
(Соңы 3-бетте)

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ТЕРІС 
ӘРЕКЕТІНЕ  БАСШЫ 
ЖАУАПТЫ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

23 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ

Ойталқы ПОЛИЦИЯНЫҢ БЕДЕЛІН ҚАЛАЙ КӨТЕРЕМІЗ?

4-бет

2-бет

Полиция – халық 
қалқаны. Десек те, 
кей-кейде ел ты-

ныштығының кепілі са-
налатын сақшылардың 
еңбегін бағалай бермей-
міз. Алда-жалда басы-
мызға іс түссе, бірін-
ші болып 102 нөмірін 
теріп, көмекке шақыра-
мыз. Солай бола тұра, 
соңғы кезде полиция 
қызметкерлерінің бе-
делін көтеру мәселесі 
жиі қозғалып жүр. Неге?
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(Соңы 8-бетте)

ТҰҒЫРЫ БИІК  ТАРБАҒАТАЙ

2-бет

ДОС КӨҢІЛІ 
НЕДЕН ҚАЛДЫ?

Бұған дейін онда ат жарысы, 
ақындар айтысы мен халықара-
лық қазақ күресі турнирі әртүрлі 
уақытта жеке-жеке өткен бола-
тын. Ұйымдастыру алқасына об-
лыс пен аудан әкімдігі, Зейнолла 
Сәнік атындағы мәдениет қоры 
мен  KazZing, Tas Group, Assyltas, 
TasKредит компания лары енген 
бұл шаралар осы жолы «Тұғы-
ры биік Тарбағатай» фестивалі 
деген жаңа атауға ие болған еді. 
Оған арнайы келген облыс әкімі 
Даниал Ахметов Ырғызбай әу-
лие кешенінде ақсақалдармен 
кездескеннен кейін Тарбағатай 
ауданының әкімі Серікқазы Сә-
дуақасовқа Аманат мұражайын 
басқаша жоспарлап, үлкен және 
жылдың барлық мезгілінде жұ-

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫНДА 14-16 МАУ-
СЫМ КҮНДЕРІ «ТҰҒЫРЫ БИІК ТАРБАҒАТАЙ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СПОРТ 
ЖӘНЕ ӨНЕР ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ. 

Абзал ҚҰСПАНОВ, адвокат:
– Жасыратыны жоқ, қазіргі кезде полиция қызметкерлерінің 

беделі ел арасында айтарлықтай түсіп кетті. Бұған себеп 
болған жағдайлар да жоқ емес. Соның бірі – сонау 90-жылдары 
еліміздің ішкі істер саласына қызметкерлер қабылдауда біраз 
қателікке жол берді. Естеріңізде болса, қолында әскери билеті 
болса, полиция қатарына алына беретін. Олардың көбі жұмысқа 
тұрғаннан кейін жоғары оқу орындарын сырттай оқып, сол қыз-
метте тұрақтап қалғандар. Сырттай оқудың сырын өздеріңіз 
де білесіздер. Ішкі істер жүйесі таза құқықтық құрылым. Яғни, бұл 
салаға келгендер ең алдымен білікті заңгер болуы шарт. Заңды 
бес саусағындай білетін тәртіп сақшылары ғана осы жүйеде 
қызмет етуге лайықты деп есептеймін. Сондықтан, олардың 
ел алдындағы абыройы жоғары болуы үшін біліктілігіне көбірек 
көңіл бөлу керек. 

Алмагүл САДВАКАСОВА, Алматы қаласы Жетісу аудандық 
Полиция басқармасы кезекші бөлімінің инспекторы:

– Ішкі істер саласына қызметке келгеніме біраз уақыт болды. Бастапқыда 
қиын да аса жауапты қызметті ер азаматтармен теңдей атқару оңай болған 
жоқ. Алайда, бұған дейін заң саласында жинақтаған тәжірибемнің көп көмегі 
тиді. Оның үстіне Жетісу аудандық полиция басқармасының бастығы, полиция 
полковнигі Дархан Мелісбекұлы жас кадрлардың шыңдалуына көп назар аудара-
тын мықты басшы. 

Ал, енді полицияның имиджіне келсек, ең алдымен қоғамдық ортада қызмет 
ету ешқашан оңай емес. Көпшіліктің ойы қашан да екіге жарылып жататыны 
тағы бар. Осы жағынан алғанда біздің тарапымызға қатысты айтылған сыни 
пікірлерге түсіністікпен қараймын. Алайда, күнделікті өмір ағымында полиция 
қызметкерлері қаншама ерлік жасап жатқанын жиі ұмытып кетеміз. Қарапайым 
ғана мысал, бір жерде өрт шықса да сол жерді торуылдап, халықтың қауіпсіздігі 
үшін өмірлерін қатерге тігеді. 

ӘРБІР ЖЕТІСТІГІМІЗ 
ЖАСТАРДЫҢ КЕЛЕШЕГІ ҮШІН 

ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ

«Өзінің әскерін асырамаған өзгенің әскерін асырайды» деген бар. Жалпы, кез келген мемлекеттің жастарды әскери-пат-
риоттық рухта тәрбиелеу ісіне ерекше маңыз беруі ел өміріндегі бірқатар мәселелердің оңтайлы шешілуінің бірегей мүм-
кіндігі. Өйткені, тәрбиенің бұл аспектісі жастардың бойында елінің әрбір жетістігі үшін мақтаныш сезімін қалыптастырып, 
отаншылдық рухын шыңдап, елдік мүдделерді қорғауды азаматтық борыш ретінде сезіндіріп, атқаруға дайын болуына 
қызмет етеді.

ЕРЛІКТІ ЕЛЕГЕН, 
ЕҢБЕКТІ БАҒАЛАҒАН 

ЖАҚСЫ 
   

Еліміздің ішкі істер саласында бүгінгі күні 86 
мыңдай тәртіп сақшысы қызмет етеді. Штат саны 
жағынан өзге мемлекеттердің алдын орап, алғашқы 
ондыққа енген қазақстандық полицейлердің үлесі ел-
дегі әскери қызметкерлерден де асып түседі екен. Бұл 
дегеніміз, бас-аяғы жиырма бес жылдың бедерінде 
еліміздің ішкі істер саласы алып күштік құрылымға 
айналып үлгерді деген сөз.

ҚР Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, қазіргі 
таңда жергілікті полиция қызметкерлері сапында 25 мыңнан 
астам тәртіп сақшысы қоғамдық қауіпсіздікті қадағалап отыр. 
Оның ішінде ең көбі жол сақшылары болса, екінші орында 
учаскелік инспекторлар тұр. Сондай-ақ, екі мыңнан аса мек-
теп инспекторы, сегіз жүзден аса кәмелеттік жасқа толмаған-
дармен жұмыс істейтін сақшыларымыз тағы бар. 

мыс жасау үшін музейдің жаңа 
жобасын әзірлеуді тапсырды. 

«Мұнда алдағы уақытта дү-
ниежүзілік көшпенділер ойынын 
ұйымдастырсақ деп отырмыз, 
бізде тамаша үлгі бар. Неге оны 
осы жерде өткізбеске? «Тұғыры 

биік Тарбағатай» халықаралық 
спорт және өнер фестивалінің 
дәрежесін көтеруіміз керек. Ке-
лесі жылы біз енді Түркі әлемінің 
кинофестивалін де  өткіземіз. 
Сол жерде түркі әлемінің спорт 
ойындарын ұйымдастырсақ. Оны 

ған бұл бастамаңызды жоғары 
деңгейде өткізу үшін инфрақұры-
лымдық мәселені шешу керек 
қой. Басқасын былай қойғанда 
көптен бері сөз болып жүрген 
Талдықорған-Өскемен автожо-
лын қайта жаңарту жұмысы қа-
шан шешіледі деген сұрағымыз-
ға: «біз бірінші қадамды жасап 
бердік. Кешенді абаттандырып, 
электр қуатымен қамтамасыз 
еттік. Енді оның болашағын тағы 
да жақсылап ойланамыз. Ал, Тал-
дықорған-Өскемен жолындағы 
жөндеу жұмыстары 2022 жылы 
аяқталады. Сондай-ақ, ауыл, ау-
данаралық жолдардың да жөндеу 
жұмысын жобалап, бәрін жүзеге 
асырамыз» дегенді айтты. 

тағы да ойланайық»,  – деді аймақ 
басшысы Даниал Кенжетайұлы. 
Сондай-ақ, сіздің көтеріп отыр-
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САРАП

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДЕ 
МЕДИАЦИЯ СИРЕК ҚОЛДАНЫЛАДЫ

КӨЗҚАРАС

ПӘРМЕН

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ТЕРІС ӘРЕКЕТІНЕ 
БАСШЫ ЖАУАПТЫ

Бастама 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ТІРКЕУ ЖЕҢІЛДЕДІ

Мемлекеттік қызметтердің сапасы жылдан 
жылға жақсаруда. Адами фактор жойылып, 
көрсетілетін қызметтің жеделдігі артты. Аза-
маттардың өзіне қажетті анықтамаларды бір 
ортадан, бір жерден алуы үшін бір терезе қағи-
даты қолданысқа енгізілді. Бұрын жылжымайтын 
мүлкін тіркеймін деген азаматтар бірнеше меке-
менің есігін қағып, ұзын-сонар кезекке тұрып, 
қаншама қаржы жұмсайтын. Шаруасы бір күнде 
шешіле салса жақсы. Кейде кезектің шегіне 
жетпей, болмаса сұраныстарына жауаптың кеш 
берілуіне байланысты неше күн жұмыстан сұра-
нуға мәжбүр болатын тұрғындар қазір заманауи 
үлгіде ұйымдастырылған қызметтің игілігін көріп 

отыр. Оң өзгеріс мұнымен шектеліп қалған жоқ. 
Әділет министрлігінің құзырында болған жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды тіркеу қызметінің 
былтырдан бері «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының құзырына өтуі 
үлкен жаңашылдықтың бастамасы болды. Бұл 
корпорацияға ел тұрғындарына көрсетілетін мем-
лекеттік қызметтің барлығы дерлік шоғырланған. 
Азаматтар өз шаруаларын бір жерден шешіп, бір 
орталықтан барлық анықтаманы еш кедергісіз 
алуға қол жеткізді.

Қызмет корпорация құзырына берілгенге 
дейін жылжымайтын мүлікті тіркеу саласындағы 
мамандар білімін жетілдіріп, үлкен дайын-

дықтан өткен болатын. Өйткені, тіркеудің мем-
лекеттік корпорацияға берілуі қызметтердің 
көрсетілу мерзімін және тіркеу барысындағы 
шығынды қысқартуға, сондай-ақ, қызмет-
терді кешенді түрде алуға жол ашқаны белгілі. 
Сондықтан, өзгеріске алдымен мамандар 
тыңғылықты әзірленіп, жаңа өзгеріс халықтың 
көңілінен шығу үшін барлық мүмкіндіктер қа-
растырылды. 

Ердос ШАРХАНОВ,
 «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясының Алматы 
қаласы бойынша филиалына қарасты 

жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
тіркеу басқармасының сарапшысы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Орталық 
Азия ЖОО-ларынан жалғыз болып QS 
«World University Rankings» халықаралық 
рейтингісінде ең үздік университеттер 
арасында 210 орынға ие болды. Алға 13 
қадам жылжып, 207 орынды бағындыр-
ды. Бұл топқа посткеңестік аймақтан тек 
екі университет: ҚазҰУ және Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік универси-
теті (РФ) енді.  

QS әлемдегі үздік білім ордаларына 
көп жылдан бері ғаламдық рейтинг жүр-
гізіп келе жатқан беделді әрі ықпалды, 
барлық елде мойындалған халықаралық 
агенттік. Рейтингте алғашқы үш орынды 
АҚШ университеттері: Массачусетс тех-
нологиялық институты, Стэнфорд және 
Гарвард университеттері иеленген. 

ҚазҰУ еліміздің жетекші университеті 

Медиацияның маңызын, пайдасын жұртшылық енді біліп, түсініп келеді. 
Онда да бұл жаңа институттың мақсатын азаматтар сотқа жолы түскенде 
барып ұғынатыны жасырын емес. Қаншама насихат жұмыстары жүргізіліп, 
елде білікті медиаторлар шоғыры түзілгенімен, медиацияның жаппай қолдау 
таппауының себебі көп. Ең алдымен оны азаматтардың сотқа деген сенімімен 
байланыстыруға болады. Даудың соңғы нүктесін тек сот қоюы керек деген 
түсінік азаматтардың санасында берік орнаған. 

Одан кейінгі бір себеп халықтың жаңалықты бірден қабылдамауына, 
бастамаға күдікпен қарауына байланысты. Медиациямен істі бітіріңіздер 
дегеннен гөрі келісімге келіңіздер, ортақ мәміле жасаңыздар деп тараптарды 
татулыққа үндеу қазақы танымға жақын. Жалпы, жаңа туылған балаға ат қою 
қаншалықты қиын болса, жаңа қолданысқа түсетін жобаға да ат беру сонша-
лықты күрделі.  Медиатор, медиация сөздерінің бірден жүрекке жол таппауы-
ның сыры да осында. Оның үстіне, жаңа жоба болған соң оны ілгерілететін 
медиаторлардың белсенділігі, білімі, ынтасы жоғары болуы керек. Ал, қыз-
метке енді араласқан медиаторлар ә дегенде өзінің негізгі миссиясын, қандай 
қадамдар жасайтынын толық ұғына қойған жоқ. Міне, осындай кемшіліктер 
«Медиация туралы» заңның адымын аштырмады. 

«Көш жүре түзеледі» демей ме бабаларымыз. Сол айтпақшы, медиация-
лық мәмілелердің жыл өткен сайын көбеюі жаңа жобаның өз мақсатына 
жақындай түскенін көрсетеді. Өзге елдерде тараптар сотқа арыз бермес 
бұрын медиатордың алдына барып, дау ол жерде шешілмеген жағдайға ғана 
сотқа жолдама алатын. Шетелдердегі осы құқықтық тәртіптің нәтижесінде 
сот жүктемесі де аз, дау қуған тараптардың да қатары сирек екен. Бізде де 
осы жүйеге қадам жасалғаны қуантады.

Әсіресе, ауылдық жерлерде медиацияның тиімділігі өте зор. Шағын 
аймақтағы тұрғындар бір-бірін жақсы танитындықтан олардың арасында 
туындаған қандай да бір келіспеушілікті жасырып, жабу қиын. Дау асқынып, 
тереңдеген сайын арызданған екі тараптың арасы алшақтай береді. Соның 
кесірінен бұл келіспеушілік екеуара реніштің шегінен шығып, екі әулет 
арасындағы түсініспеушілікке ұласуы мүмкін. Біз арызданып келген ауыл 
тұрғындарына ең алдымен осыны ұғындыруға тырысамыз. Өзара келісіммен 
шешуге болатын мәселені туыстардың, одан қалды аймақтың талқысына 
айналдырмай, дауды мәмілемен бітіруге үндейміз. «Дау қуған бәлеге жолыға-
ды». Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін тәмсіл. Сот табалдырығын аттап, ашу-
мен арыз жазған азаматтар судья-медиатордың, медиаторлардың кеңесінен 
кейін кейде райынан қайтып, асығыстықпен, қызбалықпен осындай қадамға 
барғандарын мойындап жатады. Әрі медиацияның уақыт жағынан тиімді 
екені, татуласқан кезде баж салығының қайтарылатынын естіген халық та 
көбінесе келісімге келуді жөн деп жатады.

Қазір кез келген соттың табалдырығын аттаған адамның көзі бірден ме-
диация туралы жадынамаға түседі. Онда медиацияның міндет-мақсаттары 
толық көрсетілген. Бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты жарық көретін 
материалдардың да медиацияға қатысты азаматтардың танымын көтеруге 
көмегін тигізері анық.

Дархан АЛБЫТОВ,
Маңғыстау облысы Қарақия аудандық сотының судьясы

Австрия мен Германия медиацияның 
мүмкіндігін пайдалануда көш басында тұрған 
елдердің бірі. Дәл осы екі елде медиацияны 
қылмыстық істерде қолдану мәселесі заңдық 
тұрғыда толық шешімін тапқан. Мұнда құқық 
бұзушы мен жәбірленуші арасындағы дауды 
саралап, татуластыру жөніндегі соңғы сөзді 
прокурордың айтатыны бекітілген. Ал, бізде 
бүкіл татуласуға, медиативтік келісімдердің 
көбеюіне отандық сот мұрындық болып 
келеді. 

