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НАННЫҢ ҚАДІРІ ҚАШТЫ МА?
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Әуелбек ІЗТАЕВ, ҚР ҰҒА академигі, техника 
ғылымдарының докторы, Алматы техно-
логиялық университетінің Тағам техноло-
гиясын ғылыми-зерттеу институтының 
директоры:

– Ұннан жасалатын өнімдердің тағамдық, 
биологиялық құндылығы жоғары болғандықтан, 
ас мәзірінде орны зор. Алайда оның адам ағза-
сына қажетті заттың бәрін бидай ұны толық 
қамтамасыз ете алмайтындықтан, оған басқа 
дақылдар да қосылуда. Жалпы, астық дақылда-
рын химиялық жағынан құрамындағы крахмалы, 
ақуызы, майына  қарай үш топқа бөлуге болады. 

Әбдімүтәліп ЧАБОК, тандыршы:
– Нан өнімдері ірі өндіріс орындарымен қатар 

шағын цехтар мен үй жағдайында да көп әзірленіп 
жүр ғой. Алайда, олардың басым бөлігінде нанның 
өзіне тән дәмі, иісі жоқ. Бұрын апа-әжелеріміз пісірген 
нанда бидайдың иісі аңқып тұрушы еді, қазір оны сез-
бейтін болдық. Тіпті, оны жеген соң, кейбір адамдар-
дың асқазаны мен ұлтабарына күш түсіп, қыжыл 
пайда болып жатқанын естіп те, көріп те жүрміз. 
Сондықтан ас атасы атанған нанды дайындауға, 
оның сапасы мен қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлген 
жөн секілді. Бұл жағын мамандардың өзіне қалдыра-
йық. Жалпы, табиғи өнім туралы айтқан кезде, иран-
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(Соңы 5-бетте)

ҰН ӨНІМДЕРІНІҢ БАҒАСЫН ҚАЛАЙ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТЕМІЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

16 ҚАЗАН – НАН КҮНІОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕЛЕР КҮНТІЗБЕСІНДЕ 2019 ЖЫЛДЫҢ 16 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ-
ГІ  №691 ҮКІМЕТ ҚАУЛЫСЫМЕН 16 ҚАЗАН – НАН КҮНІ, ЯҒНИ, ҚАРАШАНЫҢ ҮШІНШІ ЖЕК-
СЕНБІСІ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ТАМАҚ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ 
БОЛЫП БЕКІТІЛГЕН БОЛАТЫН. АТАУЫ ӘРТҮРЛІ БОЛҒАНЫМЕН, БҰЛ ЕКІ МЕРЕКЕНІҢ МАҢЫЗЫ 
МЕН МАҚСАТЫ БІР. МАМАНДАРДЫҢ МӘРТЕБЕСІН АРТТЫРЫП, ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ҚОҒАМДА 
ӨЗІНЕ ЛАЙЫҚТЫ БАҒАСЫН АЛУЫНА ЫҚПАЛ ЕТУ. ЕЛ АРАСЫНДА АС АТАСЫ АТАЛАТЫН 
НАН ЖӘНЕ ҰННАН ЖАСАЛАТЫН ӨЗГЕ ДЕ ӨНІМДЕР ӘРТҮРЛІ БОЛҒАНЫМЕН, БАРЛЫҚ ЕЛДЕ 
ОНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ ҰҚСАС. АЛАЙДА ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫС-САЛТЫ МЕН ӘДЕТ-ҒҰРПЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНДА АҚУЫЗДАР, МАЙЛАР 
МЕН КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ ҮЛЕСІНДЕ ӨЗІНДІК АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР БАР. 

Мұрат УСМАНОВ, Түркістан 
облысы бойынша ҚАЖ депар-
таментіне қарасты Пробация 
қызметіне басшылық жасау 
тобының бас маманы, әділет 
майоры:  

«ПРОБАЦИЯ – 
АЙЫПТАУШЫ 

ЕМЕС, 
ТӘРБИЕЛЕУШІ» 

НЕГЕ?

8-бет

АДАЛДЫҚ – 
ЕҢ АСЫЛ ҚАСИЕТ

4-бет

Азық-түлік тауарларының ішін-
дегі ағзаға қажетті көмірсутек-
тердің негізгі қоры саналатын 

нан және жарма өнімдеріне қатысты қазір 
алыпқашты сөз көп. Біреулер артық сал-
мақтан арылу үшін  оны тұтынуды азайту 
керек десе, енді біреулері еттен өзге де 
жеміс-жидек пен көкөніс бағасы қымбат 
болған соң, халық бағасы қолжетімді нан 
өнімдерін тұтынуға мәжбүр болып отыр 
дегенді айтуда. Біз бұл мәселеге қатыс ты 
мамандар пікірін сұраған едік.

КӘМПИТТЕН КЕЛГЕН 
АЖАЛ

ІЗГІЛЕНДІРІЛМЕК

Қазіргі кезде ғылымның дамуына байлансты нанды тек бидайдың ұнынан 
ғана емес, басқа дақылдарды қосып, жаңа түрлерін шығаруда. 

дықтар тарихын Орталық Азия халықтарымен байланыстыратын бәрбари 
наны туралы айтпай кеткен жөн болмас.

ӨЛІМ ЖАЗАСЫ

– Әңгімемізді пробация қыз-
метінен бастасақ. Жалпы, бұл 
қандай жүйе?

– Н.Назарбаевтың Бес инсти-
туционалдық реформасын жүзеге 
асырудың 100 нақты қадамын 
белгілеген Ұлт жоспарындағы 
басты тапсырмалардың бірі – бас 
бостандығынан айыру орнынан 
босатылған әрбір сотталған 
адамға қоғамда өз орнын табуға 
көмектесу. «Пробация» латын 
тілінен аударғанда «сынау» деген 
мағынаны білдіреді. 

Ұлттық статистикалық бюроның мәліметіне  
қарағанда, былтыр орта есеппен халықтың жан 
басына шаққанда тұтынылған бір айлық негізгі 
азық-түлік түрлерінің құрамында: картоп – 4,2 кг, 
бірінші сортты бидай ұнынан пісірілген нан – 2,9 
кг, сиыр еті – 1,9 кг, шикі сүт – 1,4 л, айран – 1,3 л, 
жұмыртқа – 16,6 дана, алма – 1,6 кг, құмшекер – 1,5 
кг, күріш – 1,3 кг, макарон – 1 кг, жаңа ауланған не-

месе салқындатылған балық – 0,7 кг, қара шай – 0,1 
кг құрайды екен. Бір қарағанда, мұның бәрі қалыпты 
нәрсе секілді көрінуі мүмкін. Алайда, тамақ өнім-
дерінің химиялық құрылымын қарастырған кезде 
оның әлеуметтік ерекшелігін байқау қиын емес. 
Мәселен, көмірсутектердің үлесі (нан және жарма 
өнімдері) 2018 жылы – 52,5%, 2019 жылы  – 53,8 %, 
2020 жылы 51,9 %. Ал ақуыздар 13,1-ден 12,6 %-ға 

азайып, майлар 2018 жылы – 34,2%,  2019 жылы 
33,4%, 2020 жылы 35,5% болды. Егер ақуыздар мен 
майлар қалалық жерде басым болса, көмірсутектер, 
керісінше, ауылдық жерде жоғары боп тұр. Яғни, 
халықтың әлеуметтік тұрмыс тық жағдайы оның 
күнделікті тұтынатын тағамының құрылымына 
өз ықпалын тигізуде. Сондықтан өзге азық-түлік 
түрлеріне қарағанда нан және жарма өнімдердің 
үлесі әлі де жоғары деңгейде сақталып отыр. Бұл 
ең алдымен Қазақстанның әлемдегі  астық өсіруші 
жетекші  елдің бірі болуы мен нан және жарма өнім-
дерінің өзіндік құнының өзгелерден айтарлықтай 
төмендігімен байланысты. Мысалы, әлеу меттік 
нанның бағасы 75 теңге болса, 1 кг кебектің бағасы 
110-115 теңге тұрады екен.Жәнібек Қожық деген 
азамат қыркүйек айында әлеуметтік желі арқылы ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрінің атына жолдаған 
жазбасында бағадағы бұл айырмашылықты халыққа 
жасалған қастандық деп жазған болатын. 

Елімізде өлім жазасы 
толығымен жойылмайды. 
Бұл жаза қылмыс сал-
дарының ауырлығына 
байланыс ты соғыс уақы-
тында көп адамдарды өл-
тіргені үшін қолданылады. 
Сондықтан Қылмыстық 
кодекстің төрт бабында 
осы жаза сақталады. Бұл 
туралы кеше Парламент 
Мәжілісінің жалпы отыры-
сында Қылмыстық кодекс-
ке өлім жазасы мәселелері 
бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу жөнінде 
заң жобасының бірінші 
оқылымында қаралды. 
Құжатты депутаттар ал-
дында қорғаған Бас проку-
рордың орынбасары Әсет 
Шындалиевтің айтуынша,  
бұл жаза бейбітшілік пен 
адамзат қауіпсіздігіне қар-
сы аса ауыр қылмыстарға 
тосқауыл қою мақсатында 
қолданылады. Нақтырақ 
айтқанда, басқыншылық 
соғысты тұтандырушылар 
мен жүргізушілердің,  жап-
пай қырып-жою қаруын 
қолданушылардың, әскери 
тұтқындар мен тұрғындар-
ды өлтіру арқылы соғыс 
заңдары мен дәстүрін 
бұзушылардың және  соғыс 
уақытында геноцид жа-
сағандар бірден өлім жаза-
сына кесіледі. 
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ҮШ АЙДА АТҚАРЫЛҒАН 
ЖҰМЫС ҚОМАҚТЫ

ОҢ ҚАДАМ

ПӘРМЕН

ӨТІРІК 
ӨРГЕ БАСПАЙДЫ

ПАЙЫМ

Гендерлік саясат
тың даму тарихы 

XIX ғасырдан бастау 
алады. Осы тұста Ба
тыс Еуропа және АҚШ 
елдерінде екі жыныс
тылардың теңдігі тура
лы феминистік қозға
л ы с  п а й д а  б о л д ы . 
Бұ ның негізгі бағыты – 
әйел дердің сайлау құ
қығы туралы күреспен 
тамырлас. 

XX ғасырдың 60-жылдары  
жаңа гендер ұғымы пайда бол-
ды. Ғылымда осы кезде «ген-
дер» ұғымына анықтама беріле 
бастады. Гендерлік ерекшеліктің 
негізі мынада жатыр: ерлердің 
бастауы – үстемдік ету, ал əйел-
дер – бағынушы.

Гендерлік саясаттың басты 
маңызы – қоғам өмірінің барлық 
салаларында гендерлік теңдік 
орнату, əйелдерге қатысты түрлі 
дискриминацияны жою, оларды 
саяси əлеуметтендіру. Əлеумет-
тік дискриминация қоғамның 
барлық саласында кездеседі. 
Əсіресе, қоғамның саяси өмірін-
де ерекше айқын көрініс табады. 

Əйел мен еркектің ішінде 
қайсысы аз қорғалады деген сұ-
рақ туса, оған тек бір ғана жауап 
бар: ол, əрине, қыз-келіншектер. 

Кодексте қарастырылған маңызды 
ерекшеліктің бірі – əкімшілік іс жүр-
гізіліп жатқан тұлғаға процедуралық 
тыңдалу кепілдігінің енгізілуі, яғни 
түпкілікті шешім қабылданғанға дейін 
арызбен жүгінген тұлғаға өз ұстанымын 
білдіруге мүмкіндік берілген. Бұдан 
басқа кодексте заңдылық қағидаты, құ-
қықтарды, бостандықтар мен заңды 
мүд делерді қорғау, анықтық презумп-
циясы, əкімшілік сот ісін жүргізудің 
ақылға қонымды мерзімі, сот актілерінің 
міндеттілігі туралы да қағидаттар қарас-
тырылған.

Мысалы, кодекстің 8-бабында: 
«Əкімшілік орган, лауазымды адам 
жəне сот əкімшілік істі қарау кезінде 
обьективтілік пен бейтараптықты сақтай 
отырып, əкімшілік іске қатысушылардың 
əрқайсысына олардың əкімшілік істің 
мəн-жайларын жан-жақты жəне толық 
зерттеуге құқықтарын іске асыруына 
тең мүмкіндік пен жағдайды қамта-
масыз етуге міндетті», – делінген. Ал, 
120-бабында татуласу тетігі дəйектеліп: 
«Тараптар өзара жол беру негізінде 
əкімшілік процестің барлық сатысында 
(кезеңінде) сот шешім шығаруға кеткен-
ге дейін татуласу, медиация немесе дауды 
партисипативтік рəсім тəртібімен реттеу 
туралы келісім жасасу арқылы əкімшілік 
істі толығымен немесе ішінара аяқтай 
алады», – деп жазылған. Демек, жаңа ко-
декс медиация институтының қарқынды 

жұмыс істеуіне жол ашып отыр, оның 
алғашқы нəтижелері де жоқ емес. 

Əкімшілік сотта мемлекеттік орган 
мен азаматтың немесе заңды тұлғаның 
арасындағы даулар қаралады десек, 
бұған дейінгі заңдарда мемлекеттік 
органдармен татуласу мəселесі жоқ бо-
латын. Жаңа кодексте тараптардың сот 
процесінің кез келген сатысында бітімге 
келуіне мүмкіндік жасалғанын жоғарыда 
айттық. Мысалы, өткен үш айда 105 іс 
қаралып, 85 іс бойынша шешім шыға-
рылса, соның 19-ы татуласу тəртібімен 
аяқталған. Яғни, қаралған істің 18 пай-
ызы медиация тəртібімен реттелгені 
қуантарлық жағдай. Шымкент қаласы-
ның мамандандырылған ауданаралық 
əкімшілік сотының төрағасы Бек Əметов 
бітімге келген бір істі мысалға келтіріп: 
«Мəселен, өткен айда Т. есімді талап 
қоюшы сот орындаушының əрекетімен 
келіспей, алимент бойынша қарыз бере-
шекті есептеу туралы қаулының күшін 
жою жөніндегі талап арызымен сотқа 
жүгінген. Сот барысында тараптар дауды 
өзара медиация тəртібімен реттеу туралы 
келісім жасасқысы келетінін мəлімдеп, 
оның шарттарына сай жауапкер даулы 
қаулының күшін жойып, талап қоюшы-
ның алимент бойынша берешек қарызын 
қайта есептеу туралы жаңа қаулы шыға-
руға келіскен», – деді.

