). Өтінемін, екеуіне кешірім жа-
саңызшы. Біз айналдырған үшеуміз 
ғой. Екеуі сотталып кетсе әке-ше-
шемнің күні не болады, мен елдің 
бетіне қалай қараймын?! (Нұргүл қос 
қолымен бетін басты)

– Бәрін ретімен айтыңыз, Нұргүл. 
Алдымен мына судан ішіп алыңыз...

***
Қандай іс болса да соңғы нүктені 

қою ауыр. Марат Нұрғазыұлы Ер-
мекбаевтардың ісін қайта қолына 
алды. 

Бір біріне ғашық екі жастың ма-
хаббаттарының соңы осындай тра-
гедиямен аяқталады деп кім ойлай-
ды?! 

Сенбінің кешінде ел аяғы ба-
сылып, бәрі ұйқыға кеткенде Бұлан 
мен Нұргүл ауыл сыртында кез-
десіпті. Қызының бөлмесінде жоқ 
екенін байқап қалған Нұрбике екі 
ұлын оятып, қарындастарының 
үйде жоқ екенін айтады. Мағжан 
мен Айбек жақын көшелерді аралап 
таппай келеді де, іздеу жорығын 
ауыл сыртындағы жотадан бастай-
ды. Жотаны қиялай тоқтаған «Ауди 
-100» көлігін алыстан көріп, олар 
ақырындап көлікке жақындайды. 
Терезеге үңілгенде қарындасы-
ның бөтен бір жігітпен құшақтасып 
отыр ғанын көреді. Бірден ашуға бу-
лыққан Мағжан есікті жұлқи ашып, 
іштен Бұланды суырып алады. Ай-
бек қарындасына ызғарлана қарап, 
үй жақты иегімен нұсқайды. Нұргүл 
көліктен түсе сала үйге қарай жү-
гіреді. Екі ағайынды одан кейін 
Бұланды бас көзге қарамастан теп-
кінің астына алады. 

Алған жарақатының ауырлығына 
қарамастан Бұлан Асан ағайынды 
Мағжан мен Айбек Ермекбаевтарға 
ешқандай шағымы жоқ екенін, мо-
ралдық-материалдық шығынның 
толық өтелгенін айтып, соттың жеңіл 
жаза қолдануын өтінді. 

Ырсымбетов Марат Нұрғазыұлы 
Мағжан Ермекбаев пен Айбек Ер-
мекбаевты ҚР Қылмыстық кодексінің 
106-бабы 2-бөлігі 5) тармағымен 
кінәлі деп тауып, оларға 6 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру 
жазасын тағайындады. 

Сондай ақ, ҚР Қылмыстық ко-
дексінің 63-бабының талаптары 
қолданылып, тағайындалған жаза 
шартты деп есептелсін, сотталған 
М.Ермекбаевқа тағайындалған жа-
заның барлық мерзіміне пробация-
лық бақылау белгіленді.

(Кейіпкерлердің аты жөндері 
өзгертіліп алынды)

Назира ҒИЗАТҚЫЗЫ

 Бұлан есін жиып, өзіне-өзі кел-
генше полицияда біраз деректі 
анықтамаққа тырысты. Ауыл үйдің 
арасында такси боп адам таситын 
жігіттің сол күні не істегенін, қайда 
барып, қайда қойғаны сұралды. Сау-
сақ таңбалары, көліктегі іздер, оқиға 
орнындағы айғақтар сол сәтте-ақ 
алынған. Олардың бәрі күдіктілердің 
біреу емес, бірнеше адам болға-
нын анықтады. Жедел іздестіру 
тобының күдігіне алғашқылардың 
бірі болып Әсет ілікті. Әсет Бекен 
мен Жаңылқанның үлкені. Есейген 
сайын ата-анасы осының соңынан 
салпаңдаумен келеді. Ұрынбайтын 
бәлесі жоқ. Кез келген төбелестің 
ортасында осы баласы жүреді. Бе-
кеннің бағанағы күйінісі де осыдан. 
Таксист боп аракідік ауылына келіп 
тұратын Бұланмен талай рет бай-
ланысқанын көргендер көп болып 
шықты. Әсет бірақ алғашқы тергеу-
де-ақ Бұланның бұл күйіне еш қаты-
сы жоқ екенін айтты. 

БАЙҚАУҒА!

Өмірдерек

Ырсымбетов Марат Нұрғазыұлы 
Түркістан облысында туған. Заңгерлік 
мамандығын тереңдетіп, 2017 жылы 
ҚР Жоғарғы Соты жанындағы Сот 
төрелігі академиясын бітірген, құқық 
магистрі. 2007–2011 жылдар аралығын-
да жеке секторда заңгерлік жұмыс істе-
се, 2012–2018 жылдар аралығында Ішкі 
істер саласында қызмет атқарған. 2018 
жылдан бері Түркістан облысы Мақтаа-
рал аудандық сотында судья. Қазақстан 
полициясына 25 жыл төсбелгісінің иегері, Түркістан облыстық 
соты төрағасының Құрмет грамотасымен марапатталған. 

ҚЫЗЫЛ  ШАРФ
 – Жәбірленуші Бұлан Асанды 

соңғы рет қай күні, қай жерде көріп 
едің?

– Есімде жоқ. Көрмегелі көп ай-
дың жүзі болды, Есен аман жүр 
ме екен сол бір шырақ ай... (Әсет 
таныс тергеушіге еш зілсіз әзілдей 
жөнелді)

– Әзіліңді жиып қой, Әсет. Бұлан 
қазір ауыр халде ауруханада жатыр. 

Әсеттің түсі бұзылып кетті. «Мен 

олардың жазасын да қылмыстың са-
натына қарай заң белгілейді. Марат 
Нұрғазыұлы алдында үйіліп жатқан 
қағаздарға үзақ үңіліп отырды да, 
шарасыз шетке ысырды. 

«Әй ақымақтар ай, үлкен азамат 
болсаңдар да балалықтарың қал-
майды. Өмірде әртүрлі жағдайлар 
бар. Кейде «әттеген ай» дегізетін 
жазатайым қылмыстар болады. 