Шыны керек, сот құрылымдары тара-
пынан жүргізілген кешенді жұмыстардың 
нәтижесінде соңғы жылдары азаматтық 
дауларда медиацияны қолдануда бірыңғай 
тәжірибе қалыптасып, татуласушылар саны 
өсті. Өкініштісі, медиацияның қылмыстық 
істерде қолданылатыны құқықтық жақтан 
реттелгенімен, тәжірибеде татуласу келісім-
дерінің жасалуы сирек. Осыдан келіп қыл-
мыстық сот тәжірибесінде медиацияның 
мүмкіндігін пайдалану әлі күнге өзекті күй-
інде қалып отыр. «Медиация туралы» заңға 
сәйкес, жеке және заңды тұлғалар қатыса-
тын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге 
де құқықтық қатынастардан туындайтын, 
сондай-ақ, онша ауыр емес және ауырлығы 
орташа қылмыстар туралы, қылмыстық теріс 

Инаугурация кезінде халық алдында сөз 
сөйлеген жаңа Президентіміз Қасым-Жомарт 
Тоқаев сыбайлас жемқорлықпен күреске ерек-
ше мән берілетінін айтты. Және бұл мәселе сөз 
жүзінде қалмас үшін арнайы заң қабылданып, 
басшылардың жауаптылығы күшейтілетіні 
ескертілді. Соған орай күні кеше Парла-
мент Мәжілісінің депутаттары «Мемлекеттік 
қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылға қатысты бірқатар заңнамаларға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңның жобасын қабылдап, талқылау үстінде. 

Сыбайлас жемқорлықтың қаншалықты зи-
янды екені дәлелдеуді қажет етпейді. Жемқор-
лық дендеген ортада даму болмайды, мұндайда 

өркениет туралы ойлаудың өзі артық. Өйткені, 
сыбайластық тазалыққа, әділдікке деген сенімді 
әлсіретеді. Азаматтардың ертеңгі күнге, бола-
шаққа күмәні көбейеді. Президенттің жаңа заң 
қабылдауға бастамашы болып, жемқорлыққа 
қарсы шараларды пысықтауы сондықтан. 

Бұған дейін де елімізде сыбайластыққа 
тосқауыл қоюға көмектесетін тетіктер жан-
жақты қамтылды. Арнайы заң қабылданып, 
мемлекеттік бағдарламалар қоғамға жол тарт-
ты. Тіпті, ортақ жұмысқа қарапайым халықты 
тарту мақсатында жемқорлық туралы ақпарат 
бергендерге арнайы ынталандыру сыйлығы да 
тағайындалды. Соған қарамастан, мемлекеттік 
қызметтің беделін түсіріп, халықтың сеніміне 

қиянат жасайтындар әлі де бар. Жегіқұрттың 
жолын кесу мақсатында енді бірінші басшы-
лардың жауаптылығын көтеру маңызды болып 
отыр. Бұдан былай қарауындағы қызметкер 
теріс қылығы үшін тұтылғанда басшылар 
жайбарақат жұмысын жалғастыра алмайды. 
Қызметкердің сыбайластыққа себеп болғаны 
дәлелденсе, басшы да орнын босатпақ. Бұл 
ұжымның «бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз 
үшін» қағидасын берік ұстанып, бірлікте жұ-
мыс істеуіне ықпал етеді.

Дәурен ТІЛЕУБАЕВ,
Алматы қаласы Алатау аудандық 

сотының төрағасы

ретінде Тұңғыш Президент – Елбасы Нұр-
сұлтан Назарбаев алға қойған әлемнің ең 
үздік 200 университетінің санатына ену 
бойынша маңызды мемлекеттік міндетті 
жүзеге асыру үшін мақсатты түрде жұмыс 
істеуде. Соңғы бес жылда университет 
«QS WUR» рейтингінде 400 сатыдан астам 
белеске көтерілді. Әлемдік тәжірибеде 
бірде-бір ЖОО мұндай өсу қарқынына кол 
жеткізген емес! QS сарапшыларының ұсы-
нысы бойынша ҚазҰУ тәжірибесі әлемдегі 
жетекші университеттерде зерттелуде. 
Мұндай көрсеткіш білім беру мен ғылым-
ның әлемдік нарығындағы университеттің 
жоғары бәсекеге қабілеттілігінің дәлелді 
айғағы. Айта кету керек, «QS WUR by 

Subject» пәндік рейтингінің нәтижесінде 
ҚазҰУ ТМД елдері жоғары оқу орындары-
ның арасында бірінші болып әлемдегі ең 
үздік 51-100 топқа енген. Жалпы аталмыш 
рейтингіге жетекші қазақстандық универ-
ситеттің алты мамандығы кірді.

Ғаламдық ғылыми-білім беру кеңісті-
гіндегі ҚазҰУ рөлінің артуын ескере оты-
рып QS Қазақстанда халықаралық форум 
өткізуді шешті. Университеттің ғана емес, 
Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі 
беделінің көрсеткіші болып табылатын 
«Адами мұра және жоғары технологиялар 
үйлесімі негізінде жетілу» атты әлемдік 
деңгейдегі шара 2019 жылдың қыркүйегін-
де ҚазҰУ негізінде өтеді.

ҚазҰУ өзге де беделді халықаралық 
рейтингтерде қарқынды серпіліспен алға 
жылжуда. «Times Higher Education» британ-
дық агенттігінің зерттеу нәтижесі бойынша 
ҚазҰУ Орталық Азияда алғаш болып әлем-
дегі ең үздік ЖОО-лар тобына кірді. «UI 
Green Metric Ranking of World Universities» 
жаһандық рейтингінде ҚазҰУ 172-орын 
алды, Еуропалық ғылыми-өнеркәсіптік па-
латасы еуропалық рейтингінде ҚазҰУ «АА» 
бағасын иеленіп, жетекші еуропалық жоғары 
оқу орындарының тобына енді. Танымал 
халықаралық «Great Value Colleges» (АҚШ) 
ұйымының зерттеу нәтижесі бойынша ҚазҰУ 
әлемнің технологиялық дамыған универси-
тетінің ішінде 31-ші орынды бағындырды.

Ауқымды құрылымдық модерниза-
циялау, нәтижелерге негізделген менедж-
менттің жоғары тиімділігі және соңғы 
бес жылда 50%-ға дейін өскен бірегей 
инфрақұрылымдардың қарқынды дамуы 
ҚазҰУ-дың рейтингтердегі алға жылжуы-
ның маңызды факторы болды.  Универ-
ситеттің әлемдік танылуы халықаралық 
әріптестік аясының кеңеюі және интер-
национализацияның дамуымен, сонымен 
қатар ҚазҰУ-дың БҰҰ «Академиялық 
ықпал» бағдарламасының тұрақты даму 
жөніндегі ғаламдық хабы ретіндегі белсен-
ді қызметімен байланысты. 

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

ОҢ ҚАДАМ

 ӘЛЕМНІҢ ҮЗДІК УНИВЕРСИТЕТТЕРІ ҚАТАРЫНДА

қылықтар туралы істер бойынша қылмыстық 
сот ісін жүргізу барысында қаралатын даулар 
медиацияның қолданылу саласы болып табы-
лады. Соған қарамастан, бүгінде онша ауыр 
емес, ауырлығы орташа қылмыстар мен қыл-
мыстық теріс қылықтар барысында медиация 
біз күткен нәтижеге маңайлай алмай келеді. 

Айталық, Қылмыстық кодекстің 68-бабы-
на үңілсек, татуласуға байланысты кінәлінің 
қылмыстық жауаптылықтан босатылаты-
ны дәйектелген. Сондай-ақ, осы кодексте 
онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа 
қылмыс жасаған адам келтірілген зиянды 
қалпына келтіріп, жәбірленушімен татуласса 
қылмыстық жауаптылықтан босатылатыны 
дәйектелген. Ендеше, заңнаманың игілігін 
пайдаланып, ағат кеткен жандарды кешіруге 
не кедергі?

Жалпы, қатал жазаның қалыпқа түсір-
мейтінін, түрме де түзеуге толық қауқарлы 
еместігін өмірдің өзі алға тартып отыр. 
Одан гөрі қателескен адамды қолтығынан 
демеп, қоғамның далаға тастамайтынын, 
қолдаудан кенде қылмайтынын сезіндіру 
арқылы қатарға қосу маңыздырақ болып 
тұр. Қазақстанның жазаны ізгілендіруге ба-
сымдық беріп, қателескендерге жұмсақтық 
танытуының астарында осындай терең мән 

жатыр. Өйткені, мемлекеттің қамқорлығын 
әрбір тұрғын сезінуі керек. Кез келген адам 
кешірімге лайық. Бір рет шалыс басқан жан-
ды кеудесінен итеріп, барынша қатаң жазаға 
тартқанның салдары ауыр. Осы арқылы біз 
елге өкпелі, соттың жұмысына көңілі тол-
майтын адамдар шоғырын қалыптастырамыз. 
Осындайда белгілі батыр, шешен Сырым 
Датұлының «Азамат жетім болмайды – ха-
лықтан болса панасы, халық жетім болмайды 
– басшы болса данасы» деген сөзі еріксіз еске 
оралады.

Мысалы, қоғамдық көлікке кірген ұры 
біреудің қалтасынан ақша қапшығын қолды 
етті делік. Материалдық қиындыққа тап 
болған бала бұл қадамға амалсыз баруы 
мүмкін ғой. Әрине, қылмыстың ешқайсысын 
ақтай алмаймыз. Дегенмен, ұры ұсталып, 
жәбірленушіге материалдық залалды толық 
қайтарған жағдайда жас жігіттің өмірін 
өксітіп, ісін сотқа дейін жеткізудің өзі дұрыс 
емес. Мұндайда анықтау, тергеу органдары-
ның статистика үшін жас баланың ісін сотқа 
дейін апаруы ақылға сыймайды. Бұл жерде 
мәселе құқықбұзушылыққа бірінші рет ба-
рып отырған, ойланбай жүріп от басқан аза-
маттарға қатысты болып отыр. Алғаш рет ала 
жіпті аттағандарға қолына кісен салынып, 
тергеушінің алдында жауап берудің өзі аз 
әсер етпейді. Ал, іс сотта қаралып, екі тарап 
татуласқанның өзінде оқиға баланың бүкіл 
болмысына ықпалын тигізіп, өмірін өзгертуге 
алып келері анық. Осы өзгеріс санаға сілкініс 
жасап, жақсы, жағымды өзгеріс болуына ат-
салысуға тиіспіз. Өйткені, ол біз өмір сүріп 
отырған қоғамның бір мүшесі. Ақын Сабыр 
Адай айтқандай «Әр қазақ менің жалғызым» 
екенін жадымыздан шығармауға тиіспіз. 
Қылмыстық істерде медиацияны жанданды-
ру осы мақсатта керек.  

Т.МЫЯТБЕКОВ,
Алматы қаласы Жетісу аудандық № 2 

сотының төрағасы
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Ойталқы

Абзал ҚҰСПАНОВ, адвокат: Алмагүл САДВАКАСОВА, Алматы қаласы Жетісу аудандық 
Полиция басқармасы кезекші бөлімінің инспекторы:

ПОЛИЦИЯНЫҢ БЕДЕЛІН ҚАЛАЙ КӨТЕРЕМІЗ?
Өткен жылы Елбасы Н.Назарбаев бұл салаға біраз ре-

форма жасау керектігін айтты. Артынша, бұрынғы Ішкі 
істер министрі Қ.Қасымов полиция қызметкерлері аттес
тациядан өтетінін, басшылық құрамда қысқарту жұмыс
тары жүретінін жеткізді. Өйткені, қазақстандық полиция 
жасағының саны халықаралық нормадан асып кеткен. Мен 
бұл уәжбен келісемін. Саланы барынша кездейсоқ қыз-
меткерлерден тазарту керек. Жалпы, кез келген саланың 
жұмыс сапасы көңілден шығарлықтай болсын десек, кадр 
мәселесіне қатты көңіл бөлген жөн. Мысалы, қазір екінің 

бірі банкке жұмысқа тұра алмайды. Тіпті, қолындағы дипломы мен мамандығы сай келіп 
тұрса да, сынақ мерзімінде өзін көрсете алмаса, банкке қызметке алмайды. Ішкі істер 
саласына қызметке қабылдау да дәл осындай қатаң тәртіппен жүзеге асса, полицияға 
деген көзқарас та оңалар еді.

Көшеде қарт кісі адасып жүрсе де, сол маңда жүрген патрульдік 
полиция қызметкерлері оның жеке басын анықтап, үйіне оралуына 
көмектеседі. Айта берсеңіз, қарбаласқа толы қала тіршілігінде 
мұндай оқиғалар көп. Ал, соның бәрінде бірінші болып көмекке ке-
летін тәртіп сақшылары. Жалпы, біз бір нәрсеге баға берсек, оны 
басқалармен салыстырып бағалайтын халықпыз ғой. Батыста 
анадай, Еуропада мынадай жағдай жасалған деп, көзбен көргендей 
тамсанамыз. Бірақ, өзөзімізді бағалауға келгенде сараңдық таны-
тып, «қара аспанды» төндіреміз. Міне, осындай жаңсақ пікірлер мен 
негізсіз айыптаулардың кесірінен полицейлердің беделі біраз төмендеп кетті. Десек те, 
«сын түзелмей, мін түзелмейді» демекші, мұның өзі полиция қызметін әлі де болса ширата 
түсуге, дамытуға түрткі болары хақ. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ация тікұшақтары және заманауи көп 
функционалды Су-30СМ жойғыштары   
әскери ойын өрнектерін көрсетті. 

Кезекті рет өткізілген бұл жиын-
ның жылдағыдан ерекшелігі, онда 
патриоттардың 2050 жылғы қазақстан-
дықтардың болашақ ұрпағына үн-
деуі жасалған «Uly Dala sarbazy» 
уа  қыт капсуласы салынды және бола-
шақ Отан қорғаушылар «Aibyn talks» 
интер активті кездесуге қатысты. 
Жиын ның мазмұны мен ажарын әскер 
түрле рінің бас қолбасшылары мен 
спорт саласындағы атақты тұлғалар, 
әншілермен кездесулер аша түсті. 
Жас сарбаздар алдында «Голос дети» 
тележобасының жеңімпазы, жас та-
лант Ержан Максим өнер көрсетті. 
Шахматтан әлемнің бес дүркін чем-
пионы Бибісара Асаубаева, менталды 
арифметикадан әлем чемпионы Ілияс 
Тоқтахан, кеудені жерден көтеруден 

(Соңы. Басы 1-бетте)

23 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ

ЕРЛІКТІ ЕЛЕГЕН, 
ЕҢБЕКТІ БАҒАЛАҒАН 

ЖАҚСЫ

ӘРБІР ЖЕТІСТІГІМІЗ 
ЖАСТАРДЫҢ 

КЕЛЕШЕГІ ҮШІН 
ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ

Бір сөзбен айтқанда, қоғаммен біте 
қайнасып, күн-түн демей ел тыныштығын 
күзеткен ішкі істер органдары қызмет-
керлерінің еңбегі елеуге тұрарлық-ақ. 
Рас, біз кейде қайнаған қоғам өмірінде-
гі ірілі- ұсақты тәртіпсіздіктер мен түрлі 
құ қықбұзушылықтарға тойтарыс беріп, 
қылмыспен күрес майданында күн сайын 
бастарын қатерге тігетін тәртіп сақшыла-
рының қадірін жете бағаламаймыз. Тек жыл 
сайын маусым айындағы полиция қызмет-
керлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында ғана 
олардың ерліктерін еске түсіріп, жалпы жеке 
басымыздың қауіпсіздігі үшін кімдерге қа-
рыздар екенімізді ойға аламыз. Жасыратыны 
жоқ, дәл осы күндері ғана қызмет барысында 
қаза тапқан полиция қызметкерлерін еске 
алады екенбіз. Ең өкініштісі сол, мұндай 
қыршын кеткен погонды батырларымыз аз 
емес. Мысалы, бүгінгі күні бір ғана Алматы 
қаласының өзінде жетпіске жуық отбасының 
асыраушысы қызметтік борышын өтеу кезін-
де қайтыс болған.  

Жалпы, еліміз тәуелсіздік алғалы бері 
800-ге жуық полиция қызметкері өзінің қыз-
меттік борышын атқару кезінде қаза тапса, 
2,5 мыңдайы түрлі деңгейде дене жарақатын 
алған. Оның ішінде 1177 қызметкер мемле-
кеттік марапаттарға ие болса, 127-сі қайтыс 
болғаннан кейін марапатталғандар. Қарап 
отырсаңыз, қызмет барысында қаза болған-
дардың әрқайсысы жайлы ерліктерді жи-
нақтап қағазға түсірсек, ол бір емес бірнеше 
томдық кітапқа жүк болғалы тұр. 