Биылғы шілде-қыркүйек айларында 
ауданаралық əкімшілік сотқа 416 талап 

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ: 
ТАРАПТАР ҚҰҚЫҒЫ 

ҚАНДАЙ?
2019 жылғы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық 

диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» деп ата-
латын алғашқы Жолдауында əкімшілік əділет жүйесіне айрықша көңіл 
бөлді. «Азаматтарымыз жария-құқықтық дауларда билік органдарының 
шешімдері мен əрекеттеріне қатысты шағым түсіру кезінде көп жағдайда 
теңсіздік ахуалында қалып жатады. Олардың мүмкіндіктерін мемлекет-
тік аппараттың ресурстарымен салыстыру мүмкін емес» деген Мемле-
кет басшысы Жоғарғы Сот пен Əділет министрлігіне арнайы тапсырма 
беріп, əкімшілік əділет институты жемісті жұмыс істеп отырған елдердің 
тəжірибесін сараптап, жаңа бастаманы жедел енгізуді жүктеген болатын. 
Осылайша, озық елдердің сот тəжірибесі, заңнама негіздері зерделене 
келе, Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексі дайындалды. Биылғы жылдың 
шілде айынан бастап қолданысқа енгізілген жаңа заңнамада мемлекеттік 
органдар мен жеке тұлғалардың құқығын сот алаңында теңестіру, дау-
ларды шешу барысында судьяның қосымша айғақтар жинау бастамасын 
көтеруіне жол ашу, дəлелдемелерді жинақтау міндетін жеке азаматқа 
немесе бизнеске емес, мемлекеттік органға жүктеу, заңнамадағы барлық 
қарама-қайшылықтар мен дүдəмал тұстарды азаматтардың мүдделерін 
ескере отырып, түсіндіру қажет деген Президент тапсырмасы жаңа құ-
жатта толық шешімін тапты.

Соның нəтижесінде бүгінде əкімшілік əділет алаңына жүгініп, жа рия-
құқықтық дауларда бастары түйіскен қос тараптың сот барысындағы мүм-
кіндігі барынша айқындалған.  Жария-құқықтық қатынастардан туындай-
тын дауларда азаматтар мен кəсіпкерлердің əкімшілік органдар шешіміне, 
əрекетіне (əрекетсіздігіне) байланысты туындаған шағымы қаралатыны 
белгілі. Ал бұрын мұндай дауларда мемлекеттік мекемелердің мысы да 
басым, мүмкіндігі де мол болғандықтан азаматтар арыз жазуға, сот арқылы 
құқығын қорғауға батылы жете бермейтін. Жаңа кодекс жеке тұлғалардың 
сенімін арттыруға заңдық тұрғыдан кепілдік беріп отыр. Онда жеке тұлға-
ларға біршама артықшылық берілгенін айта кеткен орынды. Бұған дейін дəл 
осындай даулар реттелген Азаматтық процестік кодексте сот екі тарапқа тең 
қараған еді. Соған орай кімнің дəлелі анық əрі көп болса, сот соның пайда-
сына шешім шығаратын. Мұндайда өз заңгері, білікті кеңесшілері бар, сот 
практикасын көрген əкімшілік органдар қарапайым азаматтарға қарағанда 
барлық жағынан басымдықтарға ие болатыны түсінікті. Жаңа заңда жеке 
тұлғалардың құқығын қорғау тетігі толық ескерілді. Мəселен, осы заңға орай 
енді мемлекеттік орган жеке жəне заңды тұлғаларға қарсы талап арыз бере 
алмайды. Судьяның құзыреті кеңейді. Істі айқындауға дəлел, дəйек жетпеген 
жағдайда, судьяның енді қосымша мəліметтер жинатып, анықтамалар сұрату 
арқылы дауды жан-жақты зерделеуіне толық мүмкіндігі бар. Бұл өз кезегінде 
жеке жəне заңды тұлғаларды құқықтық тұрғыдан қолдауға жол ашады.

Гүлім МҰҚАНОВА,
Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық 

әкімшілік сотының судьясы

Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодекстің (бұдан әрі – Ко
декс) қолданысқа енгеніне үш айдан асты. Ол азамат

тардың құқығы мен бостандығын мемлекеттік органдардың 
заңсыз әрекетінен қорғауды көздейді. 

Бүгінгі күнге дейін Мемлекет басшысы Қазақстан 
халқына 25 рет жолдауын арнаған екен. 1997 

жылдан бастау алған бұл жақсы үрдіс ел іргесін 
бекітіп, мемлекеттің ілгері жылжуына серпін беретін 
бастамаларды ұсынуымен құнды болып отыр. Жыл 
сайын жолданатын стратегиялық құжатта сот саласын 
дамыту, үшінші биліктің жұмысын жүйелеуге қатысты 
ұсыныстілектер ешқашан ұмыт қалған емес. Биылғы 
жылы қолданысқа енгізілген Әкімшілік рәсімдікпро
цестік кодексі де, жарияқұқықтық дауларды шешуге 
түбегейлі өзгеріс енгізген әкімшілік әділет институты да 
негізін осы жолдаудан алған.

арыз түскен. Соның 114-і сот орындау-
шыларға, 60-ы сатып алуға қатысты, 
64-і салық, 73-і жер жəне 15 еңбек 
даулары, ал қалғандары тұрғын үйге, 
зейнетақыға қатысты тағы басқа да 
даулар. Сондай-ақ, 121 талап арыз қай-
тарылған жəне оларды қайтару себебі 
де біртектес. Көбіне, əкімшілік соттың 
соттылығына жатпайтын немесе кодекс 
талаптары сақталмай жолданған талап 
арыздар кері қайтарылып жатқанын 
айтып кеткен жөн болар. Сонымен қа-
тар, 7 əкімшілік іс бойынша ақшалай 
өндіру шарасы қолданылып, толық 
орындалған жəне 9 іс бойынша жеке 
ұйғарым шығарылып, соның 1-еуі орын-
далса, 8-інің орындалу мерзімі əлі жет-
пеген. Осы уақыт аралығында қалалық 
сот алқасына 32 апелляциялық шағым 
түсіп, соның 5-еуі ғана өзгертіліп, ал 90 
пайызы күшінде қалған. Өткен үш айда 
ауданаралық əкімшілік сот пен қалалық 
соттың небəрі 12 судьясы тарапынан ко-
декстің нормаларын халыққа түсіндіру 
жəне насихаттау мақсатында бірқатар 
жұмыстар атқарылды. Нақтырақ айт-
сам, мемлекеттік қызметшілер мен 
заң герлерге жан-жақты түсіндіру мақса-
тында аудандық, қалалық соттың судья-
лары Мемлекеттік кірістер департаменті 
мен Мемлекеттік сатып алу басқармасы 
қызметкерлерімен, адвокаттармен, жеке 
сот орындаушылармен қалалық сотта, 
Əділет департаментінде, Nur Otan пар-
тиясы филиалының ғимаратында кезде-
сулер өткізді. Бұдан басқа үш айда үш 
рет дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 
Өткен үш айда сот қызметкерлерінің 18 
мақаласы басылымдарда жарық көріп, 
4 телесұхбаты эфирден көрсетілді жəне 
20 материалы сайттарға шықты. Ал, 
фейсбук пен инстаграмм əлеуметтік 
желілерінде жарияланған материал-
дардың саны 21-ге жетті. Атқарылған 
жұ мыстың қатарында қалалық соттың 
судьясы Б.Нəсірдіновтың Жоғарғы 
Соттың баспасөз хатшысы А.Садуақасо-
впен тікелей эфирге шыққанын жəне қа-
лалық соттың əкімшілік істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы Г.Қыдырбаева 
мен ауданаралық əкімшілік соттың 
төрағасы Б.Əметовтің қала əкімдігіндегі 
Ақпараттық коммуникация алаңына ба-
рып брифинг өткізгенін айтуға болады.

Кодекстің қолданысқа енгеніне енді 
ғана үш ай өткендіктен, сот практикасы 
əлі толық қалыптаса қоймағаны белгілі. 
Дегенмен, Шымкентте əкімшілік əділет 
институты жүйелі түрде жүзеге асырылу-
да деп айтуға болады.

Қабыл ДҮЙСЕНБИ,
Шымкент қалалық сотының 

баспасөз хатшысы

Ақтөбеде декреттік төлем алу үшін өзін 
аяғы ауыр әйел кейпінде көрсеткен 

келіншектің өтірігі әшкере болды. Жүктілікті 
ойлап тапқан ол қылмыстық жауапкершілікке 
тартылуы мүмкін. Бұл жөнінде Ақтөбе қаласы 
Алматы ауданының прокуроры Жасұлан Дәу
лембаев айтты.

Алматы ауданының полиция бөліміне мұнай-газ секто-
ры саласындағы кəсіпорындардың бірінен шағым түскен. 
Белгілі болғандай, қызметкерлердің бірі өзінің жүкті екенін 
айтып, жеңіл жұмысқа ауыстырылған. Соңынан ол декреттік 
демалысқа шығып, төлем жасалған. Алайда əйелдің өтірігі 
əшкере болды. Қазір бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу 
жүргізілуде.

– Қабылданған процессуалдық шешімдердің заңдылығын 
тексеру барысында əйелдің дəрігерлерді алдау жолымен еңбек-
ке уақытша жарамсыздық парағын алғандығы анықталды. Ол 
жүктілікке жəне босануға байланысты табысынан айырылғаны 
үшін 900 мың теңге біржолғы əлеуметтік төлем алған. Осыған 
байланысты прокуратура ҚР ҚК 190-бабы (алаяқтық) бойынша 
сотқа дейінгі іс жүргізуді бастады, – дейді Жасұлан Дəулембаев.

Прокурордың сөзінше, дəрігерлер əйелге қажетті тексерусіз, 
деректер базасындағы мəліметтер негізінде еңбекке жарамсыз-
дық парағын берген. Енді қылмыстық іс аясында олар да жауап 
беруі мүмкін.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК САЯСАТТАҒЫ 
ӘЙЕЛДЕР ҮЛЕСІ АРТТЫ

Оған дəлел əйелдерді қорғау 
үшін дүниежүзінде көптеген ұй-
ымдар құрылған жəне құрылуда. 
Олар өз мақсаттарына жету үшін 
өте белсенді жұмыс жасап жа-
тыр. Ал ер адамдар саясат жəне 
барлық қоғам өмірінде əрқашан 
бірінші орында.

Саясатта əйелдер аз, бұның 
себебі психологиялық ерек-
шелікке байланысты. Қазір əйел-
дердің психологиялық қайта қа-
лыптасуы анық байқалады. Əрі 

мемлекет тарапынан жасалатын 
қамқорлық, қолдау да жоғары. 
Соның нəтижесінде əйелдердің 
азаматтық белсенділігі артты. 
Қазіргі кезде əйелдер қызмет 
ететін үкіметтік емес ұйымдар 
саны өскен. Қыз-келіншектердің 
үкіметтік емес ұйымдары ген-
дерлік саясаттың индикаторы 
деп айтуға болады. Тəуелсіздікті 
алумен Қазақстанда бұқаралық 
əйелдер ұйымының құрылу про-
цесі қарқынды өсуде.

Соңғы кездері əйелдердің 
үкіметтік емес ұйымдар қыз-
метіндегі маңызы артты. Бас-
тапқы кезде барлық ұйымдар 
бала жəне əйелді əлеуметтік 
жағынан қорғау, көп балалы 
жəне жалғыз басты аналардың, 
мүгедек аналардың құқықтарын 
қорғаумен қатар психологиялық 
жəне заңдық көмек көрсетуді 
қамтамасыз етумен айналыса-
тын. Ал қазіргі таңда олардың 
қызметі əйелдердің саяси бел-
сенділігінің деңгейін көтеруге, 
саяси процестегі сұрақтарды 
шешуге қатысуына, саяси қаты-
настарда əйелдердің тең құқылы 
субъект болуына бағытталған. 
Бұрын саясатқа, ер адамдарға 
қарағанда, əйелдер көп араласа 
бермейтін. Саяси тəжірибелері 
аз болғандықтан, нəзік жан-
дылар денсаулық сақтау, білім 
салаларында жұмыс істейтін. 
Кейінгі уақытта жағдай өзгерді, 
қазір саясатта саяси тəжірибесі 
өте жоғары заңгер, бизнесмен 
əйелдер саны өсіп келеді.

А.КҮНШЫҒАРОВА,
Қызылорда қаласы 

мамандандырылған тергеу 
сотының кеңсе меңгерушісі 
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Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ, 
нан шығаратын №7 цехтың құрылтайшысы:

ҚОҒАМ

– Тіпті ас қорытуы қиын адамдарға арналған нан өнімдері де жасалуда. Нан негізгі 
азық-түлік болғандықтан, оның бағасы қолжетімді болу үшін, нан зауыттарына субси-
дия беріледі. Ғылыми норма бойынша, әр адам жылына 80-130 кг көлемінде нан өнімдерін 
тұтынуы керек. Бізде жыл сайын жан басына шаққанда 1 тоннадай астық жиналатын-
дықтан, бұл халықтың ішкі қажетіне толық жеткілікті. Сондықтан артығын экспортқа 
шығарамыз. Кейбір түрлерін мал азығына пайдаланамыз. Нан өнімдерінің жаңа түрлерін 
шығаруда қазір астық дақылдарының тұтас ұнтақталған ұнын пайдалану үшін көп жұ-

– Иран тілінде «жабайылар» деген мағынаны білдіретін 
«бәрбари» сөзі кейін бұл елге нанның атауы ретінде сіңіп 
кеткен көрінеді. Қамыры кебектің үстіне жайылып, отқа 
салғанда қуырылып ерекше дәм беретін бұл нанды өткен 
ғасырда ауылда өскен аға-әпкелеріміз бірден бұл өзіміздің 
табанан ғой деп жатады. Шынында да, бірде ирандық, 
бірде ауғандық нан деп аталып жүрген бұл нанның шыққан 
жері бізге бөтен емес. Шыңғыс ханның әскерінің құрамында 
болып, кейін Ауғанстан аумағында қалып қойған тайпаның 

Сауалнаманы дайындаған Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, «Заң газеті»

Әуелбек ІЗТАЕВ, ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымдарының докторы, Алматы 
технологиялық университетінің Тағам технологиясын ғылыми-зерттеу 
институтының директоры:

Әбдімүтәліп ЧАБОК, тандыршы:

мыстар жасалуда. Өйткені, олардың дәнінің сыртқы қабығында көптеген пайдалы витаминдер, белоктар бар. 
Мәселен, бидайды диірменге тартқан кезде 19 пайызы кебек боп сыртқа шығарылады екен. Яғни көптеген пайда-
лы заттар кебекпен бірге кетіп қалады. Енді оны да майдалап ұнға қосуға көңіл бөлінуде. Нан өнімдерінде адам 
организміне қажетті ферменттер, витаминдер, макро-микро элементтердің бәрін тиісті деңгейге жеткізуге 
болады. Нанның сапасы көбінесе бидай ұнына байланысты. Нан зауыттарында өнімдер әрдайым стандартты 
талаппен шығады. Ал жеке цехтарда, үйде жасалатын өнімдердің қолданатын ұнының сапасына байланысты 
әртүрлі болуы мүмкін. Стандарт бойынша жасалған өнімнің әрдайым денсаулыққа тигізер пайдасы өте зор.