Иә, сегіз жүзге жуық адамды ажал құш-
тыр ған оқиғалардың бәрін бір мақалаға 
сыйғызу мүмкін емес. Десек те, олардың 
бірнешеуін еске түсіргеніміз жөн болар. Жа-
дымызда күні кешегідей сақталып қалған Ал-
матыдағы 2016 жылғы террористік шабуылда 
бір адамның қолынан (Күлекбаевтың) алма-
тылық полиция капитаны Бауыржан Нұрма-
ханбетов, лейтенанттар Тимур Бекасылов 
пен Мейрамбек Рахматуллаев, старшина 
Аян Ғалиев, аға сержант Серік Әбілдаев, 
отставкадағы полковник Ғани Нұриманов, 
кіші сержанттар Жалғас Келдібаев пен Мақ-
сат Сәлімбаевтар мерт болды. Дәл осындай 
оқиға 2016 жылдың жазында Ақтөбе қала-
сында да орын алған еді. Террористер салған 
сойқанда он тоғыз адам құрбан болып, оның 
ішінде үш бейбіт тұрғын, үш әскери қызмет-
кер қазаға ұшырады. 

Қадам басқан сайын соңынан қауіп-қатер 
ере жүретін ішкі істер қызметінде қараған-
дылық аға сержант Қайрат Жұмабековтің 
ерлігін қалай ұмытармыз. Қара жолдың 

бойында қас-қағым сәтте балалардың өмірін 
ажалдан арашалап қалған ол 130 бала отыр-
ған автобусқа қарсы бағытта жүйткіп келе 
жатқан жүк көлігіне патрульдік көлігімен 
соқтығысып, небәрі 31 жасында қаза тапты. 
2008 жылы Елбасының бұйрығымен ол III 
дәрежелі «Айбын» орденімен марапатталды. 

Ал, елімізге террористер ең алғаш сес 
көрсеткенде қандықол қылмыскердің грана-
тасына кеудесін тосып, қаза тапқан полиция 
капитаны, жамбылдық Ғазиз Байтасовқа 
осы ерлігі үшін «Халық қаһарманы» ордені 
берілді. 

Сол сияқты, күнделікті қоғамдық тәртіпті 
сақтау кезінде кәнігі қылмыскерлермен 
қақ тығыста қаза тапқандар да жетерлік. 
Олардың бірі өлгеннен кейін «Ерлігі үшін» 
медалімен марапатталса, келесілері түрлі 
дәрежедегі «Айбын» орденімен наград-
талғандар.

Жалпы, адамды көзі тірісінде емес, 
өлгеннен кейін көбірек бағалайтын халық 
екенімізді еріксіз мойындауымыз керек. 
Осындайда «Полиция біздің қорғанымыз» 
деп қанша жерден мақтасақ та, оларға ең-
бекақы төлеуде сараңдық танытып жүрген 
жоқпыз ба деген ой келеді. Мәселен, «Қа-
зақстандық тәртіп сақшыларының жалақысы 
қанша?» десек, бұның мемлекеттік деңгей де 
талқыланып жатқанына да біраз жылдың 
жүзі болыпты. Өткен жылы Ішкі істер экс- 
министрі Қ.Қасымов бұл саланы күрделі 
реформа күтіп тұрғанын, қызметкерлердің 
саны он пайызға кемитінін айтқан болатын. 
Осы қысқартудың есебінен 16 млрд теңге қа-
зына қаржысын үнемдеп, сәйкесінше қалған 
қызметкерлердің жалақысын өсіруге уәде 
берген-ді.  

Еуроазиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттер арасында қазақстандық по-
лицейлер Қырғызстан мен Беларусь тәртіп 
сақшыларына қарағанда тәп-тәуір жалақы 
алса, Армения мен Ресей полицейлердің 
еңбегін бізден жоғары бағалайды екен. 
Мысалы, одақ көлемінде көш бастап тұрған 
Арменияда тәртіп сақшыларының орташа 
жалақысы біздің валютада 176 мың теңгеге 
тең көрінеді. Ал, біздің ішкі істер саласында 
тер төгіп жүргендердің орташа айлығы 135 
мың теңгені шамалайды. Ең төменгі жалақы 
сержанттарға (еңбек өтіліне қарай) 65-80 
мың теңге арасында берілсе, шені жоғары ла-
уазым иелері 350 мың теңге шамасында жа-
лақы алады екен. Демек, еліміздің ішкі істер 
қызметінің «Отымен кіріп, күлімен шығып» 
жүрген қарапайым тәртіп сақшыларының 
айлығы шайлығына әлі де болса жетпейді.   

Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Осы орайда, ағымдағы аптаның 
сәрсенбісінде Қарағанды облысын-
да Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері «Астана» өңірлік қолбас-
шылығының «Спасск» оқу-жаттығу 
орталығында өткізілген республика 
жастарының «Айбын» әскери-патри-
оттық жиынының рөлі айрықша екені 
даусыз. 

Бұл шара биыл қатарынан бесінші 
жыл ұйымдастырылып отыр. Дәстүрге 
айналған басқосудың өтуіне Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігі, 
Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары 
мен барлық облыс әкімдіктері, «Әске-
ри-техникалық мектеп» мемлекеттік 
республикалық қазыналық кәсіпорны, 
«Айбын» республикалық жас пат-
риоттар бірлестік штабы, Қазақстан 
жастар Конгресі ұйытқы болуда. Оған 
жыл сайын еліміздің барлық өңірін-
дегі әскери-патриоттық клубтардың 
мүшелері, облыстық, республикалық 
мектеп-интернаттардың тәрбиелену-
шілері, жоғары оқу орындарының 
әскери кафедра студенттері қатысып 
келеді. 

Айта кету керек, «Айбын» халық-
аралық әскери-патриоттық жастар 
жиынын өткізудегі негізгі мақсат басқа 
елдер мен жас патриоттар бірлестігі 
арасында одақтастықты, Қазақстан 
Республикасында әскери-патриоттық 
жұмыстарды нығайту, жас патриот-
тар қозғалысын дамыту, еліміздің 
қарулы күштерінің мәртебесін көтеру 
және әскери қызметті насихаттау. Ал, 
міндеттері – жастарды әскери-па-
триоттық тәрбиелеу жүйесін іске 
асыруды жоғарылату, әскери-патриот-
тық клубтар қызметін және олардың 
мемлекеттік, жергілікті атқарушы ор-
гандармен қарым-қатынасын бақылау, 
жастар арасындағы халықаралық,  
ұлтаралық достықты нығайту және 
құрметтеу рухында тәрбиелеу, Қарулы 
Күштердің әскери қызметін дайындау, 
оны өтеуде қажетті дағдылар мен әре-
кеттерді қалыптастыру, салауатты өмір 
салтын насихаттау, тұлғалық жетілу, 
жастарды әскери-қолданбалы және 
техникалық дайындыққа машықтан-
дыру болып табылады.

Айбын халықаралық әскери-пат-
риот тық жиынына қатысушылар әске-
ри мектептер, әскери үйірме мүшелері 
арасынан арнайы айқындалған талап-
тар бойынша іріктеліп алынады. Он 
төрт пен он жеті жас аралығындағы 
жеткіншектерден тұратын осы жастар-
дың айтуынша, олар бұл алаңнан 
нағыз әскери тәртіптің рухын сезінеді. 
Өйткені, жас сарбаздар бірнеше күн 
арнайы құрылған шатырларда әскери 
ережемен өмір сүреді. Биыл бесінші 
рет өткен бұл мәртебелі жиынға еліміз-
дегі алты мыңға жуық әскери клубтар 
мен үйірмелерден ондаған жас ұлан 
қатысыпты.

Аталмыш жиынның ашылу салта-
наты жастардың жүрегінде өз Отаны 
үшін мақтаныш сезімін ұялатқан, 
қасиетті ел алдындағы қастерлі бо-
рыштарын сезіндірген ерекше жағдай-
да өтті. Мемлекет басшысы, еліміздің 
Жоғарғы Бас қолбасшысы Қасым-Жо-
март Тоқаевтың арнайы ат басын 
бұрып, қатысуы жиынның мерекелік 

әрі патриоттық сипатын ерекшелеп, 
ұландарға асқақ рух сыйлады. Салта-
натты басқосу басталмас бұрын дала-
лық лагерді, «Айбын достық мекені» 
аллеясын, оқу орындарын, атыс қаруы, 
әскери техника және басқа да техни-
калық құралдар үлгілерінің көрмесін 
аралаған Президенттің жастар алаңы 
болашақ ел ұландары үшін үлкен 
тәрбие алаңы екеніне көз жеткізгені 
сарбаздарға арнап айтқан сөзінен 
аңғарылды. Ол бұл лебізінде ел да-
муының басты қозғаушы күші жастар 
екенін, барша аға буын тарапынан 
оларға зор үміт артылатынын айта 
келіп: «Қазақстанның әрбір жетістігі 
өздерің сияқты жас өрендердің алаң-
сыз жарқын келешегі үшін жасалған 
қадам. Бүгінде елімізге барлық әлем 
қауымдастығы құрметпен қарайды. 
Мемлекетіміз қарқынды дамып ке-
леді. Мұның бәрі тарихи тұрғыдан 

алғанда қысқа мерзімде атқарылған 
табанды еңбектің нәтижесі. Еліміздің 
жетістіктерін еселеп, абыройын артты-
ру сіздердің Отан алдындағы қастерлі 
борыштарыңыз. Жақсы дәстүрге ай-
налған «Айбын» әскери-патриоттық 
жиыны отаншыл жастарды адал қыз-
мет етуге, ел қорғаны болуға  тәрбие-
лейтін бірегей алаң», – деді. 

Осынау салтанатты сәттен соң 
көкке «Айбын» туының көтерілуі 
де ерекше әсерлі болды. Жалпы, ел 
рәміздерінің патриоттық рухты көте-
рудегі рөлі айрықша екені анық. Мұны 
осы сәттегі жастардың көңіл күйінен 
сезуге болатын еді. Олардың жүзін өз 
Отандарына деген мақтаныш сезімі 
ерекше  айбаттандырып тұрды.  

Осындай алқалы басқосуларда 
ел байрағын, яғни, көк туымызды 
аспандату құқығына қол жеткізудің 
өзі мәртебе. Жиынның осынау ай-
рықша рәсімін бұл жолы Павлодар 
қаласы «Қайсар» әскери-патриоттық 
клубының капитаны, «Айбын – 2018» 
гран-при иегері Асхат Мақышев ие-
ленді. Сол секілді, қастерлі жоралғы 
– жарыстарды әділ өткізу туралы ант 
беру «Жас Сарбаз» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы, аға 
лейтенант Мейірбек Меңдіғалиевтің 
еншісіне тиді. Салтанатты шара ба-
рысында Құрлық әскерлері әскери 
бөлімдерінің әскери қызметшілері, 
Әуе қорғанысы күштерінің ұшқыштар 
құрамы, әскери-патриоттық жиынның 
қатысушылары қару-жарақ пен әскери 
техниканың мүмкіндіктерін паш еткені 
естен кетпестей сәт еді. Бұл  ретте, 
артиллерия, танкілер, армиялық ави-

әлем рекордсмені Әмір Махметпен 
жүздесулер бұл жиынға ерекше леп 
беріп, ұмытылмас әсер сыйлады.

Жастар үшін ықпалды мектеп рөлін 
атқаратын бұл жиынның қызықты да 
тағылымды шаралары аз емес. Төрт 
күнге созылатын шарада жас сарбаз-
дар әскери-патриоттық рухтағы түрлі 
байқауларда білім қарымын, білек 
күшін сынға салады. Мәселен, оларды 
алдағы үш күнде белтемірде тартылу, 
жалпы әскери қорғаныс жиынтығын 
кию, пневматикалық мылтықтан оқ 
ату, граната лақтыру, АК-74 автома-
тын бөлшектеу және жинау, қысқа 
және алыс қашықтыққа жүгіру және 
басқа да көптеген додалар күтіп тұр. 
22 маусымда аяқталатын бесінші әске-
ри-патриоттық жастар жиыны соңын-
да осы жарыстардың қорытындысы 
шығарылып, үздік командалар мен 
айрықша көзге түскен қатысушылар 
марапатталады. 

Алдағы жылы «Айбын» халықа-
ралық әскери-патриоттық жиынын 
еліміздің барлық өңірінде өткізу 
жоспарланып отыр. Бұл өте құптар-
лық шешім. Өйткені, жастар осын-
дай шараларда ысылып, шыңдалады, 
тәжірибе  жинайды. Мүдде бірлігі, 
ынтымақ мықтылығының құдыретін, 
қасиетін сезінеді. Күрескерлік, жа-
уынгерлік рухтың лебін өн бойынан 
өткізіп, нығайтады. Сондықтан, осын-
дай бастамалардың өміршең болып, 
жалпы халықтық сипат алуынан ең ал-
дымен ұрпақ тәрбиесінің ұтары анық. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»
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Жоба

Сот жүйесінде жұмыс істей бастаған «Түнгі 
сот» қанатқақты жобасы қысқа мерзім ішінде 
өзінің тиімділігін көрсетті. Бұл жоба 2018 жыл-
дың 27 шілдесінен бастап Көкшетау қалалық 
мамандандырылған әкімшілік сотында жүзеге 
асырыла бастаған болатын. 

Көкшетау қалалық мамандандырылған ауда-
наралық әкімшілік сотының төрағасы Бауыржан 
Әлжановтың айтуынша, жыл басынан бері «Түнгі 
сот» жобасы шеңберінде 53 әкімшілік іс қа-
ралған. Бұл барлық істің 33,5 пайызын құрайды. 
Жобаның ерекшелігі сонда, іс тәуліктің кез келген 
уақытында қаралады. Әкімшілік істердің арасын-
да жедел қаралып, жылдам шешім шығаруды 

қажет ететін істер аз емес. «Түнгі сот» жобасы 
дәл сондай істерді қарауға игі ықпалын тигізеді. 

– Бұл жобаға қатысты айтылып жүрген оң 
пікірлер оның тиімділігін көрсетеді. Бұрын 3 ай-
дың ішінде қаралып, шешім шығарылатын істер 
«Түнгі сот» жобасы шеңберінде небәрі 15 күнде 
қаралады, – дейді әкімішік соттың төрағасы Ба-
уыржан Әлжанов.

Осы жобаға байланысты жазған пікірінде 
Көкшетау қаласының тұрғыны Татьяна Варкети-
на былай дейді: «Биылғы сәуір айында автокөлі-
гіммен келе жатып жол апатына ұшырадым. Жол 
полициясы материалдарды жинақтап, қалалық 
ауданаралық әкімшілік сотқа тапсырды. Сол күні 

«ТҮНГІ СОТТЫҢ» ИГІЛІГІ МОЛ

СУДЬЯ КҮНДЕЛІГІНЕН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ

БАСҚАРУДЫҢ ТИІМДІ 
ЖҮЙЕСІ ҚҰРЫЛМАҚ

кешкісін сот істі қарап, шешім шығарып берді. 
Содан кейін екі аптаның ішінде мен қамсыздан-
дыру ақшасын алдым. Іс жедел қаралып, сот 
шешімінің жылдам шығуы автокөлігімді кешік-
тірмей жөндеп алуыма көмегін тигізді. Алдағы 
уақытта қанатқақты жоба заң жүзінде бекітіліп, 
сот саласына енгізілгені дұрыс деп санаймын». 

Сот шешімінің созбалаңға салынбай, жедел 
шығарылуы сотқа деген азаматтардың сенімін 
арттыруға оң әсерін тигізетіні анық. Яғни, ал-
дағы уақытта «Түнгі сот» жобасы сот жүйесіне 
заң жүзінде енгізіліп, еліміздің барлық аумағын-
да қолданылатынына сенім мол. 

Қалкөз ЖҮСІП 
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА КЕЗ КЕЛГЕН САЛАНЫ ЦИФРЛАНДЫРУ 
ӨТЕ МАҢЫЗДЫ. СОТ ЖҮЙЕСІН ДЕ ОҢТАЙЛАНДЫРУ КӨПТЕ-
ГЕН КЕЛЕҢСІЗДІКТЕРДІ ЖОЙЫП, ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМ БОЛУЫНА 
ЫҚПАЛ ЖАСАЙДЫ. БҮГІНГІ КҮНІ СОТ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫР
ТУДЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚАҒАЗБАСТЫЛЫҚТАН АРЫЛЫП, 
ЗАҢБҰЗУШЫЛЫҚТАР МЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ АНЫҚТАЛУ ДЕҢ-
ГЕЙІ ЖОҒАРЫЛАДЫ. 

Жоғарғы Сот  төрағасы Жақып 
Асанов тың бастамасымен 2018 жылдан 
бастап сот жүйесін жетілдіру мақсатында 
«Сот төрелігінің 7 түйіні» бағдарламасы 
қолға алынған. Сәйкесінше, сот жүйесін 
әрі қарай дамыту бойынша концептуал-
дық ұсыныстар әзірленді. Қазіргі таңда 
бұл ұсыныстардың негізінде облыстық 
мамандандырылған ауданаралық эконо-
микалық сотта «Виртуалды сот», «Үлгілі 
сот», «Smart Sot» және басқа да тың жо-
балар сәтті жүзеге асырылуда. 

Алыс ауылда тұратын азаматтар бұдан 
былай сот ісіне қатысу үшін облыс орта-
лығына келіп жүрмейді. Бұл «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасының жаңа мүм-
кіндіктері. Кез келген адам үйінен немесе 
тіпті шетелден сот отырысына қатыса 
алады. ІТ-технологияның бұл жаңашыл-
дығы өткен жылдың маусым айынан бері 
біздің сотта жүзеге асырылып келеді. 
«Виртуалды сот» жобасының тиімділігі 
сол, іс бейнеконференция арқылы қа-
шықтықтан қаралады. 

«Үлгілі сот» бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында қолға алынған фронт-о-
фис өткен жылы ашылған-ды. Бұл жоба 
аясында 2020 жылға дейін сот төрелігі 
жүйесінде халықтың сенімін арттыруды 
қамтамасыз ететін соттарды басқарудың 
тиімді жүйесі құрылмақ. Фронт-офистің 
негізгі мақсаты – халықтың құқық қорғау 
және мемлекеттік органдарға деген 
сенімін арттыру, сонымен қатар әкімшілік 
және бюрократиялық кедергілерді 
жою. Азаматтардың арыз-шағымдарын 
уақтылы әрі тиімді шешу үшін мекеменің 
жұмысына тәжірибелі адвокаттар, меди-
аторлар және халыққа қызмет көрсету 
орталығының қызметкерлері тартылады. 
Олар азаматтарды қабылдау барысында 
істерді сұрату, процессуалдық шешім-
дердің заңдылығын тексеру, сонымен 
қатар, өтінішті «Электронды үкімет» пор-
талы арқылы құзырлы органдарға жолдау 
мүмкіндігіне ие. Оған қоса, тұрғындар 
мұнда «Сот кабинеті» қызметі арқылы сот 
барысын бақылай алады. 

Өткен жылдың 28 сәуірінен бастап 
Жоғарғы Сот төрағасы бекіткен «Соттағы 
татуластыру рәсімдері» атты қанатқақты 
жоба жүзеге асырылып, сотқа дейін та-
туластыру кабинеттері ашыла бастады. 

Облыстық және №2 қалалық соттарда да 
осындай кабинеттер пайдалануға беріл-
ді. Дау туындаған кезде екі тарап көп 
жағдайда жаға жыртысып, бірі біріне дес 
бермей жатады. Сондай уақытта дереу 
сотқа жүгінбей, үшінші тараптың көме-
гімен істің тігісін жатқызуда бітімгер-
лердің көмегі аса қажет. Арнайы каби-
нетте судья тараптардың құқықтары мен 
міндеттерін түсіндіре отырып, олардың 
уәждерін тыңдаған соң, іс өндіріске қа-
былданбас бұрын татуласуға шақырады. 
Ондай жағдайда, төленген салық сомасы 
толық көлемде қайтарылатынын айтып, 
тараптарға ортақ шешімге келудің басқа 
да тиімді тұстарын түсіндіріп, бітімге 
келуге бес күн береді. 

Бітімгер судья Дамир Омаров жыл 
басынан бері 115 азаматтық істі қараса, 
олардың басым бөлігі бітімгершілікпен 
аяқталды. Татуластырушы судья азамат-
тық іс қозғалғанға дейін әңгіме жүргізсе, 
бітімгерлер тараптарды азаматтық іс 
қозғалғаннан кейін сот отырысы бары-
сында бітістіруге тырысады. Егер бір 
судья жылына бір мыңға жуық іс қарай-
тын болса, татуластырушы судьяға айына 
50-60 іс түседі. Осындай істердің өзі ме-
диация институтының маңызы зор екенін 
көрсетіп отыр.

Сот жүйесіндегі тағы бір жаңашыл-
дық – облыстық ауданаралық экономика-
лық соттың бастамасымен өткен жыл дың 
қазан айында қолға алынған «Виртуал ды 
ақпараттық орталық» қызметі. Қызмет-
тің мақсаты тұрғындарға стационар лық 
телефон, электронды пошта немесе 
«Whatsapp» желісі арқылы жедел әрі 
білікті көмек көрсету болып табылады. 
Бұл үшін арнайы оқытылған мамандар 
жұмыс істейді. 

Заманауи технологиялардың қолда-
нылуы судьялар мен сот отырысындағы 
хатшылардың жұмысын оңтайландыруға, 
сот отырысының хаттамасындағы ескер-
тулерді азайтуға, сот ісін жүргізу тәртібін 
жеңілдетуге септігін тигізеді. 

Камиля ДҮЙСЕНОВА,
Солтүстік Қазақстан облыстық 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 

кеңсе меңгерушісі

түскенін естігенде есі кете қуанғанын 
айтып, ақтарылып жатыр...

Сонымен істі қарайтын күн де жа-
қын дады. Іспен таныстым... Таныса келе, 
аудандық сот шешімінің «заңға томпақ 
келіп» тұрған тұсы бар екеніне көзім 
жетті. Қарызды өндіргені дұрыс-ақ, ал, 
сол қарызды досымның «алаяқ досы-
ның» сол кезде жасы сексен беске келіп 
отырған соғыс ардагері әкесінің төрт 
бөлмелі үйін сату арқылы өндіру туралы 
шешімімен еш келісе алмаймын. Ол үй 
борышкердің меншігі емес, кепілдегі 
мүлік емес, бар болғаны – борышкер 
сол үйде тіркеуде және сонда тұрады. 
Оның үстіне, ол пәтер майданнан қан 
кешіп келіп отырған Ардагердің кеңес 
үкіметінен алған басындағы жалғыз 
баспанасы болса, оған қалай келісейін?!

Қош, сонымен, сот залында отыр-
мыз. Іс қаралып жатыр. Қарсы алдымда 
дауласушы екі жақ, бірі – көңіл қи мас 
кешегі бозбала күнінен білетін курс-
тасым, досым, екіншісі – Отан үшін от 
кешіп, қанға бөккен жанкешті майдан-
нан мұз жастанып, аман оралған аппақ 
сақал, ақ шашты ардагер. Осындай ақ-
сақалдардың алдыңа келгені ғана емес, 
жалпы сот табалдырығынан аттаға-
нының өзіне ұяласың, жан ауыр тарлық 
жағдайға жеткізіп, «төрдегі басын есікке 
сүйреген» балаларына налисың.

Әрине, таразы басының заңдылық, 
әділдік жағы «ауыр тартты», көз көрген 
досым ның уәжі «жеңіл» тартты. Қарыз 
өндірілді, алайда, борышкердің өз 
есебінен, әкесінің үйі есебінен емес.

Сот шешімін жариялап тұрмын. 
Көзіммен: «Қайран досым-ай, ақ көңіл 
жомарттығынан алаяққа жем болған 
досым-ай! Қанша жерден саған бүйрегім 
бұрса да, заңға қалай қиянат жасайын? 
Аппақ сақал-шашымен алдымда тұрған 
атамды қайтып баспанасынан айы-
райын баласының қарызы үшін? Мен 
сені түсінемін досым, бірақ, сен де мені 
түсінші» деген іштей жалынышпен 

ДОС КӨҢІЛІ 
НЕДЕН ҚАЛДЫ?

«Қазы болу өз-өзін мақтамен бауыздағанмен тең. Дос-жаран, 
туған-туыстың айтқанын орындамасаң – олардың ашуына қаласың, 
ал, орындасаң – Алланың ашуын тудырасың...» 

(ПАЙҒАМБАР МҰХАМЕД С.Ғ.С.). 
«Тура биде – туған жоқ, туғанды биде – иман жоқ»... 

(ТӨЛЕ БИ).

Не деген кемел ой, дана сөздер. Осы 
өсиет сөздерді оқығанда маған оның 
мағынасы етене таныс әрі түсінікті 
бо луына себепші болған оқиға есіме 
түсті.

Осыдан он жылдай бұрын алыста 
қалған студенттік балау са шақтан бергі 
аралас-құралас қатар жүрген досым 
табан асты хабарласып, өткен-кеткенді 
еске алып, бір отырып әңгімелесейікші 
деген ұсыныс айтты. Өзі қазақтың сөз 
құдіретін бір адамдай терең түсінетін, 
ақындығы және бар, бірлі-жарымды 
жыр жинағы жарық көрген, қазіргі 
сал-серілерге бір табан жақын жүретін 
досымның көңілін қимай әрі көптен 
көріспеген соң өтінішін қабыл алдым. 

1990 жылдары жалғыз өзі Алматы-
дағы курстастардың барлығының басын 
қосып, қаражат-шығынын бір өзі кө-
теріп, арамызда мәрттігімен «Атымтай 
– Жомарт» деген аты шыққан сыйлы 
азамат. Оның үстіне, әдемі қалжың-әзілі 
бар, көркем әңгіме айтудың ше бе рі. 
Кездестік. Келе сала баспадан жа қын да 
ғана жарық көрген өзінің өлең жинағын 
қолтаңбасымен ұсынды. Оған қоса осы 
күнгі ғылыми-фантасти ка, эзотерика 
жанрында қалам тартып жүрген белгілі 
қазақ жазушысының да жаңа шыққан 
кітабын сыйлады. «Сөз түсінетін адамдар 
азайып барады, солардың бірі өзіңсің 
ғой» деген марапат лебізін де айтып 
жатыр. «Фантаст-эзотерик жазушымен 
таныстырамын, керемет адам» дейді. 
Оған мен де мәз.

Қош. Сонымен жастық шақ, студентік 
өмірдің қызықтарын, жора-жолдас, дос- 
жаранды еске алысып, мәре- сәре болып 
отырмыз. Сөзден сөз туып, әлден уақытта 
әңгіме ауаны достық пен опасыздық, 
адамдардың пен дешілікпен бірін-бірі 
алдап-ар бауы сияқты тақырып тарға өз-
өзінен ауыс ты. Өзінің студенттік шақтан 
етене ара ласқан досы мұны алдап соғып, 
қа рызға алған қомақты ақшасын неше 
жылдан бері қайтармай, діңкесін құрт-
қан көрінеді. Мен де оны мақұлдап, 
«до сының опасыздығына» бірге бас 
шай қап, жұбатқандай болып отырмын... 
Әң гіме соңы сотта жатқан арыздарға 
ауы сып, ең ақырында ол арыз менің 
қарауымда жатқанына келіп тірелгенде  
манадан бері лепіріп отырған көңілім су 
сепкендей басылды. Шынымды айтсам, 
мен қарауымда ондай істің бар екенін 
білсем де, талапкердің тап осы өзімнің 
курстасым екенін сезбеппін-ау. Қазақта 
не көп, «Жаңабаев» деген фамилия көп 
емес пе?

Досымның маған «жаңа шыққан 
кі табын көрсетіп, сыйлағысы келген» 
кездесуінің шынайы мақсаты өзінің ісі 
бойынша екен-ау деген ойдан өзімді 
ал данып қалған баладай сезіндім. Де-
генмен, сыпайылық сақтап, көңілім-
нің түскенін білдірмеуге тырысып 
отырмын.

Бір кезде досым істің мән-жайын, 
өзі нің жүз пайыз адал, «досының» жүз 
пайыз «арам» екенін айта бастаған соң, 
іс маған жақында ғана түскендіктен, 
онымен әлі толық таныспағанымды 
алға тартып, тағайындалған кезде бәрін 
егжей-тегжейлі зерделейтінімді, бәрі де 
заңды болатынын айтып, әңгімені ары 
қарай өрбіткім келмейтінін аңғарттым. 
Досым болса өз «досының» алаяқтығына 
қатты налып, күйзеліп, соңында осы істің 
мен сияқты «құдайға қараған» судьяға 

досыма қарадым... Досым жерге қарады. 
Батасын жаудырып ақсақал барады...

Сол жылы университет бітіргені-
міздің жиырма жылдығы еді. Тамаша 
кездесу ұйымдастырдық. Байтақ елдің 
әр түкпірінде, алыс-жақын шетелде 
жүрген армандас-замандастар дуылдап 
бас қостық. Естен кетпес тамаша 
кездесу болды. Келгендердің барлығы 
ұйымдастырушыларға дән риза болып, 
бұрын-соңды мұндай жүректен шыққан 
жылы кездесу болмағанын айтып, 
алғыстарын жаудыруда. Көптің көңілінен 
шыққанымызға біз де риза.

Біздің сол басқосуымыз маған бала 
кездегі бір бейнесуретті көз алдыма 
әкелді... Жазды күні ауладағы электр 
сымына түс қайта қарлығаштар қатар-
қатар отырып алып, демі таусылғанша 
ұзағынан шиқылдай-шықылықтаушы 
еді. Сол көрініс таң сәрісінен ұядағы 
балапандарына жем тасумен шаршап, 
кеш батар алдында бір-бірімен көрісіп, 
аман-есен қауышқандарына қуанып 
отырған сияқты елестейтін маған. Ал, 
апам болса: «Бұл – қарлығаштардың 
намазы. Өстіп жиналып, Аллаға шүкір-
шілік етіп, мадақтау айтып отыр» дей-
тін...

Сол сияқты біз де оқу бітіргеннен 
кейін жиырма жылдан соң қуана қауы-
шып жатырмыз. Жүрекжарды қуаныш...

Бірақ, көңілімде кірбің бар, өйткені, 
досым келмей қалды. Себебін басқа курс-
тастарым – «жанашыр достар» айтып 
келді: «Досымыз Атымтайды қатты 
ренжі тіпсің ғой... Бір аптадай болды, 
күйіктен ішіп жатыр екен. «Бар дүниесін 
соғысқа қатысқан әкесінің атына өтірік 
аударып қойып, алаяқтықпен қаншама 
адамнан қарыз алып, қайтармай елді 
қан қақсатып жүрген алаяқты жақтап 
кетіпсің ғой» дейді, «жаны жақын дос-
тарым» маған барлай қарап... 

Мәссаған, ал, керек болса! Не дей-
ді, не деп отыр мыналар? Құдайым-
ау! Не болып кетті өзі? Мен өзімді 
заң ды, ӘДІЛДІКТІ жақтадым десем, 
досым «алаяқты жақтадың» дей ме?!. 
Ақсақал батасын беріп жатса, досым 
наласын айтып жатыр ма?... Ал, мен 
ше? Мен не істеуім керек? Мән-жайды 
айтып ақталуым керек пе? Ақталатын 
болсам, Кімнің алдында? Әлде судьялық 
«салқынқандылықты» сақтап, үнсіз қа-
луым керек пе?

Осылайша рухани күйзеліске түстім.
Кейде рухани күйзеліс рухани сер-

піліске жетекші, жаның ды жеген сұрақ-
тарға жауап іздеуге, оны табуға түрткі 
болады екен.

«Әділдік» деген мен үшін тек бір-
неше әріптер жиынтығынан тұратын 
жаттанды сөз емес. Ой елегінен өтіп, 
санама жетіп, жүрегіме қатталған сөз. 
Менің пайымымда ӘДІЛДІК – заң 
үстемдігі, яғни, заң талабының баршаға 
ортақтығы, баршаға бірдей қолданылуы. 
Заң талабы ханға да, қарашаға да, байға 
да, кедейге де, аққа да, қараға да біреу-
ақ!

Тіпті, дос көңілін қалдырсаң да, дос-
тығыңды жоғалтсаң да...

Кезінде дүркіреп дамып, кейін 
ыдырап құрдымға кеткен әр империя-
ның түбіне жеткен бір-ақ нәрсе дейді 
даналар. Ол – әділетсіздік екен. Егер 
қоғамдағы бай, ықпалды топтар қылмыс 
жасаса, оларға заң қолданылмаған 
не месе жеңіл түрде қолданылып, ал, 
жарлы-жақыбайлар жасаса – ең қатал 
түрі қолданылған. Содан қоғамды әді-
летсіздік жайлап, алауыздық туып, ақы-
ры ондай ел құрдымға кетеді екен...

Ал, досым болса бүгінде біздің ара-
мыздан кетіп қалды. Мәңгілік әле міне. 
Жаны жәннәтта болғай деп дұға жасап 
тұрамыз.