ҰН ӨНІМДЕРІНІҢ БАҒАСЫН ҚАЛАЙ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТЕМІЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

– Біздің ирандық деп ата-
латын нан түрін шығарып 
жатқанымызға қазір тура 6 
ай болды. Өндірістің тәулік-
тік көрсеткішін осы уақыт-
та 250-ден мың данаға дейін 
жеткіздік. Күннен-күнге оны 
қабылдайтын дүкендер мен 
сатып алушылар саны артып 
келе жатыр. Бұл нанның ерек-
шелігі – зауыттарда шыға-
тын және пеште пісірілетін 

атауын ауғандықтар бәрбари атап кеткен екен. Олардың тасты қыздырып, соған 
пісірген нанын кейін ауғандықтар ғана емес, ирандықтар да бәрбари деген көрінеді. 
Бұл тайпаның өз  атауы қалай екенін білмеймін, бірақ оның қазаққа бөтен емесін ішім 
сезеді. Қазір олардың шойын ыдысқа салып пісіретін бұл нандарының Қазақстанға 
қайта оралуында Иран қазақтарының еңбегі көп. Экологиялық жағынан таза, қа-
уіпсіз және сапасы жоғары бұл нан қазақстандық әрбір отбасының дастарқанынан 
табылып жатса, мен оған  таңғалмаймын. 

ӨЛІМ ЖАЗАСЫ
ІЗГІЛЕНДІРІЛМЕК 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Шынында да, диірменде тартыл
ған бидайдың – електен өтпей қалған 
бос қауызының ұннан да, одан нау
байханаларда арнайы технологиямен 
газ, электр секілді қуат көздерін де 
су, тұз және тағы басқа да  қоспалар 
арқылы көп күш жұмсалып жаса
латын наннан да қымбат болуы еш 
ақылға қонбайтын нәрсе. Еңбектің 
қадірін білмеген адамның ешқашан 
нанды ас атасы деп мойындамай
тынын осыданақ байқауға болады. 
Өйткені, қоғамда әлі де ақшадан өт
кен құдіретті зат жоқ, онымен сатып 
алуға болмайтын нәрсе жоқ деген 
түсінік әлі басым. Сондықтан кей
біреулер дастарқан басында желінбей 
қалған нан өнімдерін үнемді пайдала
нудың орнына, тұрмыстық қалдықтар 
жинайтын орынға еш қиналмастан 
тастап кетеді. Көшедегі құстар мен ит, 
мысықты азықтандыру үшін тастай
тындар да аз емес. Қалалық жерлерде 
саябақтар мен жаяу жүргіншілер 
серуендейтін жолдардың бойынан 
толық желінбей шашылып қалған нан 
өнімдерін көру үйреншікті жағдайға 
айналғаны бұқаралық ақпарат құрал
дарында аз айтылып, жазылып жүрген 
жоқ. Алайда, одан шыққан қорытын
ды жоқ. Былтыр Ұлттық статистика 
бюросының мәліметіне қарағанда, ха
лық тұтынған тамақ өнімдерінің энер
гетикалық құндылығының ең жоғары 
деңгейі Павлодар және Шығыс Қа
зақстан облыстарында, ал ең төменгі 
деңгейі НұрСұлтан және Шымкент 
қалаларында байқалған. Оның ішін
де жан басына шаққанда нан және 
жарма өнімдерін ең аз тұтынатын 
өңір Маңғыстау (105,8 кг), ал ең 
көп тұтынатын Түркістан  (185,7 кг) 
облыстары болды. Яғни ең аз қамта
масыз етілген халықтың 10% ең көп 
қамтамасыз етілген халықтың 10%
мен салыстырғанда нан және жарма 
өнімдерін 1,6 есе аз тұтынған. Осы 
арада айта кететін тағы бір жайт – нан 
өндірісі 2019 жылмен салыстырған
да, 14 пайызға жуық азайып, 614,2 
мың тоннаны ғана құрады. Соның 
нәтижесінде нанды ең көп тұтынған 
Түркістан облысы (11,6  мың тонна) 
болса, ең аз тұтынған Алматы (5,5 
мың тонна) мен Ақтөбе (4,5 мың тон
на) облыстары болды. 

Бірде қоғамдық саябақта бала
сының түсіріп алған тоқашын қай
та алдырмай, «жерде жатқан затты 
ешқашан алушы болма» деп ұрсып 
жатқан ананың әрекетіне куә болға

Бұл талап осындай адамгершілікке қарсы 
әрекеттер белгіленген халықаралық актілер 
негізінде айқындалып отыр.

Қоғамды ізгілендірудің маңызды бір қа
дамы – өлім жазасын жою екені белгілі. БҰҰ 
өлім жазасын жоюды адамның өмір сүру 
құқығын қамтамасыз ету жолындағы про
гресс ретінде қарайды. Қазақстан әрбір адам
ның өмір сүруге құқылы екендігін айқындап, 
өлім жазасын сатылы түрде жою бағытын 
қолға алды. Мәселен, 2005 жылы Азаматтық 
және саяси құқықтар туралы пактіге рати
фикация жасады.Осы Пактінің 6шы бабына 
сәйкес өлiм жазасы тек қана айрықша ауыр 
қылмыс жасағаны үшiн заңға сәйкес тағай
ындалуы мүмкін. Сонымен қатар, еліміз 2006 
жылы Еуропа Одағының өлім жазасын жою 
туралы үндеуіне қосылды. 2007 жылы БҰҰ
ның өлім жазасына мораторий енгізу туралы 
резолюциясын қолдады. Осы жазаны қолда
ну аясы сатылап азайып келеді. Тәуелсіздік
тің алғашқы жылдарында өлім жазасы 26 аса 
ауыр қылмыстар үшін тағайындалатын еді. 
Бұл жаза 97ші жылғы Қылмыстық кодекстің 
он сегіз бабында ғана қалды. Ал, 2014 жылғы 
Қылмыстық кодекстің он жеті бабында 
сақталған. Кейін кейбір санкцияларда балама 
ретінде өмір бойы бас бостандығынан айыру 
көзделген.

Соттар өлім жазасын немесе балама жа
заны қылмыстың ауырлығын, сотталушының 
жеке басын және оның қылмыс салдарына 
қарымқатынасын ескеріп тағайындайды. 
2003 жылы Елбасы мерзімсіз мораторий ен
гізу туралы Жарлыққа қол қойды. Бұл шешім 
өлім жазасын толық жойған кезге дейін қол
данылады. Өлім жазасын жоюға бағытталған 
маңызды актілердің бірі – Екінші факульта
тивтік хаттама. Оны Қазақстан осы жылдың 
қаңтарында ратификациялады. Хаттама өлім 
жазасын жою үшін барлық шараларды қа
былдауға міндеттейді. 

Аталмыш заң жобасы Қылмыстық ко
дексті Хаттама мен оған жасалған ескертпеге 
сәйкес келтіруге бағытталған. Өлім жазасы 
қылмыстық кодекстің он үш бабынан алып 
тасталады. Ол баптарда соғыс уақытында 
әскери борышын бұзу, мемлекеттің консти
туциялық құрылысы мен қауіпсіздігіне қарсы 
қылмыстар,  жалдамалылық және терроризм 
актісі, мемлекетке опасыздық, ҚР Тұңғыш 
Президенттің – Елбасының өміріне қол сұғу, 
ҚР Президентінің өміріне қол сұғу, диверсия, 
терроризм актісі, соғыс уақытында бұйрыққа 
бағынбау немесе оны өзгедей орындамау, 
соғыс уақытында бастыққа қарсылық көр
сету, соғыс уақытында бастыққа қатысты 
күш қолдану әрекеттері, соғыс уақытындағы 
қашқындық, соғыс уақытында әскери қыз
метті атқарудан жалтару немесе бас тарту, 
соғыс уақытында жауынгерлiк кезекшiлiктi 
атқару қағидаларын бұзу, соғыс жүргiзу 
құралдарын қарсыласқа беру немесе қал
дырып кету сынды әрекеттер бойынша өлім 
жазасын қолданылу қарастырылған болатын. 
Екіншіден, бұл құжат аясында соғыс уақы
тында жасалған әскери сипаттағы аса ауыр 

қылмыстар ретінде өлім жазасын қолдану 
шектері бекітіледі. Яғни, жоғарыда айтып 
кеткеніміздей, Қылмыстық кодекстің төрт 
бабында осы жаза сақталады. Сол секілді 
«Әскери тұтқындарды ұстау туралы» Жене
ва конвенциясы басқа қылмыстармен қатар, 
әскери тұтқындарды қасақана өлтіруді ең аса 
ауыр қылмыс деп есептейді. Сонымен қатар, 
Қазақстан жаппай қырыпжоюға қарсы био
логиялық және химиялық қаруға тыйым салу 
туралы шарттарды бекіткендіктен осындай 
құралдарды қолданғаны үшін де өлім жаза
сын қалдыру көзделді. Депутаттар бұл өзгер
тулердің Ата Заңымызға қайшылық келтіру 
мүмкіндігіне алаңдаушылық білдірді. Осы 
ретте депутат Ерлан Саиров соғыс уақытын
да әскери сипатта жасалған қылмыстар үшін 
аса ауыр, яғни өлім жазасының белгіленуіне 
қатысты түсініктеме беруді сұрады. Шында
лиев мырза бұл ретте Конституцияда адам 
құқын қорғау мүмкіндіктерінің кең екендігін 
айта келіп, Екінші факультативтік хаттама 
талаптарының басым болуына орай ұлттық 
қылмыстық заңнаманың соған сәйкес болуы 
қажеттігін мәлімдеді. Бұл Ата Заңымызда 
дәйектелген мәселе. Ал, депутат Артур Пла
тонов лаңкестіктің еш шектеусіз халықара
лық сипат алып бара жатқанын, бұл әлемдік 
қауымдастық үшін аса қатерлі қауіптердің 
бірі екенін ортаға салған болатын. Соның 
бір мысалы ретінде Ауғанстанды мысалға 
келтіріп, лаңкестік, диверсия, құлдыққа 
салу секілді қылмыстарға өлім жазасын 
жою арқылы, мемлекетті, азаматтарды 
олардан қорғау шараларын әлсіретіп алмау 
қаупін ескерткен еді. Бұл мәселеге орай, 
Бас прокуратура өкілінің айтқан уәжі тек 
қана өлім жазасымен лаңкестікке шек қоя 
алмайтынымызды, өйткені, мұндай әрекетке 
барғандар алдымен өз өмірін құрбан ету ни
етінде болатындығы, сондықтан мемлекет 
мұндай құқыққа қарсы әрекетке жол бермеу 
үшін кешенді шара қабылдау керектігін 
қамтыды. Яғни Шындалиев мыр заның ай
туынша, елімізде бұл тұрғыда нақты қадам 
бар.  

Жиында сонымен қатар «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
акті леріне энергия үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңның жобасы бірінші оқылымда мақұлдан
ды. Бұл құжат жалпы ішкі өнімнің энергия 
сыйымдылығын төмендету бойынша энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 
саласындағы жүргізілетін саясаттың түпкі 
нәтижесіне қол жеткізу мақсатында дайын
далыпты. 

Ал отырыста тұтастай мақұлданып, 
Сенаттың қарауына жіберілген заң жоба- 
сы бойынша 2004 жылғы 22 желтоқсан-
дағы Қазақстан мен Ресей Үкіметтері 
арасындағы «Байқоңыр» ғарыш ай-
лағында «Бәйтерек» ғарыш зымыран 
кешенін құру туралы келісімге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді.  

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

ҚАДІРІ ҚАШТЫ МА? 
НАННЫҢ
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ным бар. Сол кезде немересін қыды
ртып жүрген қария «сендер бақытты 
ұрпақсыңдар ғой. Кеңес үкіметінің 
қолдан ұйымдастырған жұтынан 
малынан бір, аштықтан жанынан екі 
айырылып, босып кеткен адамдар
дың бір үзім нан үшін басынан не 
күйді кешіргенін білмейсіңдер. Тіпті, 
кешегі Екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдары орылған егістіктен қалған 
масақтан аштықтан бұратылған ба
лашағаға талғажау етер азық бол
сын деп теріп алған бір уыс бидай 
үшін қалай істі болып, жазаланған
дарды да ұмыттыңдар. Дастарқанға 
қойылатын нанның қадірін білмей 
жүргендерің де сондықтан. Дүкен 
сөресінде тұрған кез келген өнім
дерді мынау ақ, мынау қара деп, одан 
қалса, қай күнгі дейтін сендердің 
оның қандай еңбекпен дайындала
тынына бас ауырт қыларың келмей
ді. Бізді атааналарымыз «Құранды 
басып нанды алуға болады, ал нанға 
шығып, құранды алуға болмайды» 
деп өсірген еді. Сендер екеуінің де 
қадірін білмейсіңдер» деп ұрысқан 
еді. 

Шынында да, қазір үлкен қалалар
да әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз 
етілген тұрғындарға ауыртпашылық 
түсірмес үшін, халықтың негізгі 
сұранысын қамтамасыз етіп отырған 
кейбір өндірушілердің шығынын 
мемлекет бюджет есебінен жауып, 
әлеуметтік нанды төмен бағаға са
тылымға шығаруда. Алдажалда  
оның бағасына 510 теңге қосылса, 
бірден әкімдер қайда қарап отыр 
деп аттандап шыға келетіндер бар. 
Жасыратыны жоқ, пандемия кезінде 
біраз адам жасанды тыныс алдыруға 
арналған аппаратты көрген соң, таза 
ауамен тыныс алудың қадірін біле 
бастады. Енді күнделікті ішетін суы 
мен жейтін асын да жоғары баға
лайтындар көбейсе, қанеки. Сонда 
қоршаған орта да жақсарып, адамдар 
табиғатта сарқылмас байлық бол
майтынын ұғынар еді. Кейбіреулер 
мұның бәрін заманмен байланысты
рады, шындығында, заман емес, өзге
ретін адам ғой.