Мариям ҚАРАБАЕВА,
Алматы қалалық сотының 

судьясы
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Бухгалтерлік теңгерім
Активтер
2018 жыл ішінде Компания активтерінде өзгерістер болды. Жалпы сомасы 5 534 242 мың теңгеге ұлғайды және  16 689 677 мың теңгені құрады.
«Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларына» кассадағы ақша қаражаттары, ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары кіреді. 

Аталған бап бойынша активтердің 75 389 мың теңгеге азайғаны байқалды. 
Өзінің күнделікті қызметі барысында, Компания қаражаттарды банк депозиттеріне әртүрлі мерзімге салады. «Орналастырылған салымдар» 

теңгерім бабы саласының аяқталуына байланысты  1 480 388 мың теңгеге азайды және 489 133 мың теңгені құрады. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
ахуал бойынша, орналастырылған салымдарға 2 058 мың теңге сомасында есептелген сыйақылар кірді, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
депозиттердің пайыздық мөлшерлемесі 11%-дан 12,5%-ға өзгереді.

«Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар», акциядағы инвестициялар мен белгісіз уақыт кезеңі ішінде ұстап қалу көзделетін борышқорлық 
құралды білдіреді. Осындай бағалы қағаздар бастапқыда, егер осындай болса, құнсызданудан келтірілген залалды шегергендегі, әділ құнмен 
көрсетіледі. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуалы бойынша, сату үшін қолда бар қаржылық активтер 7 518 623 мың теңгені құрады, соның ішінде 
103 456 мың теңге сомада есептелген сыйақы. 

Тұтастай алғада, «Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар» теңгерім бабы бойынша (күмәнді қарыз бойынша резервтер шегерімі үшін) 2017 
жылмен салыстырғанда 4 120 876 мың теңге сома мөлшерінде өсім орын алды.

«Кері РЕПО» операциялары» теңгерім баптары, 2017 жылмен салыстырғанда  3 065 379 өсті және 3 497 855 құрады.
Қайта сақтандырушы үлестері актуриймен әр сақтандыру санаты бойынша жеке-жеке БМЗСҚ және  қайта сақтандырушы үлесін есепке алып 

және қайта сақтандырушының үлесін есепке алмай БМЗСҚ арасындағы айырма ретінде анықталады. Есеп айырысулар Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Талаптарына сәйкес жүргізіледі.

РММС қайта сақтандырушының үлестері, қайта сақтандыру шарт талаптарына сәйкес, қайта сақтандыру ұйымынан өндіріп алуға жат-
қызылатын залалдар сомасы негізінде есептеледі. 

Сақтандыру операциялары бойынша сақтандыру комиссиялары мен қайта сақтандыру операциялары бойынша комиссиялар есептеу әдісі 
негізінде есепке алынады. «Сақтандырушылар мен делдалдардан алуға қатысты сақтандыру сыйлықақылар» теңгерім бабы бойынша 59 587 мың 
теңге сома көлемінде азаю орын алды.  

Басқа да дебиторлық қарыздар 34 583 мың теңгеге ұлғайды және 696 417 мың теңгені құрады. Аталған бапқа, соның ішінде 213 424 мың 
теңге сомасында құнсызданудан резервтерді шегергендегі кері талап бойынша қарыздар, 133 245 мың теңге сомасында құнсызданудан резервтер 
шегергендегі, қайта сақтандырушалардың олардың сақтандыру төлеміндегі үлестері бойынша қарызы кіреді.

Компания  ҚЕХС ерекшеленуі мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын, салық есебінің деректері 
негізіндегі салық бойынша есеп айырысуларды құрады. Кейбір шығын түрлерінің салық салу мақсаттары үшін есепке алынбайтынына байланысты, 
сонымен қатар салық салынбайтын табыс болғандықтан, Компанияда тұрақты салық айырмалары туындайды.

Кейінге қалдырылған салық, қаржылық есеп-қисап мақсатындағы активтер мен міндеттемелердің есептік құны мен салық салу мақсаты үшін 
анықталатын сома арасындағы уақыт айырмасынан алынған таза салық нәтижесін көрсетеді. 2019 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша бар уақытша 
айырма, негізінен, кірістер мен шығындарды есептеудің әртүрлі әдістеріне, сонымен қатар кейбір активтердің есептеу құнына байланысты.

2018 жылы Компания қаржылық есеп-қисаптағы кейінге қалдырылған салық активтерін, салық салынатын пайданың ықтимал сомасы шегінде 
таныды, оған қарсы шегерілетін уақытша шығындар сомасы танылатын болады. Осылайша, «Кейінге қалдырылған салық активі» теңгерім бабы 
30 482 мың теңгеге азайды және 34 590 мың теңгені құрады.

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен құнсыздану бойынша шығындарды шегергендегі, 
бастапқы құны бойынша көрсетілді. 2018 жылы ғимараттағы инвестициялар жүзеге асырылмады. 2019 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша, 
негізгі құрал-жабдықтардың теңгерімдік құны 236 964 мың теңгені, материалдық активтер – 122 526 мың теңгені құрады.

«Басқа да активтер» бабында басқа да қаржылық емес активтер, дәлірек айтқанда купондық сыйақыны - төлеу бойынша эмитенттің дебиторлық 
берешегі  – 37 819 мың теңге, басқа да активтер – 11 211 мың теңге көрсетілді. 

Міндеттемелер
Залалдардың сақтық қоры ақырғы залалдар бағасын жинақтауды білдіреді және мәлімделген, алайда реттелмеген залалдарды (РММСҚ) 

және болған, алайда есеп беру күні мәлімделмеген залалдарды (БМЗСҚ) кіреді. РММСҚ мәлімделген, алайда есеп беру күні өтелмеген наразы-
лықтарға қатысты құрылады. Бағалау Компаниямен, сақтандыру жағдайларын тергеу барысында алынған ақпараттар негізінде жасалады. 
БМЗСҚ Компаниямен, олардың сақтандыру санаты бойынша есептеудің актуарийлік әдістерін қолданып, сақтандыру наразылықтарын мәлімдеу/
реттеудің өткен тарихы негізінде есептеледі,олар бойынша жеткілікті статистикалық деректер бар. Мәлімделмеген наразылықтардың соңғы құны  
наразылықтарды болжаудың бірқатар стандартты актуарийлік әдістері арқылы бағаланған. Аталған әдістер енгізінде жатқан негізгі жорамалдар, 
наразылықтармен байланысты, компанияның өткен тәжірибесінің болашақ наразылықтарды, осылайша наразылықтар бойынша соңғы шығындарды 
дамытуды болжау үшін қолданылуы мүмкін екеніне негізделеді. Жеткілікті статистикалық деректер болмайтын сақтандыру санаттары бойынша, 
БМЗСҚ  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк талаптарына сәйкес, соңғы 12 ай ішіне есептелген, сақтандыру сыйлықақысы сомасынан 5% 
мөлшерінде құрылады. Ағымдағы жыл ішіндегі аққұла сыйлықақылар сақтық қоры 378 680 мың теңгеге ұлғайды және  5 110 150 мың теңгені 
құрады. Залалдардың сақтық қоры 1 273 415 мың теңгеге өсті және 3 017 842 мың теңгені құрады.

«Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар» баптары 49 494 мың теңгеге ұлғайды және  346 906 мың теңгені құрады.
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойнша делдалдармен есеп айырысу» бабы 22 338 мың теңгеге азайды және есеп беру кезеңі аяғында 

50 202 мың теңгені құрады. 
 «Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленетін шоттар» бабы бойынша 3 294 мың теңге сома мөлшерінде кему орын алды. 

Осы теңгерім бабы бойынша  сома есеп беру кезеңінің аяғында 69 157 мың теңгені құрады.
«Басқа да дебиторлық берешек» бабы  3 712 мың теңгеге ұлғайды. Аталған бапқа жеткізушілер алдындағы– 47 366 мың теңге мөлшеріндегі 

қарыз, сақтандыру төлемдерін кепілдендіру Қорына міндетті жарналарды төлеу бойынша қарыз – 8 819 мың теңге кіреді. Аталған қарыз түрлері 
қысқа мерзімді болып саналады және 2019 жылы өтелетін болады.

2018 жылғы желтоқсанда  Компания  тікелей РЕПО «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ арқылы 3 325 059 мың теңге сома мөлшерінде шарт жасасты. 
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, тікелей РЕПО шарттарына, 5 475 мың теңге сома көлеміндегі есептелген сыйақылар кірді.

Жылдың басындағымен салыстырғанда, «Болашақ кезең табыстары» бабы 64 461 мың теңгеге азайды және  143 904 мың теңгені құрады.
Салық бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер 77 155 мың теңгені құрады.
 «Басқа міндеттемелер» бабына еңбекақыны төлеу бойынша қарыздар – 71 291 мың теңге, демалыстарды төлеу үшін сақтық қоры – 163 798 

мың теңге, есеп берілетін сома бойынша есеп айысулар – 513 мың теңге, басқа міндеттемелер – 943 мың теңге, контрагенттермен басқа да есеп 
айырысулар – 69 мың теңге кіреді.

Меншікті капитал
Жыл басымен салыстырғанда, меншікті капитал 914 637 мың теңгеге ұлғайды және 4 256 503 мың теңгені құрады. 
Компанияның жарғылық капиталы 1 325 750 мың теңгені құрайды. 2018 жылы, бірыңғай Акционерлер шешіміне сәйкес, Компанияның есеп 

беру кезеңінің таза табысынан жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жүзеге асырылмады.  
2011 жылдың қаңтарынан бастап, ҚРҰБ қаулымына сәйкес, сақтандыру компаниялары тұрақтандырылған сақтық қорларын құруы тиіс. Атлған 

сақтық қорының түрі капиталда бөлінбеген пайданы түзету есебінен танылады және сақтандыру ұйымдарының оның орташа мәнінен залалдылығын 
сипаттайтын, коэффицент арттырылған жағдайда, болашақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асырумен байланысты сақтандыру ұйымдарының 

міндеттемелерін бағалау болып саналады. Осылайша, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның тұрақтандырылған сақтық 
қоры 3 789 мың теңгеге ұлғайды және 6 179 мың теңгені құрады.

«Қайта бағалау нәтижелері» бабы 160 624 мың теңгеге кеміді және - 49 738 мың теңгені құрады.
Осылайша, 2018 жылы алынған табыс 1 075 261 мың теңгені құрайды, 2019 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша бөлінеген пайда 2 974 312 

мың теңгені құрайды.
Пайдалар мен залалдар туралы есеп-қисап

Компаниямен сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және 2019 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша есептелген сақтандыру сыйлық-
ақылардың жиынтық мөлшері 10 245 299 мың теңгені құрады. 2017 жылмен салыстырғанда, жалпы түсімдер көлемі 1 178 716 мың теңгеге ұлғайды. 

Есеп беру кезеңіндегі кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған сақтандыру сыйлықақылардың жалпы сомасы 168 303 мың теңге 
сомасына ұлғайды және 1 871 751 мың теңгені құрады 

Жалпы жинақталған сақтандыру сыйлықақыдан сақта сақтандыру үшін берілген сақтандыру сыйлықақылар 4 185 092 мың теңгені құрады. 
2017 жылмен салыстырғанда, қайт сақтандыру үшін берілген сақтандыру сыйлықақылар көлемінің 126 939 мың теңгеге кемуі орын алды. 

2018 жыл ішінде комиссиялық табыс ұлғайды. 2017 жылмен салыстырғанда, алынған комиссия 75 144 мың теңгеге ұлғайды және 300 474 мың 
теңгені құрады. Сақтандыру қызметтері бойынша агенттерге және брокерлерге төленген комиссия 615 451 мың теңгеге ұлғайды және 1 448 041 
мың теңгені құрады. 

Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша шығындар 602 764 мың теңгеге ұлғайды.
2018 жыл ішінде салық төлеуге дейін 1 347 251 мың теңге мөлшерінде пайда алынды. 
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 271 990 мың теңгені құрады.
Компанияның корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі жиынтық таза пайдасы 1 075 261 мың теңгені құрады. 

Ақшалай қаражаттар қозғалысы туралы есеп-қисап
Өткен ұқсас кезеңмен салыстырғандағы салық салуға дейінгі пайда 1 028 962 мың теңгеге ұлғайды және 1 347 251 мың теңгені құрады. 

Операциялық активтердегі азаю 5 541 300 мың теңгені құрады, операциялық міндеттемелердегі ұлғаю  4 619 605 мың теңгені құрады. Операциялық 
қызметтерден алынған ақшаның азаюы 921 695 мың теңгені құрады. Салық салудан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалардың жиынтық 
кемуі 1 193 685 мың теңгені құрады.

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу нәтижесінде 125 635 мың теңге сома көлемінде ақшалай қаражаттар 
жылыстады. Нәтижесінде инвестициялық қызметтен 125 606 мың теңге көлемінде ақша шығарылды. Есеп беру кезеңі ішіндегі ақшалай қаражат-
тардың таза кемуі 75 389 мың теңгені құрады.

Сақтандыру төлемдерін кепілдендіру Қорына міндетті жарналар мен шартты міндеттемелердің 
есептелген сомасы бойынша есеп-қисап

2018 жыл ішінде Компаниямен көлік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін Міндетті сақтандыру бойынша 4 013 341 мың 
теңге көлемінде, жолаушылар алдындағы тасымалдаушылардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін Міндетті сақтандыру бойынша 253 503 
мың теңге, туроператорлар мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша 35 506 мың теңге көлемінде  
сақтандыру шарты жасалды. 2018 жылы «Сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қоры» келесі міндетті жарна мөлшерлемелерін белгіледі: 
көлік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық міндетті сақтандыру санаты бойынша – 0,56%, жолаушылар алдындағы тасымалдаушылардың 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша – 2,76%, туроператорлар мен турагенттің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша – 3,73%. 2018 жыл ішіндегі есептелген міндетті жарналар сомасы 30 796 мың теңгені 
құрады.

Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп-қисап
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес, Компания 1-ден төмен емес деңгейде төлем қабілеттіліктің нақты маржасының 

төменгі өлшемін ұстап тұруға міндетті. 2019 жылғы 11 қаңтардағы ахуал бойынша, Компаниямен Ұлттық Банктің аталған нормативті және басқа 
да прунциялық нормативтерді орындауға қатысты талаптары сақталды.

Қосымша ақпараттар
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның жалғыз акционері «Сентрас Капитал» ЖШС болып саналады. Компанияның 

соңғы бақылаушы тұлғасы Қазақсан Республикасының азаматы, Е.С.Абдразаков мырза болып саналады.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуалы бойынша, Компанияның жалпы қызметкерлер саны 641 адамды құрайды.
2018 жылғы 10 қыркүйекте Компания «Standard» СК АҚ сақтандыру портфелін беру жөнінде шарт жасасты. Тәуелсіз актуарийді бағалауға 

сәйкес, 2018 жылғы 10 қыркүйектегі сақтандыру сақтық қорының сомасы 1 414 552 мың теңгені құрады. 
2018 жылғы 17 қыркүйекте Компания «Салем» Сақтандыру Компаниясы» АҚ сақтандыру портфелін беру жөнінде шарт жасасты. Тәуелсіз 

актуарийді бағалауға сәйкес, 2018 жылғы 17 қыркүйектегі сақтандыру сақтық қорының сомасы 269 527 мың теңгені құрайды.

Басқарма төрағасы       Б.А. ТУРЫСБЕКОВ

Бас есепші                        Т.Б. СКАЧКОВА

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
 «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ акционері мен басшылығына

Ой-пікір
Біз «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Компания») қаржылық есеп-қисапқа аудит жүргіздік, ол 2018 жылғы 

31 желтоқсандағы ахуалы бойынша қаржылық жағдай туралы есеп беруден, пайда немесе залал туралы және басқа да жиынтық табыс туралы 
есеп беруден, капиталдағы өзгерістер туралы есеп беруден және көрсетілген күнге аяқталған, жыл ішіндегі ақшалай қаражаттардың қозғалысы 
туралы есеп беруден, сонымен қатар, қаржылық есептілікке қатысты ескертпелерден, оған қоса есеп саясатының негізгі жағдайларына қысқаша 
шолулардан тұрады.

Біздің пікірімізше, ұсынылған қаржылық есеп беру, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Компанияның қаржылық жағдайын, 
сонымен қатар, қаржылық есеп-қисаптың Халықаралық стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес, оның қаржылық нәтижелер мен көрсетілген күнге 
аяқталатын ақша қаражаттарының қозғалысын барлық қолданыстағы қарым-қатынастарда анық көрсетеді.