  
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,  

«Заң газеті»

өзбек пен ұйғыр сияқты халықтардың нандарынан мүлде 
бөлек. Ол қазақтың көнеден келе жатқан таба нанына ұқсас. 
Бұл нанды жегенде асқазан қыжылы болмайды, оның түрлі 
ауруларды қоздыратын зияны жоқ. Тұзы аз, ашытқысы мүлде 
болмайды деуге болады. Қамырды ісіндіретін қоспалары да  
жоқ. Қазір нан шығаратын көптеген өндіріс орындары дәмін 
өзгертіп, түрін әдемі қылу үшін түрлі қоспалар қосады ғой. 
Кезінде әжелеріміз пісірген таба нан сияқты ирандық техно-
логия бойынша әзірленетін біз өндіріп жатқан нанды сапасы 
жағынан да, экологиялық жағынан да ең таза, қауіпсіз өнім 
деуге болады. Себебі, электр қуатын не газды қолданып, пеш-
те пісіретін өзге нандарда жалыннан бөлінетін ыс дайында-
лып жатқан өнімге де сіңеді. Ол асқазан қыжылының басты 
қоздырғышы екенін ескерсек, кім қандай нан өнімін тұтынса 
да, ең бастысы, оның сапасы мен жасалу технологиясына мән 
бергені жөн деп ойлаймыз.
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ЕҢ АСЫЛ ҚАСИЕТ

ЗАМАНАУИ ПЛАТФОРМАЛАР 
АЛАҢЫНДАҒЫ СОТ ОТЫРЫСЫ
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сот үдерістері қысқартылуда екенін назарға алды. Сондай-ақ, 
қазіргі заманда бәсекеге қабілеттіліктің басты факторының 
бірі – барынша цифрландыру екенін атап өтті. Осы орайда, 
сот жүйесіндегі цифрландыру бағытында қолға алынған 
жұмыс тардың оң нәтижесіне  тоқталып өтпекпін.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 20-қадамында Елбасы 
барлық сот процестеріне бейне және таспаға жазу шараларын 
міндетті түрде енгізіп, судьяның бейнежазуды тоқтатуға 
немесе дыбыс жазу материалдарын редакциялауға мүмкіндігі 
болмауы тиістігін шегелей тапсырған еді. Аталған тапсыр-
маның негізінде сот жүйесінде сапалы жұмыстар жүргізіліп, 
сот залдары заманауи құрылғылармен жабдықталып, сот 
процестерін дыбыс-бейнежазбаға таспалау қолға алынды. 
Өздеріңізге белгілі, пандемия сот жұмысына да әсерін ти-
гізді. Алайда, біздің елде сот отырыстарын өткізу бір сәтке 
тоқтаған емес. Адам денсаулығының қауіпсіздігі барынша 
сақталып, сот отырыстары заманауи технологиялардың 
арқасында онлайн «WhatsApp», «Zoom» сияқты түрлі плат-

формалар арқылы өтуде. Карантинге дейін қашықтан 150 
сот процесі өткізілсе, қазір күн сайын қашықтан өткізілетін 
сот отырысының саны бірнеше есеге артқан. Бұл өз кезегін-
де тараптардың жол шығыны мен уақыттарын үнемдеуге 
мүмкіндік берді. Сондай-ақ, сот қызметінде бірқатар элек-
трондық сервис ұтымды жұмыс істеп келеді. Атап айтсақ, 
«Сот кабинеті» арқылы үйден шықпай-ақ талап арыз беріп, 
арызданушылар өздерінің шағымдарының орындалуын көре 
алады. 

Қорыта айтсақ, сот жүйесін цифрландыру ашықтық пен 
жариялылықты арттырды. Адамдар емес, мәліметтер «зыр 
жүгіретіндіктен», бұл жүйе «бармақ басты, көз қысты» әре-
кеттерге тосқауыл қойып, қызмет көрсету сапасын жақсар-
та түсері сөзсіз. 

Айжамал НҰРБОЛАТҚЫЗЫ,
Маңғыстау облысы кәмелетке толмағандардың 

істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының кеңсе меңгерушісі 

Жемқорлық – індет 
Аластау – міндет 

М.ӘЛІМБАЕВ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ДӘРІ 
БЕРІП ЕМДЕЙТІН СЫРҚАТ 
ЕМЕС. АЙНАЛАСЫНДАҒЫ 

САЛАУАТТЫ, ТАЗА ЖӘНЕ САУ 
ОРТАНЫ ШАРПЫП, ТЫНЫС-ТІР-
ШІЛІГІН ТАРЫЛТАТЫН, ЗАҢСЫЗ 
ӘРЕКЕТТЕРМЕН ҚОҒАМДЫҚ 
ОРТАНЫҢ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРГАНДАРДЫҢ, ҰЙЫМДАРДЫҢ, 
ДАРА КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ, АЗАМАТ-
ТАРДЫҢ ҚЫЗ МЕТ ЕТУІНЕ ҚАТЕР 
ТӨНДІРЕТІН ҚАУІПТІ ДЕРТ. БҰЛ 
ДЕРТТІҢ АЛДЫН АЛЫП, ҚОҒАМҒА 
ТАРАЛУ ЖОЛДАРЫН КЕСІП, ОНЫҢ 
ҰЛҒАЮЫНА ЖОЛ БЕРМЕУ КЕРЕК. 
ОЛ ҮШІН АТАЛҒАН ДЕРТКЕ ҚАРСЫ 
ДАУА ІЗДЕУГЕ АТСАЛЫСЫП, ЖҰ-
МЫЛА КҮРЕСУІМІЗ ҚАЖЕТ. СОНДА 
ҒАНА ЕЛ МҮДДЕСІ ҮШІН ЗОР ҮЛЕС 
ҚОСАТЫНЫМЫЗ ЖӘНЕ ХАЛЫҚ 
СЕНІМІНЕН ШЫҒАТЫНЫМЫЗ 
АНЫҚ.
   

Ашықтық кеселдің 
алдын алады

Мемлекет басшысы «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымда-
масын ұсынғанда билік пен халықты 
жақындатуды мақсат еткені белгілі. 
Соған орай мемлекеттік органдардың 
ашықтығы мен қолжетімділігін арттыру 
мақсатында «Антикор Лайф» жобасы 
қолға алынған. Бұл жоба аясында сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-
дар жалғасын табуда.

Мақсатты жұмыстарды жүйелі жүр-
гізуге тағы бір серпін ретінде ел Прези-
дентінің «Қазақстан Республикасында 
қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейту және құқық 
қорғау қызметін одан әрі жетілдіру 
жөніндегі қосымша шаралар туралы» 
Жарлығы қолданысқа енгізілді. Ол 
Жарлық еліміздегі құқық қорғау орган-
дары қызметтерін жетілдіруге бағыт-
тала отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекеттер мен олардың пайда бо-
луының алдын алуда жүйелі әрі тұрақты 
шаралар атқаруды қамтамасыз етеді.

Мұндай іргелі істерден білім орда-
лары да шет қалып отырған жоқ. Мек-
тебіміздің бірінші қабатында «Сенім 
жәшігі» ілінген. Бұл қадам құқық 
бұзушылық пен қылмыстың алдын 
алу мақсатында жасалды. Осы жәшік-
ке мектептегі теріс әрекеттер, ұрлау 
және күшпен ақша алу жағдайларын 
кездестірген оқушылар мен ата-аналар 
өз ескертуін жазып қалдыра алады. 
Жәшікке түскен өтініштер мен хаттар 
апта соңында мектеп әкімшілігі және 
мектеп инспекторының қатысуымен 
алынып, жұмыс жүргізіліп отырады.
Күнделікті оқу процесінде жемқор-
лыққа жол бермеу мәселелері үнемі 
қадағаланып отырады. Мектепте ата- 
аналардан ақша жинау фактілерінің 
орын алуын болдырмау мақсатында 
мұғалімдермен, сынып жетекшілерімен 
үнемі жұмыстар жүргізіліп, бұйрықпен 
таныстырылды.

Жастар жемқорлыққа 
қарсы

Қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті 
індетпен көп болып күресуіміз қажет. 
Рухани-адамгершілік және азамат-
тық-патриоттық бағытта тәрбиелеу, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
мектеп ортасында қалыптастыру мақса-
тында «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клу-
бының жұмысы ұйымдастырылды. Бұл 
клубтың мектебімізде тәрбие жұмысын 
ұйымдастыруға ықпалы зор. «Адал ұр-
пақтың» өз жұмысын бастағанына бір-
неше жыл болды. Бастауыш сыныптан 

бастап өтірік айтуға, біреуді алдауға, 
рұқсатсыз біреудің затын пайдалануға 
болмайтыны сияқты ұғымдарды үйрен-
ген, бойына сіңірген оқушының ертең 
өз қолына билік алғанда адал жолды 
таңдайтынына кәміл сенуге болады. 
Оқушыларға әр жетістікке өз білімімен, 
өз талабымен жету керектігін үйретіп, 
еңбекпен келген нанның тәтті әрі 
сіңімді болатынын түсіндіру біз үшін 
үлкен жетістік. Себебі, қазіргі оқушы, 
яғни жас ұрпақ – ертеңгі еліміздің бо-
лашағы, ұлтымыздың келешегі. 

Сонымен бірге «Адал ұрпақ» ерік-
тілер клубына мектебіміздің барлық 
оқушылары кіріп, белсенді мүшелері 
өздеріне төсбелгі мен бірдей галстук 
жасатты. Жоспарлы түрде оқушылар 
арасында Ақсақалдар алқасының қа-
тысуымен «Тәртіпке бас иген  құл бол-
майды, тәртіпсіз ел болмайды» атты  
кездесу өткізіліп келеді. Іс-шараның 
басты мақсаты – мемлекетімізді көр-
кейтіп, дамытатын сауатты да білімді, 
құқықбұзушылықтар мен қылмысқа төз-
бейтін отансүйгіш азаматтар тәрбие леу. 

Осындай кезекті бір кездесуде 
Құдайберген Бәтеш ақсақал оқушы-
ларға мектеп тәртібін қатаң сақтауды, өз 
құқығын білуді, қоғамдық ережелерді 
бұзбауды, үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсете білу керектігін өз өмірімен бай-
ланыстыра отырып айтып берді. «Ел-
дегі әділдік пен адалдықтың туын биік 
ұстайтын өздерің!» – деген оймен сөзін 
бастаған ақсақал жастарға келелі кеңес 
берді. Кездесу барысында оқушылар 
қоғамдағы әділетсіздікке байланысты 
көптеген сұрақтарын қойып, толық та 
мағыналы жауап алды. Жалпы, осындай 
кездесулерді оқу орындарында жиі-жиі 
өткізіп отыру бүгінгі таңда кезек күттір-
мейтін өзекті мәселе.  

Сатушысыз дүкен
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігінің бастамасына сәйкес, 
мектебімізде «Адалдық дүкендері» 
ашылды. Адалдық дүкенінің мақсаты 
– жастарды адалдыққа тәрбиелеу, олар-
дың өзін-өзі сынауына мүмкіндік беру. 
Адалдық дүкенінің басқа сауда орын-
дарынан ерекшелігі – сатушы адамсыз 
сауда жүргізіліп, тұтынушы сатып 
алған тауарының ақшасын сол жердегі 
арнайы ақша салатын ыдысқа сала-
ды. Мұндай дүкендерді ұйымдастыру 
оқушылардың жағымды моральдық қа-

сиеттерін дамытып, соның ішінде ішкі 
парасат пен адалдыққа тәрбиелеуге жол 
ашады. Сонымен қатар, бұл шара сы-
байлас жемқорлыққа қарсы иммунитет-
ті қалыптастыруға тікелей әсер етеді.

Мектебімізде «Адал ұрпақ» ұйы-
мына арналған ақпараттық қабырға 
тақтасы жасалып, «Парасат» бұрышы 
безендірілді. Қабырға тақтасына мек-
тепішілік бұйрық, жылдық жоспар және 
«Адал ұрпақ» еріктілер клубы мүше-
лерінің міндеттері мен мақсаттары са-
лынған. Біздің білім ордамызда бүгінде 
800-ге жуық оқушы тәлім алады. Олар-
дың жартысынан астамы республи-
калық «Жас ұлан» және «Жас қыран» 
ұйымының мүшелері, 523 оқушы «Адал 
ұрпақ» еріктілер клубының мүшелері.

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне 
қарай бастауыш, орта және жоғары 
буын бойынша клуб жетекшілері таға-
йындалып, жоспарлы жұмыстар атқа-
рылуда. Жоғары сынып балалары өз-
дерінен кішілерге үлгі болып, өткізілген 
кездесу, дөңгелек үстелдерге қатысып, 

дай кездесулер оқушыны ізденіске 
ұмтылдырады, оқығанын талдап, мәнін 
аша білуге, ой қорытуға, айтарын аз 
сөзбен түйіндеуге дағдыландырады. 
Сондай-ақ, жастар адами қасиеттерді, 
адалдық, шыншылдық, әділдікті бо-
йына сіңіреді. Әлеуметтік жағынан 
дамыған, ұшқыр, ұтымды ойлап, бел-
сенді қимылдайтын, өзгенің пікірін 
сыйлап, төзімділікпен тыңдай білетін 
саналы азамат болып қалыптасуына 
кездесулердің көмегі көп. Мектебімізде 
«Адал ұрпақ» клубының мүшелерімен, 
10-сынып оқушыларымен «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес – басты пары-
зымыз» атты практикалық сабақ өтті. 
Сонымен бірге клуб мүшелері «Қоғам-
дық тәртіп негіздері» атты пікірталасқа 
белсенді қатысты. 

Азаматтық борыш
Біздің қоғамда сыбайлас жемқор-

лыққа орын жоқ. Қоғамның барлық 
күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің 
одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтату-
дың барлық амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады. Сондықтан сыбай-
лас жемқорлықпен күресу барлық қа-
зақстандықтардың азаматтық борышы 
деп білу керек.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, 
тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 
танылғанымызға 30 жыл  болды. Мем-
лекетте жүргізілген салиқалы саясат-
тың арқасында құқықтық заңнамалар 
мен іс-шаралар қабылданып, ел эко-
номикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, Қазақстан әлем елдерінің ор-
тасынан өз орнын айқындады. Еліміз 
бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, 
ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам 
дамуының жаңа жолын таңдап, уақыт-
тан туындаған әртүрлі кеселдерден 
айығуды міндет етіп қойды. 

Қоғамдағы көкейкесті мәселеге ай-
налып отырған сыбайлас жемқорлық ел 
ішіне білінбей кірген індет секілді. Ал 
біздің осы кеселге қарсы қолданар қа-
руымыз – қоғам. «Қоғам – өмірдің айна-
сы». Айналамыз таза болса, жемқорлық 
та іргемізге жоламайды. Сондықтан 
қоғам болып тегіс қарсы күрескенде 
ғана бұл індетті жоймақпыз. 

Бахыткул КУСАИНОВА, 
Алатау ауданы №164 жалпы білім 

беретін мектептің директоры 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Президент биылғы «Халық 
бірлігі және жүйелі реформа-
лар – ел өркендеуінің берік не-
гізі» атты Жолдауында сот 
жүйесіне қатысты нақты 
тапсырмаларды айқындағаны 
белгілі. Маңыз ды құжатта 
құқық қорғау жүйесінде елеулі 
өзгеріс тер басталғанын тілге 
тиек ете отырып, 2021 жылғы 
1 шілдеден бастап Әкімшілік 
әділет жүйесі жұмыс істей 

өз ойларымен бөліседі. Мектебімізде 
ұйымдастырылған осындай ұйымдар 
мен клубтардың оқушылардың жеке 
тұлға болып қалыптасуына, өз ойын 
еркін жеткізе білуіне, айналасындағы 
тәртіп бұзушылыққа көз жұмып қара-
мауға, ата-ана мен ұстаздың қадір-қаси-
етін түсінуіне, қоғамдық жұмыстардың 
белсенді мүшесі болуына, бір сөзбен 
айтқанда, өз өмірінің құнды, болашағы 
өз қолында екенін түсінетін дара тұлға 
болып қалыптасуына ықпалы зор. 

Біз біргеміз!
«Адалдық – ардың ісі» атты үздік 

сурет байқауына «Адал ұрпақ» клу-

бының 3-4 сыныпта оқитын мүшелері 
қатысып, өздерінің сурет салуға деген 
қызығушылығын көрсетті. Сондай-ақ, 
«Адал ұрпақ» еріктілер клубының 
ұйымдастыруымен 9-10- сыныптар 
арасында «Ғасыр індетінен сақтанай-
ық» атты дөңгелек үстел өтті. Сұхбат, 
әңгімелесу, пікірталас түрінде өткен 
дөңгелек үстелдің мақсаты – оқушы-
ларға темекі, арақ, есірткі, ЖҚТБ-ның 
қазіргі таңдағы адамзаттың басты проб-
лемасы екенін ұғындыру, оның зиянды 
жақтарын түсіндіру, ғасыр дертіне 
айналып отырған кеселдердің залалын 
жан-жақты меңгерту, зиянды заттардан 
барынша аулақ болуға шақыру, са-
на-сезімдерін дамыта түсу. Оқушылар 
темекі, арақ, есірткі ұғымы туралы жал-
пы ойларын ортаға салды. Темекінің 
зияны туралы бейнебаян көрсетілді.

Бұдан бөлек, жақында Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің бастамасымен «Ахмет Байтұр-
сынұлы – адамдық пен білім диқан-
шысы» тақырыбында кезекті онлайн 

бастағанын, бұл институт мемлекеттік аппарат пен аза-
маттардың өзара қарым-қатынасын жаңадан қалыптасты-
ратынын, сот қызметінің заманауи үлгісі енгізіліп, артық 

сағаты өткізілді. 2019–2020 оқу жылын-
да бірнеше рет «Адалдық сағаты» 1-11- 
сыныптарда жоспардан тыс өткізіліп, әр 
сынып жетекшісі өз шеберлігіне қарай 
қоғам қайраткерлерін, ата-аналарды, 
мектебіміздің түлектерін шақырып ша-
раны әр алуан форматта өткізіп отырды.

«Адалдық – ардың ісі» атты таңғы 
кездесу сағаттарын өткізу де мек-
тебімізде әдемі дәстүрге айналған. 
Таңғы кездесу адамдарға жақсылық 
ойлау, ондағы адалдық, әділдік, шын-
шылдық сияқты адами құндылықтар-
дың алатын орны жайлы жол көрсетуге 
бағытталған. Олар адал өмір сүруге, 
әділдікке бағдарлай отырып, әдептілік 
ережелерін қадағалауды үйретеді. Мұн-
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ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

Мұрат УСМАНОВ, Түркістан облысы бойынша ҚАЖ департаментіне қарасты Пробация қызметіне басшылық жасау тобының бас маманы, 
әділет майоры:

«ПРОБАЦИЯ - АЙЫПТАУШЫ ЕМЕС, 
ТӘРБИЕЛЕУШІ»

Бостандығынан айырмайтын жа-
заға кесілген немесе мерзімінен бұрын 
шартты жазаға босаған сотталушыны 
бақылап және тексеріп қана қоймай, 
оған еркін өмірге бейімделуге, жұмысқа 
орналасуына, білім алуына көмектесу 
– пробация қызметкерлерінің басты 
міндеттерінің бірі. Ол үшін қылмысқа 
барған адам сот міндеттеген шарттар-
дың барлығын бұлжытпай орындауы 
қажет. Міне, осылайша, байқаусызда 
сүрінген жандар болса, оларды түзеу 
мекемесіне отырғызбай, қайта тәрби-
еленуіне мүмкіндік беріп, әлеуметтік 
мәселелері болса, шешуге ықпал жа-
сайды.

– Біздің елімізде пробацияның 
неше түрі жұмыс істейді? 

– Пробация қызметінің төрт түрі 
бар. Сол себепті сотқа дейінгі, шарт-
ты-үкімдік, пенитенциарлық және 
постпенитенциарлық пробация түрлері 
кеңінен қолданылады. 

Сотқа дейінгі пробация – күдік-
тінің, айыпталушының мінез-құлқын 
түзеуге бағытталған, оларға әлеумет-
тік-құқықтық көмек көрсету жөнін-
дегі қызмет пен шаралар жиынтығы. 
Үкімдік пробация – бас бостандығын 
шектеу жазасы берілген, сондай-ақ 
шартты түрде сотталған адамдарға 
қатысты пробациялық бақылауды бел-
гілеу мен оны жүзеге асыру және оларға 
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 
жөніндегі қызмет пен шаралар жиын-
тығы. Мұны «Нельсон Манделла ере-
желері» деп атауға болады. Мандела 
ережелері қабылданғаннан кейін түрме-
лерде соңғы 60 жыл бойы қалыптасып 
қалған «тәртіптің» 80 пайызы қайта 
қаралған. Жаңартылған ереже соттал-
ғандарды қоғамға қайта бейімдеудің 
тәсілдерін өзгерткен. Пенитенциарлық 
пробация – қылмыстық-атқару (пени-
тенциарлық) жүйесінің мекемелерінде 
бас бостандығынан айыру түріндегі 
жазасын өтеп жүрген адамдарды әлеу-
метке қосу жөніндегі қызмет пен шара-
лар. Сонымен қатар, түзеу мекемесінің 
қызметкерлері және колонияда жазасын 
өтеу шілер арасында оқу-дәрістер өткізу. 
Пенитенциарлықтан кейінгі пробация – 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің мекемелерінен босатылған 
адамдарға қатысты пробациялық бақы-
лау белгілеу мен оны жүзеге асыру және 
оларға әлеуметтік-құқықтық көмек 
көрсету жөніндегі қызмет пен шаралар 
болып табылады. 

– Пробация қызметінде қандай 
заңдарға сүйенесіздер? 

– ПҚ бөліністері және жергілікті 
полиция қызметкерлері қоғамнан оқ-
шаулаумен байланысты емес жазаға 
сотталғандарға қатысты қадағалау мен 
бақылау жұмыстарында ҚР ІІМ-нің 
2014 жылғы 15 тамыздағы №511 бұй-

рығымен бекітілген «Пробация қыз-
метінің жұмысын ұйымдастыру қағи-
дасын бекіту туралы», 2014 жылғы 18 
тамыздағы №517 бұйрығымен бекітіл-
ген «Пробация қызметтерінің есебінде 
тұрған адамдардың мінез-құлқына 
бақылау жасау жөніндегі пробация қыз-
меттері мен полиция бөлімшелерінің 
өзара іс-қимыл жасасу туралы» қағи-
далардың және ҚР Үкіметінің 2014 
жылғы 23 қазандағы №1131 «Пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдарға 
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 
туралы» қаулысын басшылыққа алып 
жұмыс атқарады. Пробация қызметі бас 
бостандығын шектеу түріндегі жазаны 
өтеу мерзімі заңды күшіне енген күннен 
бастап, олардың тұрғылықты жері бойын-
ша жүзеге асады. Пробациялық бақылау 
мерзімі шартты түрде сотталған адамды 
пробация қыз метінің есебіне қойған 
кезден бастап есептеледі. Сотталған 
азаматты есепке қою кезінде оның 
тұрғылықты жерін, денсаулық жағдай-
ын, білім деңгейін және еңбекпен қамту, 
сондай-ақ, оған ұсынылатын әлеумет-
тік-құқықтық көмектің көлемін айқын-
дау үшін қажетті өзге де мәліметтерді 
анықтайды. Сотталған адамға әлеумет-
тік-құқықтық көмек беру, оған қатысты 
пробациялық бақылауды жүзеге асыру 
және тоқтату тәртібін түсіндіреді. Тір-
келуі үшін пробация қызметіне келу 
күндерін белгілейді. 

– Осындай санаттағы азамат өзіне 
жүктелген міндеттерді орындамаған 
жағдайда қандай шара қарастыры-
лады? 

– Есептегі тұлғалар өзіне сот жүк-
теген міндеттерді және пробация қыз-
метінің заңда талаптарын орында-
маған жағдайда, пробация қызметі 
сотталғанға белгіленген жаза түрін қа-
таң жаза түрімен ауыстыру немесе жаза 
мерзімін ұзату бойынша сотқа процес-
суалдық шешім қабылдау үшін ұсыныс 
жасайды. Қазіргі таңда сотталғандар-
дың ішінде жаза өтеу барысында түзелу 
жолына түспей, жаза өтеу шарттарын 
бұзғандары үшін сот қаулысымен 58 
тұлға бас бостандығынан айыру орын-
дарына жолданды және 23 сотталған-
ның құжаттары сот қарауында тұр.

– Түркістан облысы ҚАЖ депар-
таментінде қанша пробация қызмет 
жасайды? 

– Біздің департаментке қарасты 3 
қалалық 13 аудандық пробация қыз-
метінің бөлімдері бар. Жалпы алғанда, 
91 қызметкер – аудандарда 89, депар-
таменттің ПҚБ тобында 2 қызметкер 
қызмет атқарады. 

– Облыс бойынша қанша соттал
ған тізімде тұр, олардың арасын да 
түзелу жолына түспей, қайта соттал
ғандар бар ма?

– Қазіргі таңда Түркістан облы-
сы бойынша 3247 азамат пробация-
лық бақылауға алынған. Былтыр 3172 
адам тіркеуде болған. Есептік кезеңнің 
соңында 1996 адам тіркелсе, 2020 
жылы 2091 сотталған тіркеуде қалған. 
Қарап отырсақ, сотталғандар саны 95 
адамға қысқарған. Оның ішінде жаза-
сын өтеуші әйелдер саны – 104 болса, 
кәмелет жасына толмағандар 10 адамды 

Түркістан облысы бойынша ҚАЖ 
департаменті Жетісай аудандық про-
бация қызметінің есебінде тұрған 
адамдардың жұмыспен қамтылуына 
жәрдемдесу және өзге де әлеуметтік, 
құқықтық көмектер көрсету жұмыста-
рын жүйелі жүргізуде. 

Жуырда Жетісай аудандық халықты 
жұмыспен қамту орталығында аудан бо-
йынша түзету мекемелерінен босатылған 
азаматтарды қоғамдық ортаға бейімдеу 
мақсатында арнайы жиын өтті. Жиынға 
аудандық жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімінің бастығы, 
консультациялық кеңесші, орган төраға-
сының орынбасары Әділхан Әбжанов 
төрағалық жасаған басқосуға аудан әкімді-
гінің халықты жұмыспен қамту орталығы 
директорының орынбасары Медет Қасы-
мов, Жетісай аудандық пробация қызметі 

Жақында Алматы қаласының ҚАЖ департаментіне қарасты 
ЛА 155/6 мекемесінде кәмелетке толмаған сотталғандар арасында 
шахматтан турнир өтті. Жарысқа кәмелетке толмаған жазасын 
өтеуші жасөспірімдер қатысты. Шараны «Алматы қаласы жастар 
саясатын дамыту» мемлекеттік қоры басшысының орынбасары 
Тастанбек Нұрсұлтан, жатықтырушы қызметкерлер Лес Арсен, 
Алишев Азамат, Иманберлинов Даулет ұйымдастырды. 

Спорттық іс-шарада бетперде мен арақашықтық режимі қатаң сақтал-
ды. Бес турдан тұрған бәсекеде жазасын өтеуші жасөспірім А.Овсяников 
бірінші орынды жеңіп алса, Б.Шілдебай, екінші Д.Мубараков үшінші 
орынға ие болды. Ойын тартысты да қызықты өтті. Жеңімпаздар мақтау 
қағаздарымен марапатталып, заттай сыйлық ретінде спорттық киім, 
үстел тенисінің ракеткалары, доптар табысталды.

САӘПТЖБ бастығы, әділет майоры А.Бәзілбаева  келген қонақтарға 
мекеме бастығы атынан алғыс білдірді. «Алматы қаласы жастар саяса-
тын дамыту» мемлекеттік қоры мекеменің тәрбие бөлімінің қызметкер-
лерін алғыс хаттармен марапаттады.

Е.ЖЕҢІСХАН,
ЛА155/6 мекемесі

пробация қызметінің мамандары жер-
гілікті атқарушы органдармен бірлесе 
отырып, қайта қылмыс жасамау және 
құқықбұзушылықтарды болдырмау 
үшін жұмыс жасауда. 

– Пробация қызметінің есебінде 
тұрғандарға қандай көмектер көр-
сетілуде?

– Мұндай адамдарға өздерінің 
әлеу меттік жағдайларына байланыс-
ты көмектер көрсетілуде. Атап ай-
тар болсақ, биыл 9866 адам әлеумет-
тік-құқықтық көмек алса, өткен жылы 
мұндай көмек 9364 адамға берілген. 
Оның ішінде медициналық көмек 
ағымдағы жылы 51 адамға, 2020 жылы 
71 адамға көрсетілген. Психологиялық 
көмек алғандар саны биыл 2940, өткен 
жылы 2893 сотталғанды құраған. 1400 
адам жұмысқа орналасса, 2020 жылы 
1457 адам екі қолға бір күрек тауып, 
отбасын асырауға мүмкіндік алды. 
Оның ішінде, биыл квота арқылы жұ-
мысқа орналастырылғандар саны 210 
адамды құраса, өткен жылы 168 адам 
болған. Бір жолғы жәрдемақыны биыл 
25 адам алса, былтыр мұндай көмекке 
60 адам ие болған. Жеңілдікті және 
әлеуметтік жәрдемақы ағымдағы жылы 
105 адамға төленсе, 2020 жылы 189 
сотталған алған. «Жұмыспен қамту» 
арқылы 50 адам қайта даярлаудан өтсе, 
былтыр бұл көмек 113 есепте тұрған-
дарға көрсетілді. Үстіміздегі жылы 
пробация қыз метінің есебінде тұрған 
108, ал, өткен жылы 120 адамның құ-
жаттары қалпына келтірілді. Сонымен 
қатар, басқа да көмек алғандар саны 

3 тұлға арнайы бағдарлама арқылы 1 
683 500 теңге көлемінде мемлекеттік 
грант ұтып алды. 

– Бұл санаттағы сотталғандарды 
пробация айыптамайды, керісінше, 
оларды тәрбиелейді деуге бола ма?

– Дәл солай. Әрине, пробация қыз-
метінің құрылғанына көп уақыт өте 
қойған жоқ. Дегенмен, қоғамнан оқ-
шауламай-ақ, қылмыстық жазаларды 
барынша кеңінен қолдануға жағдай-
лар туғызып отыр. Бұл – тура жолдан 
адасып, жазаға кесілген азаматтарға 
деген ізгілікке толы қамқорлық. Олар 
түзеліп, қоғамның бір бөлшегіне 
айналады деген берік сенім бар. Сот-
талушының кінәсі қанша жерден ауыр 
болса да, ол мемлекетіміздің азаматы 
деген аттан айырылмайды. Проба-
циялық бақылау – істі болғандардан 
өш алу мақсатында емес, керісінше, 
оларды тәрбиелеу үшін қолданыла-
тын қызмет. Пробация қызметінің 
есебінде тұратын адамдарға әлеумет-
тік-құқықтық көмек көрсетеді. Бас 
бостандығынан айыруға байланысты 
емес жазалардың заңмен айқындалған 
түрлерін орындау, бас бос тандығын 
шектеу түріндегі жазасын өтеп жүр-
ген сотталғандарға, шартты түрде 
сотталғандарға, бас бостандығынан 
айыру түріндегі жазасын өтеуден 
шартты түрде мерзімінен бұрын боса-
тылғандарға бақылау жасауды жүзеге 
асыруға септеседі. 

Раушан НАРБЕК
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ құрайды. Қылмыс санаттары бойын-
ша сотталғандарға тоқталар болсақ, 
қылмыстық теріс қылық – 146, ауыр 
емес қылмыс – 340, ауырлығы орташа 
қылмыс – 293, ауыр қылмыс – 1245, 
ал, аса ауыр қылмыс үшін 16 сотталған 
пробация лық бақылауда тұр. ҚР ҚК-
нің 73-бабымен түзеу мекемелерінен 
босатылып, шектеу жазасына ауысты-
рылғандардың саны 151 сотталғанды 
құрайды.