Ой-пікірді білдіру үшін негіздеме
Біз «Аудиттың Халықаралық стандарттарына (бұдан әрі- «АХС») сәйкес аудит жүргіздік. Біздің жауапкершілігіміз көрсетілген стандарттарға 

сәйкес бұдан әрі біздің қорытындымыздың «Қаржылық есептеменің аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі»  бөлімінде ашылады. Біз Қазақстан 
Республикасындағы біздің қаржылық есеп-қисапқа қатысты қолданылатын, этникалық талаптарға сәйкес Компанияға қатысты тәуелсізбіз және 
бізбен аталған талаптарға сәйкес басқа да этникалық міндеттер орындалды. Біз, алған аудиторлық дәлелдердің біздің ой-пікірімізді білдіруге негіз 
ретінде қолдану үшін жеткілікті  әрі лайықты болып саналады деп шамалаймыз.

Қаржылық есеп-қисап үшін корпоративтік басқаруға жауап беретін басшылық пен тұлғалардың жауапкершілігі
Басшылық ҚЕХС сәйкес, көрсетілген қаржылық есеп-қисапты дайындау және анық ұсыну үшін және басшылықтың жосықсыз әрекеттер 

немесе қателіктер салдарынан елеулі бұрамлаулардан тұрмайтын, қаржылық есеп-қисапты дайындау үшін қажетті деп санайтын ішкі бақылау 
жүйесі үшін жауапкершілік жүктейді.

Қаржылық есептемені дайындаған кезде, басшылық Компанияны таратуға, оның қызметін тоқтату немесе онда қызметті тарату немесе тоқ-
татудан басқа қандай да бір балама болмаған жағдайларды қоспағанда, басшылық Компанияның өз қызметін үздіксіз жалғастыруға қабілетін баға-
лау үшін, қызметтердің үздіксіздігіне қатысты мәліметтерді тиісті жағдайларда ашылуы үшін және қызметтердің үздіксіздігі жөнінде жорамал дар 
негізінде қаржылық есеп-қисапты құру үшін жауапкершілік жүктейді.

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар, компанияның қаржылық есептілігін дайындауды қадағалауға жауапты болады.
Қаржылық есеп-қисап аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз қаржылық есеп-қисаптың теріс пиғылды әрекеттер немесе қателер салдарынан елеулі бұрмалаулар болмайтынына және 

біздің пікіріміз бар аудиторлық қорытынды шығаруда ақылға қонымды сенім алу болып табылады. Орынды сенімділік, жоғары сенімділік 
дәрежесін білдіреді, алайда аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілген аудитке кепілдеме болмайды, олар болған жағдайда  үнемі 
елеулі бұрмалауды анықтайды. Бұрмалаулар жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер нәтижесі болуы мүмкін және егер олар жеке немесе барлығы 
бірге осы қаржылық есеп-қисап негізінде қабылданатын пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне ықпал етуі мүмкін екендігін негізді 
түрде болжауға болатын болса елеулі болып саналады.

Аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде, біз кәсіби пайымды қолданамыз  және аудит бойына кәсіби 
күмәншілдікті (скептицизм) сақтаймыз. Бұдан басқа, біз келесілерді орындаймыз:

жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер салдарынан қаржылық есеп-қисаптың елеулі бұрамалау қаупін анықтаймыз және бағалаймыз; осы 
қауіптерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдер әзірлейміз және жүргіземіз; біздің пікірімізді білдіруге негіздеме ретінде қолданылу үшін жеткілікті 
және лайықты болып саналатын аудиторлық дәлелдер аламыз. Жосықсыз әрекеттер нәтижесіндегі елеулі бұрмалауларды таба алмау қаупі, 
қателіктер нәтижесінде елеулі бұрмалауларды таба алмау қаупінен жоғары, себебі оған жосықсыз әрекеттерге келісу, жалғандық, қасақана өткізу, 
ішкі бақылау жүйесіндегі тексерістегі ақпараттар немесе әрекеттердің бұрмаланып ұсынылуы кіруі мүмкін; 

мән-жайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесінің түсінігін аламыз, 
алайда Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында алмаймыз;     

қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және басшылықпен есептелген және ақпараттарды ашуға сәйкес келетін бағалау мәндерінің 
негізділігін бағалаймыз;    

басшылықтың қызметтің үздіксіздігіне жол беруді қолданудың заңдылығы жөнінде тұжырым жасаймыз, алынған аудиторлық дәлелдер 
негізінде – нәтижесінде «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне айтарлықтай күмән 
тудыруы ықтимал оқиғалар немесе жағдайларға байланысты елеулі белгісіздік бар ма деген қорытынды жасаймыз.  Егер біз елеулі белгісіздіктің 
болуы жөнінде тұжырымға келетін болсақ, біз  аудитордық қорытындымызда қаржылық есептіліктегі ақпараттарды тиісті ашуға назар аудартуымыз 
қажет немесе егер ақпараттарды осылай ашу тиісті болып саналмайтын болса, біздің пікірімізді өзгерту қажет. Біздің тұжырымымыз, біздің 
аудиторлық қорытынды күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдерге негізделген. Алайда, болашақ оқиғалар немесе жағдайлар, Компанияның өз 
қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетінен айрылуына алып келуі мүмкін;      

тұстастай қаржылық есеп-қисаптың ұсынылуын, оның құрылымы мен мазмұнын, оған қоса ақпараттардың ашылуын бағалаймыз, сондай-ақ 
қаржылық есеп-қисаптың оның негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды, олардың анық ұсынылуын қамтамасыз ету үшін ұсыныла ма, соған 
бағалау жүргіземіз.

Қаржылық есеп-қисап аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі (жалғасы)

Біз, «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ корпоративтік басқаруына жауап беретін тұлғалармен, оларға мәліметтерді, бәрінен 
басқа, аудиттің жоспарланған көлемі мен мерзімі жөніндегі ақпараттарды, сонымен қатар аудит нәтижелері бойынша елеулі ескертулер жөнінде, 
соның ішінде аудит үдерісінде біздің анықтайтын ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктер жөнінде хабардар ете отырып, ақпараттық өзара 
әрекеттестікті жүзеге асырамыз. 

Ержан ДОСЫМБЕКОВ      Арман ЧИНГИЛЬБАЕВ

 «Grant Thornton» ЖШС Бас директоры    Тапсырма бойынша серіктес

       Білікті аудитор Қазақтан Республикасы
       Біліктілік куәлігі №ҚМ–0000487 1999 жылғы 12.10

Қазақстн Республикасы аймағында аудиторлық қызметпен айналысу үшін берілген мемлекеттік лицензия: сериясы №18015053, 2018 жылғы 
3 тамызда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетімен (бастапқы берілген күні – 27 шілде 2011 жыл) 
берілген.

26 сәуір 2019 жыл Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
Баптар атауы Жолдар 

коды
Есеп беру кезеңі 
аяғында

Өткен жылдың 
аяғында

1 2 3 4

Активтер    

Ақшалай қаражаттар мен ақшалай қаражат баламалары 1 350 661 426 050

Орналастырылған салымдар (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 2 489 133 1 969 521

Өзгерістері пайда немесе залалдар құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар 3 0 0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 4 7 518 623 3 397 747

«Кері РЕПО» операциялары 5 3 497 855 432 476

Тазартылған асыл металдар 6   

Өндірістік қаржылық құралдар 7   

Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану үшін сақтық қорын 
шегергендегі) 8 1 818 737 2 364 815

Болған, алайда мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану үшін 
сақтық қорын шегергендегі) 9 530 473 213 511

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар бойынша қайта 
сақтандыру активтері (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 10   

Аннуитет шарттар бойынша болмаған залалдар бойынша қайта сақтандыру шарттары (құнсыздану 
үшін сақтық қорын шегергендегі) 11   

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздану 
үшін сақтық қорын шегергендегі) 12 460 665 299 187

Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылар) мен делдалдардан алуға қатысты сақтандыру 
сыйлықақылар (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 13 771 739 831 326

Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық табыстар 14 0 0

Басқа дебиторлық берешек (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 15 696 417 661 834

Сақтандырушыларға ұсынылатын қарыздар (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 16   

Болашақ кезең шығындары 17 5 502 3 045

Ағымдағы салық активі 18 4 008 143 115

Кейінгі қалдырылған салық активі 19 34 590 65 072

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздану үшін сақтық қорын шегергендегі) 20   

Басқа заңды тұлғалар капиталындағы инвестициялар 21   

Қорлар 22 102 754 21 170

Негізгі құрал-жабдықтар (нетто) 23 236 964 193 813

Инвестициялық мүлік 24   

Сату үшін арналған ұзақ мерзімді активтер 25   

Материалдық емес активтер (нетто) 26 122 526 97 346

Басқа да активтер 27 49 030 35 407

Активтер жиыны 28 16 689 677 11 155 435

Міндеттемелер    

Аққұла сыйлықақылар сақтық қоры 29 5 110 150 4 731 470

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдардың сақтық қоры 30   

Аннуитет шарттар бойынша болмаған залалдар бойынша сақтық қоры 31   

Болған, алайда мәлімделмеген залалдардың сақтық қоры 32 1 469 059 851 708

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдардың сақтық қоры 33 1 548 783 892 719

Алынған қарыздар 34 0 0

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар 35 346 906 297 412

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар 36 50 202 72 540

Дивидент бойынша акционерлермен есеп айырысулар 37   

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша төлеуге жататын шоттар 38 69 157 72 451

Басқа кредиторлық берешек 39 56 185 52 473

Бағалау міндеттемелері 40   

«РЕПО» операциялары 41 3 325 059 469 455

Өнірістік қаржылық құралдар 42   

Шығарылған облигациялар 43   

Болашақ кезеңдер табыстары 44 143 904 208 365

Ағымдағы салық міндеттемелері 45 77 155 18 464

Кейінгі қалдырылған салық міндеттемелері 46   

Басқа міндеттемелер 47 236 614 146 512

Міндеттемелер жиыны 48 12 433 174 7 813 569

Капитал    

Жарғылық  капитал (құрылтайшылар жарналары) 49 1 325 750 1 325 750

Алынған капитал (құрылтайшылар жарналары) 50   

Сақтық капиталы 51   

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен және сақтандыру брокерлерімен қаржылық есеп-қисапты ұсыну тізбесі, нысандары және 
мерзімдері туралы Нұсқаулықтың 1-Қосымшасы

№1-нысан 

2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуалы бойынша 
«Cентрас Иншуранс» СК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының/сақтандыру брокерінің 

Бухгалтерлік теңгерімі
(мың теңгемен)

(Жалғасы 6-бетте)

ЖАРНАМА
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2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуалы бойынша «Cентрас Иншуранс» СК» АҚ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру 

брокерінің пайдалары мен залалдары жөніндегі қаржылық есеп-қисабы
(мың теңгемен)

Баптар атауы Жол 
коды

есеп беру 
кезеңі ішінде

ағымдағы жыл 
басталғаннан бастап 
кезең ішінде (өспелі 
қорытындымен)

есеп беру 
кезеңі ішінде

өткен жыл 
басталғаннан 
бастап ұқсас кезең 
ішінде (өспелі 
қорытындымен)

1 2 3 4 3 4

Кірістер      

Сақтандыру қызметінен түскен  табыс  695 823 8 564 849 458 859 6 742 754

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған 
сақтандыру сыйлықақылары 1 410 081 10 245 299 490 609 9 066 583

Қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
сыйлықақылары 2 3 962 1 871 751 184 721 1 703 448

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру 
сыйлықақылары 3 2 588 4 185 092 239 926 4 312 031

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы 4 411 455 7 931 958 435 404 6 458 000

Аққұла сыйлықақылардың сақтық қорының өзгеруі 5 -672 475 378 680 -182 091 -368 118

Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру 
активтерінің өзгеруі 6 -413 670 -546 078 -193 501 -313 593

Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақылардың таза 
сомасы 7 670 260 7 007 200 423 994 6 512 525

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы 
түріндегі кірістер 8 25 167 300 474 34 168 225 330

Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер 9 396 1 257 175 697 4 899

Инвестициялық қызметтен түскен кірістер  226 668 1 147 419 65 900 721 695

Сыйақы алумен байланысты кірістер 10 54 147 498 293 35 560 517 143

соның ішінде:      

бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе 
дисконт) түріндегі кірістер 10,1 53 857 329 829 18 742 205 218

орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі 
кірістер 10,2 290 168 464 16 818 311 925

Қаржылық активтермен операциялар бойынша кірістер 
(шығындар) (нетто) 11 6 956 71 780 -30 949 -37 124

соның ішінде:      

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер 
(шығындар) (нетто) 11,1 -991 15 455 -29 028 -29 027

«РЕПО» операцияларынан түскен кірістер (шығындар) 
(нетто) 11,2 7 947 56 325 -1 921 -8 097

Тазартылған асыл металдармен операциялардан түскен 
кірістер (шығындар) 11,3 0 0 0 0

Өндірістік қаржылық құралдармен операциялардан 
түскен кірістер (шығындар) 11,4 0 0 0 0

Қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар) (нетто) 12 165 534 546 251 58 163 238 530

соның ішіне:      

Өзгерістері пайдалар немесе залалдар құрамында 
бейнеленетін, әділ құны бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер 
(шығындар) (нетто)

12,1 0 0 0 0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құныың 
өзгеруінен болған кірістер (шығындар) 12,2 1 629 24 857 20 070 187 142

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер 
(шығындар) (нетто) 12,3 163 905 521 394 38 093 51 388

Тазартылған асыл металдарды қайта бағалаудан түскен 
кірістер (шығындар) 12,4 0 0 0 0

Өндірістік қаржылық құралдарды қайта бағалаудан 
түскен кірістер (шығындар) 12,5 0 0 0 0

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы қатысудан 
түскен кірстер 13 31 29 032 3 131 7 551

Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер 14 0 2 063 -5 -4 405

Басқа қызметтен түскен кірістер  1 729 20 953 359 13 963

Активтерді өткізуден және активтерді алудан (беруден) 
түскен кірістер (шығындар) 15 1 528 5 539 -3 -525

Басқа қызметтен түскен басқа да кірістер 16 201 15 414 362 14 488

Басқа кірістер 17 0 0 0 0

Кірістер жиыны 18 924 220 9 733 221 525 118 7 478 412

Шығындар  0  0  

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығындар 19 272 770 2 752 295 244 167 3 064 390

Қайта сақтандыру үшін қабылданған шарттар бойынша 
сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша 
шығындар

20 3 802 139 392 1 832 44 056

Қайта сақтандыруға берілген тәуекел бойынша 
шығындардың орнын толтыру 21 100 131 695 286 37 833 557 913

Кері талаптар бойынша орнын толтыру (нетто) 22 13 579 145 314 12 201 102 991

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза 
шығындар 23 162 862 2 051 087 195 965 2 447 542

Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығындар 24 22 460 183 308 15 554 183 018

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары 
бойынша болмаған залалдардың сақтық қорының 
өзгеруі

25 0  0  

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары 
бойынша болмаған залалдар бойынша қайта 
сақтандыру активтерінің өзгеруі

26 0  0  

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдардың 
сақтық қорының өзгеруі 27 0  0  

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар 
бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі 28 0  0  

Болған, алайда, мәлімделмеген залалдардың сақтық 
қорының өзгеруі 29 -43 019 617 351 132 255 95 109

Болған, алайда, мәлімделмеген залалдар бойынша 
қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі 30 -4 094 316 962 91 628 -37 647

Мәлімделген, алайда, реттелмеген залалдар бойынша 
сақтық қорының өзгеруі 31 -99 732 656 064 52 111 317 621

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар бойынша 
қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі 32 -63 117 161 478 144 388 170 413

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы 
төлеу бойынша шығындар 33 190 650 1 448 041 60 997 832 590

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен 
байланысты шығындар 34 75 840 756 296 50 529 792 540

Сыйақыны төлеумен байланысты шығындар 35 5 356 30 182 956 16 554

соның ішінде:      
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі 
шығындар 35,1 5 356 30 182 956 16 554

Құнсыздану бойынша сақтық қорына жұмсалған 
шығындар 36 50 590 122 742 78 914 192 436

 

Сыйлықақылар (қосмыша төленген капитал) 52   

Күтпеген тәуекелдердің  сақтық қоры 53 0  

Тұрақтандырылған сақтық қоры 54 6 179 2 390

Басқа сақтық қорлар 55 -49 738 110 886

Бөлінбейтін пайда (жабылмайтын залал) 56 2 974 312 1 902 840

соның ішінде:    

өткен жылдар 56,1 1 899 051 1 784 823

есеп беру кезеңі 56,2 1 075 261 118 017

Капитал жиыны 57 4 256 503 3 341 866

Капиталдар мен міндеттемелер жиыны 58 16 689 677 11 155 435

        -     

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның міндетін атқарушы тұлға)  ______________________  Турысбеков Б.А. күні ______________