Сонымен қатар жазасын өтеп жүріп, 
қайтадан қылмыс жасау деректері де 
орын алуда. Қазіргі таңда 36 сотталған 
қайта қылмыс жасап отыр. Шартты түр-
де сотталғандар мен бақылаудан бөлек 
бас бостандығынан айырылғандарға 
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің 
маңызы зор. Осыған орай, Түркістан 
облысы бойынша ҚАЖ департаментіне 
қарасты 3 қалалық және 13 аудандық 

– 5184 (2020 жылы – 4453). Оның 
ішінде, биыл 1207, былтыр 758 адамға 
құқықтық көмек көрсетілді. Мемлекет-
тік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 
47 адам (2020 жылы – 76) көмек алды. 
Мекенжайы бойынша тіркелген және 
ауыстырған 74 сотталғанға да (2020 
жылы – 94) тиісті көмек ұсынылды. 
Пробация қызметінің есебінде тұрған 
48 адамның (2020 жылы – 71) отбасы 
мүшелеріне көмек берілді. Үстіміздегі 
жылы 401, ал өткен жылы 244 адам 
азық-түлік себетін және басқа да қай-
ырымдылық көмек алды. Сонымен 
қатар, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы арқылы жыл басынан бері 
сегіз сотталған тұлға жеке бизнесін 
дамыту мақсатында, арнайы курста 
оқып, сертификатқа ие болса, қысқа 
мерзімді кәсіптік білім алу бойынша 
45 адам сертификат алды. Бұдан бөлек 

ИГІ ІС

СОТТАЛҒАН АЗАМАТТАР ЖҰМЫСҚА ТҰРДЫ
ТУРНИР

ШАХМАТ ОЙЫНШЫЛАРЫ – 
ШАРШЫ АЛАҢДА бөлімінің басшысы, әділет майоры Диль-

шод Назаров, пробация инспекторлары 
және пробация есебінде тұрған сотталған 
азаматтар қатысты.

Бұл жиында аудандағы түзету мекеме-
лерінен босатылған азаматтарды қоғамдық 
ортаға қайта бейімдеу мақсатында бос жұ-
мыс орындары жәрмеңкесін сапалы, нәти-
желі ұйымдастыру мәселелері сөз болды. 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
2018 жылдың 8 маусымдағы Жарлығымен 
Мақтаарал және Жетісай аудандары бо-
лып екіге бөлінуіне байланысты Жетісай 
аудандық пробация үйі қайта құрылды. 
Сол сәттен бастап біз пробациялық қызмет 
инспекторларымен түзету мекемелерінен 
босатылған азаматтарды қоғамдық ор-
таға бейімдеу мақсатында уақытша және 
тұрақты жұмысқа орналастырып келеміз. 
Сондай-ақ, олардың қалыпты өмірге қа-

лыптасуына ықпал жасаудамыз, – деді 
Әділхан Досыбайұлы.

Аталған жәрмеңкеге «AGG Kazakhstan» 
мақта зауыты оператор РБХ, лаборант, элек-
тромонтер, тазалаушы секілді мамандарға 
сұраныс берсе, қаладағы «Мұрагер» мейрам-
ханасына даяшы, «Оңтүстік Жарық Транзит» 
ЭЖ Жетісай бөлімі мекемесіне электромон-
тер, Ресейге «ВелесстройМонтаж» компани-
ясының «Амурский газоперерабатывающий 
завод» жобасына шұғыл түрде вахталық 
жұмысшылар қажет екені белгілі болды. 
Сондай-ақ, жәрмеңкеге қатысқан пробация 
қызметінің есебінде тұрған 10 сотталған 
азамат «AGG Kazakhstan» мақта зауытына 
жұмысқа жолдама алса, 5 сотталған кәсіптік 
оқуға жіберілді.

Жыл басынан бері 28 сотталған Жеті-
сай ауданы әкімдігінің квотасымен, ал 66 
сотталушы аудандық пробациялық қызмет 
бөлімі мен аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен бірге 
жұмыс жүргізулерінің нәтижесінде тұрақты 
және уақытша жұмысқа орналас тырылды.

– Осындай жүйелі жұмыстармен бү-
гінде пробация есебіндегі 66 сотталған 
жұмысқа орналастырылды. Жеке кәсіп 
ашамын деген пробация есебіндегі аза-
маттарға мемлекеттен қаржылай қолдау 
көрсетілуде. Мұндай шара есепте тұрған 
сотталғандардың құқық бұзуының және 
қайта қылмыс жасаудың алдын алады. 
Алдағы уақытта да осындай шараларды 
ұйымдастыру жоспарда бар, – деді Жеті-
сай аудандық пробация қызметі бөлімінің 
бастығы, әділет майоры Дилшат Назаров. 

Р.НАРБЕК.
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ТЕМІРЖОЛШЫЛАР 
ЗЕЙНЕТКЕРЛІККЕ ЕРТЕ ШЫҒА АЛАДЫ

ОҢ ҚАДАМ

ПАРАСАТ ПАЙЫМЫ 
БӨЛЕК КҮМІСЖАН

Жақында ҚР Мәдениет қайраткері, «Еге-
мен Қазақстан» газетінің ардагері, 

Жамбыл атындағы халық аралық сыйлықтың 
иегері танымал журналист-жазушы Күмісжан 
Байжанның «Туған жер – тұмарың» атты кітабы-
ның тұсаукесері болды. 
Жамбыл аудандық кітапханада таныстырылымы өткен бұл 

кітап – жазушының 17-ші туындысы. Кітапты оқырмандар өте 
жылы қабылдады. Жиын барысында сиясы кеппеген кітапты 
лезде парақтап шыққан танымал жазушы Асқар Алтай тебірене 
сөйлеп, Күмісжан Байжанның бо йындағы нағыз жазушыға тән 
қасиеттерін санамалап берді. Белгілі қаламгердің жүйелі сөзі 
оқырмандар көңіліндегі көп ойды дөп басса керек, мұны залдағы 
көрерменнің шатырлата алақан соғып, зор ілтипат танытқанынан 
байқадық. 

Өз кезегінде мінберге көтерілген Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, танымал журналист Жұмаш Арғымбайұлы 
Алатаудың баурайында өскен қағылез қыз дың қайсарлығы, жур-
налистикаға қалай келгені жайлы айтып берді.  

Қалай десек те, кеңес дәуірінде журналистердің жұмысы 
қайнап жататын. Әсіресе, аптасына үш рет басылатын аудандық 
газеттер тіршілігі тым айрықша бөлек еді. Бұл үрдіс тұтастай 
бір буынның журналистикадағы мектебі болды. Сол басылымды 
отыз жыл басқарып, газетті үзіліссіз шығарып отыру Күмісжан 
Байжан сынды  талантты жандардың ғана қолынан келгені тағы 
ақиқат. Сөз реті келгенде айта кететін тағы бір жайт,  журнали-
стиканың әр саласында қызмет істеп жүрген жігіттер мен қыздар 
осы кісінің мектебінен өткенін бүгінгі кездесуді ұйымдастырып, 
жүргізген Манарбек Ізбасар да ел алдында үлкен құрметпен атап 
өтті.

Журналистің еңбегін құдықты инемен қазғанға теңесек, 
кімнің болсын, көңіл кілтін тауып, онымен әп-сәтте шүйіркелесу, 
одан келелі бір дүние жазып шығару екінің біріне бұйырмаған 
қабілет, шеберлік. Ал Күмісжан – осындай шеберлікке ие талант, 
парасаты мен пайымы бөлек шығармашылық иесі. 

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ

КӨКЕЙКЕСТІ

луы ықтимал түрлі ақауларды 
диагностикалау жүйелі түрде 
жүргізіліп тұрады. Күні кеше-
ге дейін пайдаланылған кеңес 
дәуіріндегі технология бойынша 
дефектоскопты арбалардың опе-
раторлары күніне 7 км жолды 
жүріп өтетін, ал МДК бойынша 
күніне 400 шақырымды артқа 
тастайды. Нәтижесінде өндіріс 
тиімділігі артады, пойыздардың 
қозғалыс қауіпсіздігі қамтама-
сыз етіледі, ал жолаушылар мен 
жүк пунктке белгіленген уақыт-
та келеді. 

– 2019–2020 жылдар ара-
лығында барлығы 580дефекто-
скопты арбалардың операторы 
үш кезеңмен оңтайландырыл-

Лауазымы қысқарған немесе 
оңтайландырылған, денсаулық 
жағдайы, қолайлы вакансияның 
болмауы, біліктілігінің жетіспеуі 
сияқты себептермен әрі қарай 
жұмысқа орналасуы мүмкін 
емес зейнет жасына жақындаған  
«Қазақстан темір жолы»ҰК» АҚ 
қызметкері зейнет демалысына 
мерзімінен бұрын шыға алады. 

Осы орайда зейнет жасына 
6 жыл және одан да аз уақыт 
қалғанда жұмысынан босап 
қалған қызметкерге 1-4 айлық 
жалақысы көлеміндегі өтемақы 
және осы саладағы жұмыс өтілі-
не, зейнет демалысына дейін-
гі қалған айларының санына 
байланысты 200 мың теңгеге 
дейін ай сайынғы жәрдемақы 
төленеді. Мұндай қызметкер-
лерді ҚТЖ зейнеткерлер есебіне 
қойып, зейнеткерлерге арналған 
ұжымдық келісімшартта ұсы-
нылған әлеуметтік жеңілдіктерді 
пайдалануға мүмкіндік береді.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның адами 
ресурстарды басқару депар-
таментінің директоры Сәуле 
Истлееваның айтуынша, «Зей-
неткерлікке ерте шығу» бағдар-
ламасына теміржолшылар үлкен 
ризашылықтарын білдіреді. 

– Ең алдымен, «Зейнеткер-
лікке ерте шығу» бағдарламасы 
бизнесті өзгертуге үлес қосатын 
бағдарламалардың бірі болып 
табылатынын атап өткім келеді. 
Жаңа технологиялар енгізілуде, 
процестер оңтайландырылуда, 
сондықтан адами ресурстар-
дың мүмкіндіктерін де қайта 
қарастырған жөн. Процестердің 
оңтайландырылуы мен цифр-
ландырылуына байланысты жұ-
мыстан босатылған жастар мен 
орта жастағы қыз меткерлерді 
қайта даярлаудан өткізіп, басқа 
қызметтерге ауыстырамыз. Жас 
ерекшеліктеріне байланысты 
олар басқа өңірге көшіп, өз-
дерінің күшін басқа бөлімше-
лерде сынап көруге де дайын. 
Зейнет жасына жақындаған 
жандарға да осындай шарттар-
ды ұсынамыз, егер олардың 
денсаулық жағдайы, қолайлы 
вакансияның болмауы, білік-
тілігінің жетіспеуі сияқты объ-
ективті себептері болса, онда 
аталған бағдарламаны альтерна-
тива ретінде қолданамыз, – дейді 
Сәуле Истлеева.

Айта кетейік, бизнесті өз-
герту жобалары компанияның 
заман ағымына сай жетілдірілуі 

ды. Олардың 335-і «Қазақстан 
темір жолының» басқа вакан-
сияларына орналастырылды, 
кейбір жұмысшылар қысқартуға 
ілігіп, өтемақы алуға шешім 
қабылдады, ал зейнет жасына 
жақындаған қызметкерлер өз 
қалаулары бойынша «Зейнет-
керлікке ерте шығу» бағдарла-
масын таңдады, – деді Сәуле 
Машурқызы. 

Қызметкерлердің өздері бұл 
бағдарлама туралы ықыластана 
әңгімеледі. 

Мен теміржолда 45 жыл ең-
бек еттім, оның 42 жылы бір 
орында өтті. ПЧ – Қандағашта 
дефектоскопты арба операторы 
болдым. Бұл өте ауыр әрі қиын 

жұмыс, соңғы кезде аяғым ауыра 
бастады. Сондықтан зейнеткер-
лікке мерзімінен бұрын шығу 
мүмкіндігін ұсынғанда, қатты 
қуандым және бірден келісе кет-
тім. Қызметкерлеріне осындай 
айрықша қамқорлық көрсетіп 
отырған компания басшылығы-
на мың да бір рахмет. Қазір 
мен жарты жылдан бері жұмыс 
істемеймін, үйде отырмын және 
ай сайын компаниядан өтемақы 
алып келемін. Өзім де, отбасым 
да өте ризамыз, – дейді Андрей 
Нүркебаев. 

– Осы бағдарламаның арқа-
сында мен жыл жарым бұрын 
зейнет демалысына шықтым. 
Өте қуаныштымын! Келісімде 
көрсетілген өтемақыны алып 
тұрамын, шүкір, өмір сүруіме 
жетіп жатыр. Қазір қалаға-
нымша демаламын, сүйікті іс-
теріммен айналысамын, көп 
уақытымды отбасыммен бірге 
өткіземін. Мысалы, жаз бойы 
жұбайым екеуіміз көлге шо-
мылдық, күнге қыздырындық, 
қазір орманға барып серуендеп 
жүрміз. Теміржолшылар үшін 
өте пайдалы бағдарлама, өйт-
кені біздің жұмысымыз аса ауыр 
санатты. Мен теміржолда 40 
жылдан астам жұмыс істедім, 
ПЧ – Көкшетауда дефектоскоп-
ты арба операторы болдым, қазір 
бейнетімнің зейнетін көріп, ра-
хаттана демалып жүрмін, – деді 
Михаил Пономарев қуанышын 
жасыра алмай.

Мұндай жұмыс дефектоскоп-

ты арба операторынан басқа 
пош та хат-хабарын тасушы-
ларға, автокөлік жүргізушілері-
не және басқаларға да қатысты 
жүргізілді. 

– Жалпы алғанда, бағдарла-
ма іске қосылғалы бері «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ-ның 900 қызметкері 
зейнет жасына жетпей құрметті 
демалысқа шықты. Бұл бағдар-
ламаның сұранысқа ие екендігін 
көрсетеді, – деп түйіндеді сөзін 
департамент директоры.

Компанияда атап өткендей, 
бағдарлама әр қызметкердің 
жағдайын жеке қарастырады, 
сондай-ақ құрамына жұмысшы-
лардың өкілі (кәсіподақ) енген 
арнайы құрылған бағдарлама 
олардың заңды құқығын бұзуға 
жол бермейді. 

– ҚТЖ әлеуметтік жауапкер-
шілігі бар компания екенін атап 
айтқым келеді. Сондықтан, егер 
қызметкер компанияда қалғысы 
келсе, біз оны басқа жұмысқа 
орналастыру үшін қолдан кел-
геннің бәрін істейміз. Бұл үшін 
басқа мамандық алуға мүмкіндік 
беретін қайта даярлау курстары 
ашылды. Яғни, қызметкердің 
алдында үш түрлі таңдау тұрады 
– «Зейнеткерлікке ерте шығу» 
бағдарламасы бойынша құрмет-
ті демалысқа шығу, қайта да-
ярлау курсынан өту немесе жұ-
мыстан шығып, өтемақы алып 
отыру, – деп түсіндірді Сәуле 
Истлеева. 

Әсел ШАЙХЫНОВА 
НҰР-СҰЛТАН

БІЛІМНІҢ ШЫРАҒЫ

Мұғалімнің ең жауапты міндеті – адам 
қалыптастыруды жүзеге асыратынын 
ұмытқан мемлекет идеологиялық саясатын 
жүзеге асыратын басты қаруынан айырыл-
ды. Ең мәртебелі мамандық иесі саналатын 
мұғалімнің  жағдайын жасап,  білім беру 
жүйесіне жаңа технологияны үздіксіз енгізу-
ді  ұмытып, одан қаржысын аяған мемлекет 
алға жылжудың орнына біртіндеп кері кете 
бастады. Идеология әлсіреп, жастар ұйымда-
рының бағыт-бағдары бұлдырай бастаған 
соң, тәрбиесіз берілген білім де ақсады. 
А.Дистервергтің «Нашар ұстаз шындықты 
қайталайды. Жақсы ұстаз сол шындықты 
іздеп табуға үйретеді» дегеніндей, маман 
дайындауға деген талап әлсіреген соң, білім 
беру саласындағы буын алмасу процесі 
бұзылды. Жалақысы төмен болғандықтан, 
жас мамандардың жанбағыс үшін басқа 
салаға ауысуы қалыпты жағдайға айналды. 
Соның нәтижесінде, мұғалімдер арасында 
ер адамдар азайып, егде жастағылардың 
үлесі артты.  Өндірістің бәрі қысқарып, 
жұрттың бәрі жұмыс іздеп, ауылдан қалаға 
ағыла бастаған кезде, жұмысы тұрақты және 
айлығын уақытылы алатын мамандық иелері 
ретінде ауылдық жердегі көптеген ата-ана 
балаларына мұғалім мен дәрігер қыздарға 
үйленуге кеңес беретін. Бұған қатысты жұрт-
шылық арасында аңыз-әңгіме де аз емес. 

Ұлттық статистика бюросының дерек-
теріне қарағанда, жаңа ғасырдың алғашқы  
20 жылында жалпы білім беретін мектептер 
саны елімізде 8353-тен 7440-қа дейін азай-
ғанымен, оқушылар саны 3,2-ден 3,4 млн-ға, 
мұғалімдер саны 276 343-тен 366 666-ға 
өскен. Сондай-ақ, ауылдық жерде мектеп те, 
оқушы да, мұғалім де  азайып, өсімнің бәрі 
тек қалалық жерде ғана тіркелді.  Биыл тіпті 
кейбір мектептерде әліпбимен таңбаланған 
1 сыныптардың саны Ы, Ю әріптеріне дейін 
жеткен көрінеді. Ал мектептердің жетіспей-
тіні, олардың арасында оқушыларды бір 
емес үш ауысыммен оқытатындары да бар 
екені әлдеқашан белгілі болғанымен, «100 
мектеп» сияқты бағдарламалар қордаланған 
мәселені шеше алмады. 1992 жылдан бері 
Білім және ғылым минис трлігінің басшы-
сы 13 рет өзгеріп, олардың көбі өзінше бір 
реформа жасауға тырысқанымен, салаға 
түбегейлі өзгеріс жасай алмады. Сондықтан 

«Ештен кеш жақсы» дегендей, Мемлекет 
басшысы соңғы жылдары саладағы ахуалды 
ретке келтіру үшін министрге нақты тапсы-
рмалар беріп, оның орындалуын  толық өз 
қадағалуына алды. Соның нәтижесінде «Пе-
дагог мәртебесі туралы» заң қабылданып, 
олардың еңбекақыларын кезең-кезеңімен 
біртіндеп өсіруге мүмкіндік туды. Ал биыл 
мұғалімдердің кәсіби мерекесі қарсаңында 
ҚР Білім және ғылым министрлігі «Ұста-
зыңды құттықта!» деген челлендж баста-
уы жұртшылық тарапынан қолдау тапқан 
шара болып отыр. Оған  қатысу үшін әр 
азамат Instagram және Facebook әлеуметтік 
желілері арқылы «ұстаздар күні» «ұстазың-
ды құттықта» «день учителя» «поздравь 
своего учителя» хэштегтерін пайдалана 
отырып, жазбаша немесе фото-бейнеқұт-
тықтауды жариялады. Мақсат – мұғалімдер-
ге қызығы мен қиындығы қатар жүретін әрі 
маңызды және адал еңбегі үшін алғыс айту. 
Акцияға білім алып жүрген оқушылармен 
қатар мектеп түлектерінің де қатысуға 
мүмкіндігі болды. Ең креативті құттықтау 
авторлары ҚР Білім және ғылым мини-
стрлігінен естелік сыйлықтар алды.  Бұл 
бастаманың мұғалімнің қоғам алдындағы 
абыройы мен беделін қаншалықты өзгертуге 
септігін тигізерін уақыт көрсетеді.  Мәсе-
лен, 2012 жылдан бері өткізіліп келе жатқан 
республикалық «Үздік педагог» байқауында 
500-ден астам  мектепке дейінгі және орта, 
техникалық кәсіптік білім беру ұйымының 
педагогі марапатталған болатын. Онда 
жеңімпаз атанған «Үздік педагог» атағының 
64 иегері төсбелгі мен 3 млн теңге (1000 
АЕК) көлемінде ақшалай сыйақы алды.

Маман дайындауда талапқа сай кел-
меген жоғары оқу орындарының бірқатар 
мамандықтар бойынша, тіпті, кейбір оқу 
орындарының бас лицензиясын қайтарып 
алудағы табандылығымен көзге түсіп жүрген 
Асхат Аймағамбетов  қазіргі үкімет мүше-
лерінің ішінде халықтың ыстық ықыласына 
бөленіп тұр. Білім және ғылым саласын 
ең ұзақ басқарған Владимир Школьниктің 
(1994–1999 жж)  артында қазір елдің есін-
де қалған бір ісі жоқ екен. Ал соңғы кезде 
облыстарды аралап, бірде шығысқа, бірде 
батысқа, бірде оңтүстікке жиі сапарлап 
жүрген А.Аймағамбетовтің мектептерде пе-

ХХ ғасырда әлемдегі ең үздік білім беру жүйесін құрған Кеңес 
Одағында  мұғалім тек оқушылар үшін ғана емес, қоғам-

ның бүкіл өкілдері үшін ең үлкен тұлға болған еді. Құндылықтарға 
деген көзқарасты өзгерткен 1980 жылдардың екінші жартысында 
басталған қайта құру дәуірінен кейін оның абыройы мен беделі күрт 
құлдырай бастады. 

Еңбек адамының ұзақ жыл жұмыс істеген-
нен кейін зейнет демалысына шығатын 

сәтін асыға күтері анық. Зейнеткерлердің бос 
уақыттары мол, демалысқа шыққан соң олар 
өмірлерін қызықты ету үшін жанына жақын ісімен 
айналысады, қалаған жағына қыдырады. Алай-
да, теміржолшылардың жұмысы оңай емес. 
Сондықтан олардың көпшілігі «ҚТЖ» ҰК» АҚ-да 
2020 жылдан бастап Зейнеткерлікке ерте шығу 
бағдарламасының іске қосылғаны туралы хабар-
ды зор қуанышпен қабылдады.  

тиіс екендігін көрсетті.  
Теміржол жетекші са-

ла ретінде жаңа әдістер 
мен технологияларды ен-
гізуде, алай да ең басты 
құндылы ғы – адамдар 
туралы да есінен шығар-
мақ емес. Олар да өзге-
ріс тің қажеттілігін, жай-
лылығын сезіне оты рып, 
бұл кезеңді түсіністікпен 
өтуі тиіс. 

Бизнесті өзгертуді жұ-
мысшыларды жалпылама 
қысқартусыз жүргізудің 
жарқын мысалы «Мо-
бильді диагностикалық 
кешенді енгізу (МДК)» 
жобасы болып табылады.

Компанияда қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету мақсатында бо-

Сәуле ИСТЛЕЕВА

ТҰСАУКЕСЕР

дагог-ассистент лауазымын енгізуі жылдың 
басты жаңалығына айналуда. Бұл туралы ми-
нистрліктің Мектепке дейінгі және орта білім 
комитетінің төрайымы Гүлмира Кәрімова 
БАҚ өкілдеріне: «Бұл мұғалімді алмастыру 
деген сөз емес. Педагог-ассистенттердің 
алдында педагогика мен психология тоғы-
сында ерекше мақсат-міндеттер қойылған. 
Атап айтсақ, балаларды бағыттау, олардың 
оқу процесіне бейімделулеріне көмектесу. 
Әңгіме ерекше қажеттіліктері бар балалар 
туралы болғандықтан, педагог-ассистент 
техникалық қолдау да көрсете алады. Мәсе-
лен, егер бала өз бетінше қозғала алмаса не-
месе оған дефектологтың көмегі қажет бол-
са, педагогикалық қолдау көрсету керек. Біз 
бұл жұмыста белсенділік танытып жүрген 
үкіметтік емес ұйымдарға ризашылығымыз-
ды білдіреміз», – деген еді. Оның айтуынша, 
педагог-ассистент ерекше білім беру қажет-
тілігі бар балаларға арналған жеке білім беру 
бағдарламаларын әзірлеуге де қатысады. 
Қажет болған жағдайда оқу бағдарламалары 
білім алушылардың қажеттіліктеріне бейім-
деледі. Олар өткен материалды игеруге ғана 
емес, сонымен қатар ерекше қажеттіліктері 
бар баланың дағдыларын дамыту динами-
касын бақылауға көмектеседі және ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар балалардың 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтау үшін қа-
жетті жағдайлардың сақталуын қадағалайды.

Биыл, сондай-ақ, жаңа оқу жылында 
ҚР Білім және ғылым саласында сапаны 
қамтамасыз ету комитеті азаматтардан келіп 
түскен 70-ке жуық өтініш бойынша тиісті 
шаралар қабылдаған. Оның қорытындысына 
қарағанда, педагогтардың құқықтары мен 
заңды мүдделерінің бұзылуы Түркістан 
және Алматы облыстарында жиі байқалып 
отыр. Мәселен, Түркістан облысы Сарыағаш 
ауданы Б. Омаров атындағы №50 орта мектеп 
мұғалімдерінің шағымы бойынша, оларды  
гольф алаңын тазалау жұмысына тартқан 
мектеп директорының міндетін атқарушы 
қызметінен босатылды. Алматы облысын-
да білім беру ұйымдарында ақша жинау 
және оларға тән емес функцияларға тарту 
фактілері бойынша Текелі қаласындағы 
№6 орта мектептің директорын қызметінен 
босату туралы шешім қабылданды. Әрине, 
ширек ғасыр бойы қордаланған мәселенің 
түйіні бір-екі жылда толық шешіле қоймай-
тынын  ешкім жоққа шығармайды. Деген-
мен, мұғалімге, оның жауапты қызметіне 
берілетін қоғамның бағасы уақыт өте келе 
лайықты  орнын табатынына сенім зор. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 
«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 55, Пушкин 

көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 
8707 705-92-22. E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

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

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 кеңсе. 
Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет ханов көшесі, 23 

«А»,104-бөлме. Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

БАНКРОТТЫҚ

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

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

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

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

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

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

ЖК «TRade and service», Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.
ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше сі, 78, 105-кеңсе. 

Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.
«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов көшесі, 107-а, 

2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24, 8701 920 4538.
«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков көшесі, 129. 

Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.
«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 

(7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 

42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүті-

шов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 
тел.: 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет 
Департаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл орда қ., Әйтеке би кө-
шесі, 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.

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

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

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

ЖАРНАМА

БІЛГЕН ЖӨН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУДЫҢ 
ТИІМДІ ЖАҒЫ КӨП

ТАРАТУ
7. «Global Property Management» (Глобал Проперти Менеджмент) 

ЖШС, БСН 150240021168, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру шыққаннан кейін екі ай мерзімде 
мына мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран даңғылы, 
37/9, н.п.9.

10. «RELCOM» ЖШС, БСН 051140007120, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Таугүл-1 ықшамауданы, 14А, телефон: 
8 701 799 68 88.

11. «bibib» (бибиб) ЖШС, БСН 110340010466, өзінің таратылатын-
дығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 
75В/7-үй, телефон: 8 701 799 68 88.

15. «Ақмола облысы білім басқармасының Целиноград ауданы бо-
йынша білім бөлімі Преображенка ауылының бастауыш мектебі» ұйымы, 
БСН 160940022262, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Ақмола обл., Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, 
Наурыз көш., 34. Тел.: 87165130393. 

16. «Біздің болашағымыз-денсаулық» жастар қоғамдық бірлестігі, БСН 
170240012221 (Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, 
Жаңақала ауылы, М.Мәметова көшесі, 38 үй) өзінің жойылғандығы тура-
лы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: БҚО, Орал қаласы, Ер 
Тарғын көш. 7 А. Тел. 87758365096.

 
17. Кредиттік серіктестігі «Көкшат» ЖШС  ұйымы, БСН 120440009547 

(Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, Лермонтов 
көшесі, 5 үй) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойын-
ша қабылданады: Орал қаласы, Ақтөбе көшесі, 252/3. Тел. 87478807045.

19. «Генерал Шен» ЖШС, БСН 210340017995, өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру шыққаннан кейін 
екі ай мерзімде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, БҚО, Орал қаласы, 
Әбілхайыр хан даңғылы, 177/1 үй, 15 пәтер.

ӘРТҮРЛІ

Сақтандыру қызметі экономикалық тұрақтылық пен қа-
уіпсіздікті, кәсіпкерлік қызметті дамытуды, сондай-ақ, 

азаматтарды өмірдегі кездейсоқ жағдайлар мен түрлі 
тәуекелден тиімді қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл тұрғы-
да халыққа заң нормаларын ұдайы түсіндіру, өз кезегінде 
құқықтық сауаттың артуына ықпал етеді. 

Осы мақсатта заңдылыққа зер сал-
сақ, ҚР Азаматтық кодексінің 40-тарауы 
сақтандыру нормаларына арналған. Заң 
талабына сай, сақтандыру сақтандыру 
шартының негiзiнде жүзеге асырылады. 
Әрі бұл шартта бір тарап сақтандыру 
сыйлықақысын, ал екiншi жақ  шартта 
белгiленген сома шегiнде сақтандыру 
төлемiн төлеу мiндетін мойнына алады. 
Сақтандыру нысандарына міндеттілік 
дәрежесі бойынша ерікті және міндетті 
сақтандыру кіреді.

Міндетті сақтандыруға келсек, бұл 
заңнамалық актілердің талаптарына 
сәйкес жүзеге асырылатын сақтандыру, 
оның түрлері, шарттары мен тәртібі  
Республикамыздың жекелеген заңнама-
лық актілерімен белгіленеді. Мысалы, 
міндетті сақтандыруда заңмен бекітіл-
ген талапты барлық адам орындауға 

тиіс және ол сақтанушының есебiнен 
жүзеге асырылады. Егер сақтандыру 
міндеті заңнамалық актіден туында-
май, шартқа негізделсе міндетті болып 
саналмайды. Аты айтып тұрғандай 
ерікті сақтандыру тараптардың ерік 
білдірулерімен жасалып, шарттары 
мен тәртібі өзара келісімдерімен бел-
гіленеді. Оның міндетті сақтандырудан 
айырмашылығы, тек сақтанушы мен 
сақтандырушы арасындағы келісіммен 
жасалған шарт негізінде туындайды. 