Бас есепші (ол болмаған кезеңде - оның міндетін атқарушы тұлға)  _____________________  Скачкова Т.Б.   күні _______________

Орындаушы_________________Скачкова Т.Б. күні _______________

Телефон:________________

Мөр орны

Құнсыздану бойынша сақтық қорларын қалпына 
келтіру 37 1 619 23 411 6 11 040

Құнсыздану бойынша сақтық қорына жұмсалған таза 
шығындар 38 48 971 99 331 78 908 181 396

Жалпы және әкімшілік шығындар 39 209 342 2 990 601 170 399 2 387 837

соның ішінде:      

Еңбекақы және іссапарларды төлеуге жұмсалған 
шығындар 39,1 102 313 1 816 128 83 088 1 583 811

корпоративтік табыс салығынан басқа, ағымдағы 
салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер

39,2 7 491 151 819 7 582 156 672

ағымдағы жалдау бойынша шығындар 39,3 19 786 209 654 16 649 157 262

Амортизациялық аударымдар мен тозу 40 5 400 57 186 4 355 49 269

Басқа шығындар 41 8 819 32 149 9 162 38 682

Шығындар жиыны 42 648 760 8 385 970 530 820 7 160 123

Кезең ішіндегі пайда (залал) 43 275 460 1 347 251 -5 702 318 289

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал) 44 0  0  
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза 
пайда (залал) 45 275 460 1 347 251 -5 702 318 289

Корпоративтік табыс салығы 46 209 818 271 990 -36 782 30 272

соның ішінде:  0  0  

негізгі қызметтен 46,1 209 464 246 131 -39 305 -16 805

басқа қызметтен 46,2 354 25 859 2 523 47 077
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) 
жиыны 47 65 642 1 075 261 31 080 288 017

  0

2019 жылғы 01 қаңтардағы»Cентрас Иншуранс» СК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының/сақтандыру брокерінің ақшалай қаражаттарының (жанама әдісі) қозғалысы жөніндегі 

есеп-қисабы

(мың теңгемен)

Баптар атауы Ескертпе *

Ағымдағы жылдың 
басынан бастап 
кезең ішінде (өспелі 
қорытындысымен)

өткен жылдың 
басынан бастап 
ұқсас кезең 
ішінде (өспелі 
қорытындысымен)

1 2 3 4

Салық салуға дейінгі пайда (залал)  1 347 251 318 289

Ақшалай емес операциялық баптар үшін түзетулер:  -103 349 130 038

Амортизациялық аударымдар және тозу 1 57 186 49 269

Күмәнді берешектер бойынша сақтық қоры бойынша шығындар 2 99 331 181 396

Қаржылық актив құнының өзгеруіне байланысты іске асырылмаған кірістер мен 
шығындар

3 -160 624 80 287

Ақшалай емес баптарға басқа да түзетулер 6 -99 242 -180 914

Операциялық активтер мен міндеттемелерге дейінгі операциялық кірістер 
(шығындар)

 1 243 902 448 327

Операциялық активтердегі кему (ұлғаю)  -5 541 300 -381 610

 Орналастырылған салымдардың кемуі (ұлғаюы) 7 1 480 388 452 825

Сату үшін арналған және сату  үшін қолда бар бағалы қағаздардың кемуі (ұлғаюы) 8 -4 120 876 -375 421

 «Кері РЕПО» операцияларының кемуі (ұлғаюы) 9 -3 065 379 -432 476

Қайта сақтандыру активтерінің кемуі (ұлғаюы) 10 67 638 180 827

Сақтандырушылар (қайта сақтандырушылар) мен делдалдардан алуға қатысты 
сақтандыру сыйлықақылардың кемуі (ұлғаю)

11 59 587 -124 125

Қайта сақтандыру бойынша есептелген  комиссиялық кірістердің кемуі (ұлғаюы)  0 0

Басқа дебиторлық берешектің кемуі (ұлғаюы) 12 -34 583 -30 248

Сақтандырушылармен ұсынылатын қарыздардың кемуі (ұлғаюы) 13 0  

Болашақ кезең шығындарының кемуі (ұлғаюы) 14 -2 457 -737

Басқа активтердің кемуі (ұлғаюы) 15 74 382 -52 255

Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі)  4 619 605 555 045

Аққұла сыйлықақылар сақтық қоры сомасының ұлғаюы (кемуі) 16 378 680 -368 118

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдардың 
сақтық қорының ұлғаюы (кемуі)

17 0  

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдардың сақтық қоры сомасының ұлғаюы 
(кемуі)

18 0  

Болған, алайда, мәлімделмеген залалдардың сақтық қоры сомасының ұлғаюы (кемуі) 19 617 351 95 109

Мәлімделген, алайда, реттелмеген залаладардың  сақтық қоры сомасының ұлғаюы 
(кемуі)

20 656 064 317 621

Қосымша сақтық қорлары сомасының ұлғаюы (кемуі) 21 0 0

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулардың ұлғаюы (кемуі) 22 49 494 -179 512

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулардың 
ұлғаюы (кемуі)

23 -22 338 39 893

Сақтандыру (қайта сақтаныру) шарттары бойынша төлеуе жатқызылатын шоттардың 
ұлғаюы (кемуі)

24 -3 294 34 220

Басқа кредиторлық берешектің ұлғаюы (кемуі) 25 3 712 23 011

«РЕПО» операцияларының ұлғаюы (кемуі) 26 2 855 604 439 406

Болашақ кезең кірістерінің кемуі (ұлғаюы) 27 -64 461 150 489

Басқа міндеттемелердің ұлғаюы (кемуі) 28 148 793 2 926

Операциялық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы (кемуі)  -921 695 173 435

Төленген корпоративтік табыс салығы 29 271 990 30 272

Салық салудан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы 
(кему) жиыны

 -1 193 685 143 163

Ақшалай түсімдер мен инвестициялық қызметпен байланысты төлемдер  0  

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды сатып алу (сату) 30 0 0

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу 31 -125 635 -52 561

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сату 32 29 9 519

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар 33   

Басқа да түсімдер мен төлемдер 34   

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы немесе кему жиыны  -125 606 -43 042

Ақшалай түсімдер мен қаржылық қызметпен байланысты төлемдер    

Акциялардың шығарылуы 35 0 0

Акцияларды алу 36   

Құрылтайшылар жарналарының ұлғаюы (кемуі) 36-1   

Алынған қарыздар 37   

Дивидендтерді төлеу 38 0 -170 000

Басқа да түсімдер мен төлемдер 39 0 0

Қаржылық қызметтен түскен ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі  0 -170 000

Есеп беру кезеңі ішінегі ақшалардың таза  ұлғаюы немесе кему жиыны  -75 389 378 448

Есеп беру кезеңінің басындағы ақша қалдығы мен ақшалай баламалар 40 426 050 47 602

Есеп беру кезеңінің аяғындағы ақша қалдығы мен ақшалай баламалар 41 350 661 426 050

350 661 426 050

* 2-жолда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептеме қосымшаларында бейнеленген баптар бойынша ескертпе нөмірі көрсетіледі

Бірінші басшы (ол болған кезеңде - оның міндетін атқаратын тұлға)  ______________________  Турысбеков Б.А.   күні______________

Бас есепші (ол болмаған кезеңде - оның міндетін атқаратын тұлға)  _____________________  Скачкова Т.Б.    күні _______________

Орындаушы __________________күні _______________

Телефон:________________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен және сақтандыру брокерлерімен қаржылық есеп-қисапты ұсыну тізбесі, 
нысандары және мерзімдері туралы Нұсқаулықтың 2-Қосымшасы 

№2-нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен және сақтандыру брокерлерімен қаржылық есеп-қисапты ұсыну тізбесі, нысандары және 
мерзімдері туралы Нұсқаулықтың 3-Қосымшасы 

№3-нысан

(Жалғасы. Басы 5-бетте)

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде-оның міндетін 
атқаратын тұлға)              Турысбеков А.      күні  _________
Бас есепші (ол болмаған кезеңде-оның міндетін 
атқаратын тұлға              Скачкова Т.Б.       күні   _________

Орындаушы _______________________________

Телефон:________________

Мөр орны

(Жалғасы. Соңы 7-бетте)

ЖАРНАМА
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zangazet@mail.ru

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 

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

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

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

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

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

ЖАРНАМА

ТАРАТУӘРТҮРЛІ

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

12. «2019 жылдың 7 маусымында бұрын жарияланған жарнама жарамсыз деп танылды. 
2019 жылғы 3 маусымда «Global Investments» тәуекелдік инвестициялау жабық пайлық 

инвестициялық қоры (бұдан әрі – Қор) ұстаушылардың Жалпы жиналысының хаттамасына 
сәйкес Қорын тоқтату туралық шешім қабылданды. 

«Инвестициялық және венчурлық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 7 шілдедегі № 576 заңының 35-бабына, сондай-ақ, Қордың Ережелерінің 166-тармағына 
сәйкес, Қордың активтерінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын беру 
мерзімі бір ай Қордың қызметін тоқтату туралы осы хабарландыруды жариялағаннан бері. 

Талаптарды заңнамада белгіленген мерзімде ресми өкілге: Нұр-Сұлтан қаласы, Момышұлы 
даңғылы, 12, 601-бөлме, мекенжайында орналасқан А.Әбілдинаға беру керек.»  

2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуалы бойынша «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының/ брокерлерінің капиталындағы 
өзгерістер жөніндегі қаржылық есеп-қисабы

                               (мың теңгемен)

 
Бас ұйым капиталы

Азшылық үлесі Капитал жиыны
Жарғылық капитал Сақтық капиталы Басқа сақтық қорлары Бөлінбейтін 

пайда (залал) Барлығы

1 2 3 4 5 6 7 8

Өткен кезең басындағы сальдо 1 325 750 1 440 113 30 599 347 100 3 143 562 0 3 143 562

Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателіктерді түзету       0

Өткен кезең басындағы қайта есептелген сальдо 1 325 750 1 440 113 30 599 347 100 3 143 562 0 3 143 562

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау     0  0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі   80 287  80 287  80 287

Ақша ағындарын хеджирлеу     0  0

Басқа операциялардан түскен пайда (залал)     0  0

Капиталдың өзінде тікелей танылған пайда (залал)     0  0

Кезең ішіндегі пайда (залал)    288 017 288 017  288 017

Кезең ішіндегі пайда (залал) барлығы    288 017 288 017  288 017

Дивидендтер    -170 000 -170 000  -170 000

Акциялар (жарналар) эмиссиясы 0    0  0

Сатып алынған акциялар (жарналар)     0  0

Ішкі аударымдар 0 -1 437 723  1 437 723 0  0

соның ішінде:    0 0  0

Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған  қайта бағалауының өзгеруі    0 0  0

Сақтық капиталын құру  -1 437 723  1 437 723 0  0

Басқа операциялар    0 0  0

Есеп беру кезеңі басындағы сальдо 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866

Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателіктерді түзету       0

Есеп беру кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау     0  0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі   -160 624  -160 624  -160 624

Ақша ағындарын хеджирлеу     0  0

Басқа операциялардан түскен пайда (залал)     0  0

Капиталдың өзінде тікелей танылған пайда (залал)     0  0

Кезең ішіндегі пайда (залал)    1 075 261 1 075 261  1 075 261

Кезең ішіндегі пайда (залал) барлығы    1 075 261 1 075 261  1 075 261

Дивидендтер    0 0  0

Акциялар (жарналар) эмиссиясы 0    0  0

Сатып алынған акциялар (жарналар)     0  0

Ішкі аударымдар 0 3 789  -3 789 0  0

соның ішінде:    0 0  0

Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған  қайта бағалауының өзгеруі    0 0  0

Сақтық капиталын құру  3 789  -3 789 0  0

Басқа операциялар    0 0  0

Есеп беру кезеңі аяғындағы сальдо 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

«Бас ұйым капиталы» және «Азшылық үлесі»  жолдары шоғырландырылған қаржылық есеп-қисап құрылған кезде толтырылады.

Шоғырландырылмаған қаржылық есеп-қисап құрылған кезде немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің еншілес ұйымы болмаған кезде 2-б. жолдары толтырылады.

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның міндетін атқаратын тұлға)  ______________________  Турысбеков Б.А. күні ______________

Бас есепші (ол болмаған кезеңде- оның міндетін атқаратын тұлға)  _____________________  Скачкова Т.Б.    күні _______________

Орындаушы __________________күні_______________

Телефон:________________

Мөр орны

 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен және сақтандыру брокерлерімен қаржылық есеп-қисапты ұсыну тізбесі, нысандары және 
мерзімдері туралы Нұсқаулықтың 4-Қосымшасы 

№4-нысан

(Соңы. Басы 5-6-беттерде)

2. СК «Коммеск Өмір» АҚ-ның сериясы СО ГПО ВТС 27, №2532141-ден 
№2532170-ке дейін (30 дана мөлшерінде), сериясы СО ГПО П, №1793231-
ден  №1793240-қа дейін (10 дана мөлшерінде), қатаң есептегі жоғалған блан-
кілері жарамсыз деп саналсын.

3. Алматы қаласы МАЭС-ның 06.06.2019 жылғы (№ 7527-19-00-/5977)  
ұйғарымымен «Констракшн KZ» ЖШС-не қатысты (БСН 030740003718, 
мекенжайы: Алматы қ., Достық даңғ., 114-үй, 72-пәтер) оңалту ісі туралы 
өндіріс қозғалды. 

4. Павлодар облысы «Баянауыл ауданының кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ (БСН 940540000489) бірігу жолымен «Баянауыл 
ауданының ветеринария бөлімі» ММ-не қосылып, өзінің «Баянауыл 
ауданының кәсіпкерлік, ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ 
болып қайта құрылатыны туралы хабарлайды. 

Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады:  Павлодар облысы, Баянауыл 
ауданы, Баянауыл ауылы, Сәтбаев көшесі, 49-үй. 

8. «Food Business Company» ЖШС-нің, БСН 111040011931, жоғалған, 
Миника 1102 Ф KZ (01 KZ нұсқасы), зауыт нөмірі 0032938, 2013 жылы 
шыққан кассалық аппараты жарамсыз деп саналсын. 

10. 16.03.2019 жыл қайтыс болған Қосмағамбетов Марат Әжіғалиұлының, 
қайтыс болғаннан кейін, нотариус Н.А.Жалғасовта мұрасы ашылды: Ақтау 
қ., 14 ш/а., «Звезда Актау» БО, 106-кеңсе. Тел. 8 701 728 66 63. Бір ай ішінде 
нотариалдық кеңсеге жүгінулеріңізді сұраймыз. 

5. «Эйваз» ЖШС(БСН061140010876) өзінің ерікті түрде таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:  ҚР, 
050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 132-үй, 2-пәтер.

6. «SELVART STARS» ЖШС(БСН070140011615) өзінің ерікті түрде 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады:  ҚР, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 132-үй, 2-пәтер.

7. «Mill Technology» ЖШС(БСН110740018416) өзінің ерікті түрде 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады:  ҚР, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 132-үй, 2-пәтер.

9. Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№ 
41 Төңкеріс бастауыш мектебі» КММ, БСН 020440006066, (080310, 
Республика Казахстан, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Күреңбел а., 
Қарабастау к., №221), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Жамбыл облысы, Жуалы 
ауданы, Күреңбел а., Қарабастау к., №221. Тел.: Венера 8 701 298 49 87. 

11. ЖК «Алиева Мария Генриховна», ЖСН 511216400357, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Волков 
к., 3-үй. 

13. «ProКомп» ЖШС, БСН 150740011664, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады:  
Қостанай қ., 8 ы.а., 3-75.

ӘРТҮРЛІ

Баспасөз — 2019

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», 
«Фемида» 
басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын естеріңізге 
салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері 
және Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі ар қы лы жазы лу ла
ры ңызға болады.

«Фемида» – 75858
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және  коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27, 8 
(727) 51-78-31

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 
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АЙМАҚ

Ақсақалдар белсенділік 
танытпақ

Фестиваль жұмысы «Ақсақалдар 
институты – имандылық мектебі» деген 
тақырыппен өткен  Шығыс Қазақстан 
облысы ақсақалдарының ІІІ форумымен 
басталды. «Ежелгі еврей мысалы бо
йынша, дін құрыса – тіл сақтайды, тіл 
құрыса – үн сақтайды, бәрі құрыса – діл 
сақтайды. Дін, тіл, діл үшеуі тізе қос
қанда оны оқ қана жеңеді. Өкінішке қа
рай, қазіргі қоғамда бұл үшеуінің бірлігі 
байқалмай отыр. Сондықтан да ауылда 
рухани жадапжүдеу орын алуда», – деді 
облыстық ақсақалдар алқасының төраға
сы Манарбек Мұхаметжанов. «Қариясы 
бар ауылдың қазынасы бар» деген ха
лық нақылын еске түсірген Тарбағатай 
ауданының әкімі Серікқазы Сәдуақасов: 
– Біздің халқымыздағы ежелден бергі 
қалыптасқан дәстүр, қанымызға сіңген 
тәрбие бойынша қадірменді қариялардың, 
ақсақалдардың орны ерекше. Ардагер
лердің ұйытқы болуымен ауылда көптеген 
мәселелер өзінің шешімін тауып отыр. 
Ал әлеуметтік мәселелерді шешуге ауыл 
ақсақалдары тиісті сөздерін айтып, өз 
пікірлерін білдірсе, бұған назар аударып, 
құлақ асатынымыз сөзсіз. Ендігі мақсаты
мыз тамырынан адаспай, дәстүрін қайта 
жаңғырта отырып, өркениетті ұлт қалып
тастыру. Соның негізі дәстүр мен дініміз 
сабақтастық көрсететін ақсақалдар инс
титуты – имандылық мектебі. Бұл басқо
судағы сіздердің салмақты да салиқалы 
сөздеріңіз бен ақылкеңес теріңіз ерекше 
бағаланатын болады. Сіздер көпті көріп, 
өмірден мол тәжірибе жинаған өңіріміздің 
құтберекесіне айналған асыл қазынасыз
дар. Қазақ халқының өткені ақиқат, бүгіні 
анық, болашағы жарқын. Сондықтан, 
алдағы уақытта да осы қарқыннан, оң 
істерді ары қарай дамытып аудан тұрғын
дарының әлауқаты, тұрмыстіршілігін 
жақсартуға барлық күшжігерімізді жұм
сайтын боламыз» дегенді айтты. Әкімнен 
кейін сөз алған облыстық қажылар қа
уымдастығының төрағасы Бағдаулет 
Мурсалимов: «Үлкенді сыйлау, адамдар 
арасындағы ілтипатты қарымқатынас 
қазір жетім баланың күйін кешіп тұр. Ол 
жастар осындай болыңдар деген құрғақ 
ақылмен түзелмейді, істеген ісіңді қайта
лайды. Ең алдымен өзіміз түзу болуымыз 
керек» десе, облыстық ақсақалдар алқа
сының мүшесі Тиас Түсіпұлы «Бірталай 
жерлер әлі ауызсумен қамтылған жоқ. Ха
лық неше түрлі ластанған су ішіп жатыр. 
Алыстағы аудандарды айтпайақ қояйын. 
Осындай жағдайлар тіпті облыс орталығы
ның қасындағы Ұлан ауданының шеткі 
ауылдарының бәрінде бар. Сондайақ, қай 
ауданға барсаңыз да жастар жұмыссыз, 
бос жүр. Облыс, аудан, ауыл басшыларына 
бәрін жүктеп қоюға болмайды. Ақсақалдар 
алқасы жастармен де жұмыс атқаруы керек 
деп ойлаймын. Жиналып мәселе қойсаңы
здар, облыс, аудан басшылары құлақ асады 
деп ойлаймын» деді. 

Осылайша түрлі ұсыныспікірлерін 
ортаға салып, қызу талқылаудан кейін қа
тысушылар облыс жұртшылығына үндеу 
жолдады. Онда – форумға қатысушылаыр 
мемлекетіміздің негізі – отбасы тәрбиесі
не алаңдаушылық білдіреді. Біздің ойы
мызша, атаана балашағасына жақсы 
тәрбиеден артық ештеңе қалдырмақ емес. 
Сондықтан, материалдық байлықты ғана 
күйттемей, рухани тәлімтәрбиеге жіті 
назар аудару қажет деп ойлаймыз. Отба
сының тәрбиесі, өмірге деген көзқарасы 
түзелсе, қоғам да түзеледі. Сондықтан, 
облыс жұртшылығы, барлық атааналар
ды, ақсақалдар мен жастар ұйымдарын, 
мемлекеттік органдарды науқандық си
паттағы шаралармен шектелмей, отбасы 
тәрбиесі мәселесіне жұмыла атсалысуға 
шақырамыз» деген сөздер бар.

Ашық аспан астындағы 
тұңғыш гран-при турнирі

Ақсуаттағы «Тұғыры биік Тарбаға
тай» халықаралық спорт және өнер фести
валі кезінде тек Қазақстанның ғана емес, 
әлемдік спорт тарихы жылнамасының 
жаңа парағы ашылды.  Қазақ күресінен 
Ырғызбай Досханаұлы атындағы әлемдік 

тын, 70 келіде күміс, 80 келіде қола жүлде 
иеленді. Грузия балуандары 70 келіде 
алтын, 80 келіде күміс, +80 келіде қола 
медальға ие болды. Тәжікстан құрамасы 
80 келіде алтын, Өзбекстан құрамасы +80 
келіде күміс, Молдова құрамасы 70 келіде 
қола жүлдені өз қоржындарына салды. 

Жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде 
сөйлеген сөзінде: «Баршаңызға рақмет 
айтам. Себебі сіздер ғана бұл спорттың 
шынайы жанкүйерісіздер және түсінесіз
дер» деген United World Wrestling ұйы
мының бас хатшысы Эдуард Абдуллаев 
қазақ күресінен Ырғызбай Досханаұлы 
атындағы әлемдік гранпри жарысы әлем
дегі ашық аспан астындағы ең алғашқы 
гранпри турнирі екенін айтты. Ал жур
налистерге берген сұхбатында мұнда 
кімнің жеңімпаз болатыны соңына дейін 
белгісіз болғанын, себебі онда кез келген 
бал уанның жеңіске жету мүмкіндігі ба
рын, сондықтан, ол жұртшылыққа қатты 
ұнайтынын айтты. Енді мұнда үздік 
шыққандар екі жылда бір рет өтетін және 
биыл қыркүйек айында Кореяда болатын 
Бүкіләлемдік жекпежек өнері ойындары
на қатыспақ. 

«Ұлы Дала қазанаты»
Тарбағатайда ат спорты тарихына 

жаңалық енді. Мұнда тұңғыш рет 140 

тәртібін де бір жүйеге түсіруде мұн
дай шараның қосар үлесі зор. Жылқы 
сүйетін, бәйге десе делебесі қозатын 
көп ағайын Тарбағатайдағы «Ұлы Дала 
қазанатын» көруге арнайы келіп отыр. 
Ал көзімен көріп, әсерін жүрегімен 
сезінбей тұрып, оған дұрыс не бұрыс 
деп біржақты баға беруге асықпаған 
жөн. Егер кемкетігі болса оны бірлесіп 
түзетуге үлес қосқан абзал. 

Ақсуаттағы айтыс
Биыл төртінші рет өткізілген «Туған 

жерге туыңды тік» атты халықаралық 
ақындар айтысы фестивальге қатысу
шылар ғана емес, республика тұрғын
дарының көптен күтіп жүрген шарасы 
болды. Өйткені,  ҚР Президентінің 
биылғы кезектен тыс сайлауы мен көп
балалы аналарға берілетін әлеуметтік 
жәрдем ақы мәселесі  жұртшылық ара
сында әлі күнге дейін қызу талқыланып 
жүрген басты тақырыптар болатын. 
Сондықтан, оны айтыс сахнасында 
кімнің, қалай жырлайтыны қарапайым 
халықты ғана емес, биліктің өзге де 
салалары өкілдерін ерекше қызықтыр
ды десек, артық болмас. Тіпті айтыс 
биыл өтпейді екен деген алыпқашты 
сөз де тарай бастаған. Сол себепті 
Ақсуаттағы ақындар айтысы көңілдегі 

отырды. Жүрсін Ерман тізгінін ұстаған 
бұл айтысқа Қазақстан Жазушылар 
одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет 
бастаған қазылар алқасы төрағалық 
жасады.Ақындар бүгінгі қоғамның 
тыныстіршілігін, болашақтан үмітін 
барынша көрсетуге тырысты. Бас жүл
деге тігілген 2 млн теңгені ақтық сай
ыстарда М.Ниязов тан басым түскен 
Ерлан Аманқожаұлы иеленді. Бірінші 
орын бұл сында А.Шұғатаев ты қапы 
қалдырған Қанат Мырзаханға, екінші 
орын Р.Қайыртайды сан соқтыр ған 
Жансая Мусинаға бұйырды. Ақсу
аттың тумасы Рүстем Қайыртайұлы 
үшінші орынды қанағат тұтса, айтыс 
ұйымдастыру шысының арнайы сти
пендиясы Аспанбек Шұғатаевқа табыс 
етілді. Ал мен сіздерге жиенмін деп 
еркелей келген қырғыз ақыны Ақжол
тай Қанатбекұлы: «Керім деген нағашы 
атам кезінде жорға Керім атанған ке
ремет күйші, әнші, ақын адам болған 
екен. Ол кісінің Айғаныш деген бәйбі
шесі қырғыздың қызы екен. Бұл кісі де 
ертегі, аңызәңгімені шебер айтатын, 
жұрт алдында да сөздің жөнін тауып 
сөйлеген адам болған екен. Олардың 
Майра деген қызы қырғыз жігітіне 
тұрмысқа шығып, сонда айтыс кер ақын 
атанып, елге кәдімгідей атағы шығып, 
2009 жылы қайтыс болды. Содан бір 

анамыздың домбырасын шаңдатпай 
өзіміз көтеріп жүрміз.  Қырғыздың 
ішінде шала қазақ боп жүр едім. Енді 
қазақтардың арасында шала қырғыз 
болдым ба кім біледі?! Әйтеуір өнердің 
арқасында осынау керемет жерді, елді 
көріп, жасалған құрметке риза болдым. 
Бұл менің Қазақстанға айтыс ақыны 
ретіндегі алғашқы келуім. Қазақстан
дағы айтыс ақындарының сүт бетіне 
шығар қаймақтарының көбін бұрын да 
көріп, естіп жүрсем де мұнда кішкене 
сабақ алайын, үйренейін деп келіп тұр
мын. Жолымыз ашылса, алда да келеміз 
бе деген ойымыз бар. Қыр ғызстандағы 
түрлі айтыстарда жүлдегер боп жүрміз. 
Қазақ елінің алдына шығу жанжүйені 
толқытып, қобалжытатын, сезімдерді 
оятатын, қанда жүрген сағынышты 
шақыра тын нәрсе екен. Менің мақса
тым орындалды» дегенді айтты.

Жекпе-жек
«Тұғыры биік Тарбағатай» атты 

халықаралық спорт және өнер фести
валінің аясында «Qazaq Promation» 
компаниясының ұйымдастыруымен 
кәсіпқой боксшылар арасында «Ұлы 
дала батырлары» атты жекпежек кеші 
де өтті. Онда ҚР Спорт шебері Бексұлтан 
Раушанов жеңіліс таппай келе жатқан 
Молдова чемпионы, халықаралық дәре
жедегі спорт шебері Игор Моснеагу
таны жеңді. ҚР Спорт шебері Берікбай 
Нұрымбетов Украинаның халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, WBC нұсқасы 
бойынша әлемнің үздік боксшысы Игор 
Фанианды ұтты. Халықаралық дәреже
дегі спорт шебері, Азия чемпионатының 
қола жүлдегері, ел чемпионатының 2013 
жылғы жеңімпазы, 20142017 жылдар
дағы қола жүлдегері Сапарбай Айдаров 
Украина чемпионы Владислав Танцю
раны еліне құр қол қайтарды. Азияның 

ТҰҒЫРЫ БИІК 
ТАРБАҒАТАЙ

гранпри жарысына биыл 28 елдің балу
андары қатысып, мықтыларды анықтады.

«Бұл жарыс дүниежүзіндегі қазақ 
күресінен әлемнің ең үздік балуандары 
жиналатын тұңғыш және соңғы 5 жыл
дағы жалғыз гранпри турнирі болып 
отыр. Жеті жылдан бері үздіксіз ұйымдас
тырылып келе жатқан бұл жарыс биыл 
біріншіден «Тұғыры биік Тарбағатай» 
халықаралық спорт және өнер фести
валі аясында өтуімен ерекшеленуде. 
Екіншіден, қыркүйек айында Кореяның 
Чунджу қаласында өтетін Бүкіләлемдік 
жекпежек ойындарына алғаш рет ен
гелі отырған қазақ күресінің  70,80 және 
+80 салмақ дәрежелері бойынша үздік 
сегіздікке енгендерге жолдама берілетін 
Гранпри турнирі ретінде де тарихқа еніп 
отыр», – дейді «Тұғыры биік Тарбағатай» 
халықаралық спорт және өнер фестивалі 
Ұйымдастыру комитетінің төрағасы, 
халықаралық дәрежедегі төреші Талғат 
Мазбаев. Тартысты өткен жарыста Қа
зақстан балуандары аса ауыр салмақта ал

шақырымдық «Ұлы Дала қазанаты» ат 
бәйгесі өтті. Көкпекті мен Ақсуаттың 
арасында сөреден шыққан 100ден астам 
жүйріктің мәреге санаулысының ғана 
жетуін, бүгінде әркім әр саққа жүгіртіп 
жүр. Алайда, олардың көпшілігі бұл 
жарыстың атты зорықтыру үшін емес, 
қазақ жылқысының ішіндегі қазанатты 
анықтау үшін өткізіліп отырғанына мән 
бермейтін сияқты. Бұл туралы жылқы
танушы ғалым, ҚазҰАУ оқытушысы 
Қайрат Исханның айтуынша, қазақтың 
қазанаты өзге жылқы тұқымдарынан 
ұзақ қашықтыққа шабатынымен және 
төзімділігімен ерекшеленген. Өкінішке 
қарай, қазір оның тұқымы жойылу ға 
шақ қалды. Ұлы аламандар болма
ған соң атбегілер ұшқыр жылқыларға 
көбірек көңіл бөліп, қазанаттарымыз 
малшылардың мініс көлігі ретінде қа
лып қойды. Енді аттың ғана емес, оның 
үстіндегі шабандоздың да төзімділігін 
сынайтын ұзақ қашықтыққа жүгіретін ат 
жарыстарының атауын ғана емес, оның 

күдіктің бәрін тарқатты. Онда алдымен 
«Тарихқа толы Тарбағатай» кітабының 
4ші томы мен, 20162018 жылдары 
өткен «Туған жерге туыңды тік» атты 
халықаралық айтыс жинағының таныс
тырылымы жасалды. Содан кейін сах
наға көтерілген ақындар түйіліп келген 
қара бұлт пен жаңбырға қарамастан 
ашық аспан астына жиналған барлық 
көрерменін орнынан қозғалтпай, ба
сынан аяғына дейін тапжылтпай ұста
ды. Рүстем Қайыртайұлы мен Мұхтар 
Ниязов, Аспанбек Шұғатаев пен Айдос 
Рашат (Моңғолия), Аруна Керімбек пен 
Қанат Мырзахан, Жансая Мусина мен 
Ерлан Аманқожаұлы (Қытай), Сырым 
Әуезхан мен Дулат Шідерин, Нұрмат 
Мансұров пен Ақжолтай Қанатбекұлы 
(Қырғызстан) арасындағы бұл сайыста 
айтылған әрбір ұтқыр сөз бен оған 
қайтарылған ұтымды жауап көрермен 
тарапынан бағасыз қалған жоқ. Құшыр
лана соғылған шапалақ пен қиқу сөз 
ақындардың да делебесін қоздырып 

2 дүркін қола жүлдегері, Жастар чемпи
онатының 2 дүркін жеңімпазы Элдиар 
Қамшыбеков Украинаның спорт шебері, 
халықаралық «А» сериясы жарысының 
үздігі Константин Довбишченкодан ба
сым түсті. Студенттер арасындағы әлем 
чемпионы, ел чемпионы Нұрсұлтан 
Аманжолов Украинаның спорт шебері, 
халықаралық «А» сериясы жарысының 
жеңімпазы Павло Кроленконы жеңіп, 
көрерменді желпіндіріп тастады. 

Үлгі

«Мұзарт» тобының концертімен 
қорытындыланған «Тұғыры биік 
Тарбағатай» халықаралық спорт 
және өнер фестивалі қазақтың 
мәдениетін насихаттаудың жар-
қын үлгісі болды. Демеушілердің 
қар жысымен ұйымдастырылып, 
ауылдық жер дегі ағайынның бере-
ке-бірлігі мен тірлігін республика 
ғана емес, алыс-жақын шетелдерге 
де паш еткен мұндай шараның жас 
ұрпақты ұлттық рухта тәр биелеуге 
қосар үлесі өте зор екені күмәнсіз.    

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)