Сақт андыру  сыйлықақысына 
818-бапта айқындалғандай, сақта-
нушыға берілетін мiндеттi сома жа-
тады және оның мөлшері мен төлеу 
мерзімі, өзге де тәртіптері шартта көр-
сетіледі. Шарт талабымен сыйлықақы-
ны мерзiмдiк сақтандыру жарналары 
түрiнде бөлiп төлеу мүмкіндігі де қа рас-

тырылған. Сақтандыру төлемі жайлы 
айтсақ, бұл шартта белгіленген мөл-
шерде сақтандырылушыға берілетін бір 
реттік сома. Яғни, осы сома сақтанды-
рушы тарапынан жинақтаушы сақтан-
дыру шартында көзделген уақытта  
төленеді. 

Міндетті сақтандыру төлемінің 
мөлшері сақтандырудың міндетті түрін 
реттейтін жекелеген заңнамалық ак-
тілермен анықталады. Жеке сақтандыру 
бойынша төлем сақтандырылған адамға 
әлеуметтiк қамсыздандыру, сондай-ақ, 
сақтандырудың басқа шарттары не-
гізінде оған тиесілi сомаға қарамастан 
зиянның орнын толтыру тәртiбiмен 
беріледі. Айта кетерлігі, мүлiктi және 
азаматтық-құқықтық жауаптылықты 
сақтандырудағы төлем сақтандырылған 
адамға келтiрiлген нақты зиянның 
мөлшерiнен аспауы керек. Сақтанды-
ру төлемiн уақытында орындамаған 
сақтандырушы Азаматтық кодекстің 
353-бабына сәйкес жауапқа тартылады. 

МҰРАГЕРЛІК
4. 18.09.2021 ж. қайтыс болған Смагулова Кулия Абдрахмановнаның 

мүлкіне мұра ашылды. Мұрагерлерге нотариус А.М.Усеновичқа хабарла-
суды сұраймыз: Алматы қаласы, Сулейменова көшесі, 7 үй, 3 кеңсе, Жан-
досов көшесінің қиылысы. Тел: 87272430674, 87789534908, 87773460747.

8. 22.07.2021 ж. қайтыс болған Мусабаев Орманның артынан мұралық 
іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 288 мекен-
жайында орналасқан нотариус Тилеубергенова Шаркуль Абдурахманов-
наға келуі қажет. Тел.: 8 7755080642. 

9. 30.04.2021 жылы қайтыс болған Илиясова Гулминиям Абдикеримов-
наның артынан мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі 
келгендер болса, нотариус  Ә.Б. Әкімханға келулеріңіз керек: Еңбек-
шіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Б. Момышұлы көшесі № 81А, тел. ном: 
87773677972.

« Қ Т Ж »  Ұ Қ »  А Қ - н ы ң 
Жалғыз акционерінің ше ші-
мімен 2021 жылдың 7 қазанын-
да «ҚТЖ» ҰҚ» АҚ-ның Ди-
ректорлар кеңесі төмендегідей 
құрамда құрылды:

1) Шомоди Кальман – тәу-
елсіз директор;

2) Вокурка Ульф – тәуелсіз 
директор;

3) МакКей Йан – тәуелсіз 
директор;

4) Аханзарипов Нурлан За-
манбекович – тәуелсіз дирек-
тор;

5) Акчулаков Болат Ура-
лович – Жалғыз акционердің 
мүдделерін қорғаушы өкіл;

6) Байдаулетов Нуржан Та-

липович – Жалғыз акционердің 
мүдделерін қорғаушы өкіл;

7) Кравченко Андрей Нико-
лаевич – Жалғыз акционердің 
мүдделерін қорғаушы өкіл;

8) Жанадил Ернар Бейсен-
улы – Жалғыз акционердің 
мүд делерін қорғаушы өкіл;

9) Сауранбаев Нурлан Ер-
мекович – «ҚТЖ» ҰҚ» АҚ 
Басқарма Төрағасы.

Директорлар кеңе сінің 
Төрағасы болып Шомоди Каль-
ман сайланды.

«Қазақстан темір жолы» 
ҰК» АҚ баспасөз қызметі

press@railways.kz. 
8 (7172) 604285

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

11 қазан 2021 жыл   Нұр-Сұлтан қаласы

«ҚТЖ» ҰҚ» АҚ-да Директорлар кеңесінің жаңа құрамы 
сайланды

Сақтандыру төлемін жүзеге асырудың 
тәртіптері 820-баппен нақтыланған.

827-бапқа сай, сақтандыру шарты 
сыйлықақы берілген сәттен, ал, оны 
бөлiп төлеуде, бiрiншi сақтандыру жар-
насы төленген кезден бастап күшiне 
енедi және оны орындауға тараптар мiн-
деттi болады. Осы баптың екінші бөлі-
гіне сай, сақтандыру шарты алғашқы 
сақтандыру жағдайы бойынша төлем 
жүзеге асырылған соң қолданылуын 
тоқтатады.  

Сақтандыру жағдайының басталға-
нын сақтандырушыға хабарлау міндеті 
сақтандырылған адамға жүктелген. Бұл 
туралы хабарламау сақтандырушыны 
сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан 
бас тарту құқығына ие етеді. Осы заң-
дылыққа қатысты тағы басқа талаптар 
835-бапта сараланған. 

Сақтандыру шартының қандай 
жағдайда жарамсыз болатыны осы 
кодекстің 843-бабында көрсетілген. 
Мысалы, 1-бөліктің 1-тармақшасы-

на сай, соттың заңды күшіне енген 
тиісті шешімі негізінде тәркілеуге жа-
татын, сондай-ақ, қылмыстық құқық 
бұзушылық нысаны болып табылатын 
мүлікке жасалған шарт жарамсыз. Со-
нымен қатар, сақтандырылған адам 
келiсiмiнің болмауы, шарттың жазбаша 
нұсқасының сақталмауы, т.б. жарамсыз-
дыққа әкеледі. Бұған қоса тиісті заң 
актілерінде сақтандырудың жекелеген 
түрлерiне қатысты шартты жарамсыз 
деп танудың өзге де негiздерi көзделуi 
мүмкiн. 

Ел заңдары азаматтардың барлық 
мәселеде жан-жақты қорғалуына кеп-
ілдік береді. Сондықтан, оларды біліп, 
күнделікті тірлікте қолдану, тек өзіңіз-
бен қатар, өзгелердің де құқықтары 
мен бостандығына, мүддесіне  нұқсан 
келуіне жол бермейді.

Анар ҚАРАШЕВА,
Алматы қаласының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

5. «Global Business Management» (Глобал Бизнес Менеджмент) ЖШС, 
БСН 150340013577, жарғылық капиталының 45 000 000 теңге сомасы-
на азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
шыққаннан кейін 1 ай мерзімде мына мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұл-
тан қаласы, Тұран даңғылы, 37/9, н.п.9. 

13. «REIT Development» ЖШС, БСН 180240027291, жарғылық капитал-
дың азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл-
данады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 280 
үй, н.п.19, 13 қабат. 

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

сындағы төмендегі мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасы туралы хабарлайды: 
2015 жылғы 31 қазандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» заңының 
44-бабына сәйкес, мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасына әлеуетті жеке серік-
тестіктің бастамашылық етуі туралы хабарлайды. 

1. «Жезқазған қаласында сәулелі диагностика орталығының ашылуы» жобасы. 
Жобаны іске асыру кезеңі: 2022–2029 жж. МЖС жобасының алдын ала белгіленген 
мерзімі 7 жылды құрайды. Қызмет түрі: медициналық қызмет. Өңірдегі тауарларға, 
жұмыстарға және қызметтерге нақты қажеттілігі: Қарағанды облысының аумағында 
әлеуметтік жағынан осал санаттағы 150-ден астам адам компьютерлік томографиядан 
өтуге кезекте тұр, Жезқазған өңірінің аумағында әлеуметтік жағынан осал санаттағы 
250-ден астам адам магнитті-резонансты томографиядан өтуге кезекте тұр. Бюджеттен 
төленетін болжалды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: денсаулық 
сақтау мекемесінде орынжай беру. 

Жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей болуы: жатпайды. Жеке меншік 
серіктестер МЖС-ке мынадай нысандармен қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы ҚР 
«Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» Заңының 31-бабына сәйкес тікелей 
келіссөздер жүргізу. Жобаны инвестордың қаржысы есебінен жүзеге асыру жоспар-
лануда. МЖС жоспарланған жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер 
баламалы ұсыныстарын бере алады. МЖС жоспарланған жобасын іске асыруға мүдделі 
әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсыныстарын хабарламада көрсетілген талаптарға 
сәйкес бере алады, сондай-ақ жеке серіктесті анықтайтын тікелей келіссөздерге қатысу 
үшін ҚР ұлттық экономика министрінің м.а 2015 жылдың 25 қарашасындағы №725 
«Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын жоспарлау мен жүзеге асырудың кей-
бір мәселелері туралы» бұйрығының 130-пунктінде көрсетілген ұсынымды бере алады.

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

12. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының (МАЭС) 
2021 жылғы 1 қазандағы ұйғарымымен «Матрикс Солюшн» ЖШС-нің, 
БСН 150540008320, банкроттығы туралы іс қозғалды. Мекенжайы: 
050000, ҚР, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 273 Б. 

14. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында (МАЭС) 
12.10.2021 жылғы нұсқамасымен (МАЭС), мекенжайы Нұр-Сұлтан қа-
ласы, Есенберлин көшесі 13/1-66.  БСН 080640006410 «ОА АК БАРС 
СЕКЬЮРИТИ АСТАНА» ұғымының банкроттығы туралы іс козғалды.

20. «Almaty Supply International» ЖШС, БСН 200440004444, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
шыққаннан кейін екі ай мерзімде мына мекенжайда қабылданады: Алматы 
қаласы, Бостандық ауданы, «Орбита-4» ықшамауданы, 3 үй, 5 пәтер. Тел.: 
87017829959. 

21. «Капель» ЖШС (БСН 120440003598) өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру шыққаннан кейін 2 (екі) 
ай мерзімде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, 020000, Ақмола облысы, 
Көкшетау қаласы, Осипенко көшесі, 1 үй.

22. Хабарландыру
«Жамбыл–2030» ЖШС-ның қатысушылары, Қызылорда облысының мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының 29.04.2021 жылғы №4360-21-00-2/287 санды шешімі 
мен ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 
Заңының талаптары негізінде, 17.11.2021 жылы «Жамбыл–2030» ЖШС-ның кезектен тыс 
жалпы жиналысы сырттай өткізілетінін хабарлайды. Кезектен тыс сырттай өткізілетін жалпы 
жиналыс Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы, С.Майқанова көшесі №17 ғимаратта сырттай 
дауыс беру бюллетені арқылы өткізіледі. 

Күн тәртібінде: «Жамбыл–2030» ЖШС-ның атқарушы органын (директор) сайлау. ҚР Ден-
саулық сақтау министрлігінің Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 24.09.2021 жылғы 
№44 «Қазақстан Рестубликасының халқы арасында COVID-19 коронавирустық инфекция-
сының таралуының алдын алу мақсатында» қабылданған қаулысына сәйкес «Жамбыл–2030» 
ЖШС-ның кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай өткізіледі. Толтырылған бюллетеньдерді 
қабылдау уақыты 17.11.2021 жылы сағат 18-00де аяқталады. «Жамбыл-2030» ЖШС-ның 
қатысушылары.

23. «Ломбард LUX Kostanay» ЖШС, БСН 180240029081, Қазақстан Рес-
публикасы Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігіне 25.02.2021 ж. 
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін №10.21.0008.Л 
лицензиясының әрекетін тоқтату туралы ерікті түрде жүгінгенін хабар-
лайды.

6. Барлық мүдделі тұлғаларға. «Black Star Almaty» ЖШС, БСН 
170540008998, серіктестігінің таратылғаны туралы хабарлайды. Креди-
торлардың талаптары осы хабарландыру жарияланған сәттен бастап 2 
(екі) күнтізбелік ай ішінде қабылданады. Тарату комиссиясы мына мекен-
жай бойынша орналасқан: Қазақстан, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 
Тұрғын үй алабы Сайрам, ғимарат 5/3, пошта индексі 160000.

Тел.: +7 700 3838633; электрондық мекенжайы: wraak@yandex.ru. 
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ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 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

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Жамбыл Арсен Саттаров
облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сабырбек Олжабай
облысы  8 701 385 72 75.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

ШЫТЫРМАН

БАЙҚАУҒА!

1970 жылдың 25 мамырында Ал-
маты қаласында үлкен қылмыстық 
оқиға орын алды. Еліміздің еңбек 
сіңірген өнер қайраткері әрі талант-
ты суретші Жан Омаров үйінде өлі 
күйінде табылды. 

Суретшінің ауыр қазасы барша 
жұртты есеңгіретіп тастады. Қала 
тұрғындары шаһдат (шебер) су-
ретшінің үйінің жанына жиналып, 
гүл шоқтарын қойып жатты. Қазаға 
қайғырмаған, өнер иесінің өліміне 
алаңдамаған адам аз. 

Суретшінің өліміне қатысты қыл-
мыстық іс қозғалды. Зерттеу жұ-
мыстары барысында марқұмның 
«Ұлы дала өлкесі» атты үздік кар-
тинасының жоғалғаны анықталды. 
Даурыққан жұрт қылмыскерді тезірек 
тауып, талантты ұлдың өліміне не 
себеп болғанын шұғыл анықтауды 
құзырлы орындардан қатаң талап 
етті. Жергілікті полиция өкілдері 
бұ хара халыққа жақын арада мор-
дар (қарғыс атқан) қылмыскерді 
табатындарын ресми мәлімдеді. 
«Жан Омаров – ұлтымыздың мағшұқ 
(сүйікті) ұлы еді. Аяулы азаматтың 
ғаусал (таза) жаны – жұмақтың төрі-
нен орын алсын» – деді қаладағы 
қылмыс ты іздестіру бөлімінің жетек-
шісі халықпен бірге екенін білдіріп. 

Заңгер теледидарды суырды да 

КӘМПИТТЕН 
КЕЛГЕН АЖАЛ

абсурд дүние! – деді дәрігер досы 
дауысын көтеріп.

– Бұның зәуіқайыр жайт еместігін 
өзіңіз де мойындап тұрсыз ғой, – 
деді Ғасыр.

– Сіздіңше, біреу у қосылған кәм-
питті суретшігі әдейі сыйға тартып, 

ажалы келгенде картинаны жымқы-
рып үлгерді ме? – деді Ілияс.

– Енді суретші кәмпиттен қақа-
лып өлмеген шығар? – деді Ғасыр.

– Құдды, кәмпиттен қақалып өл-
ген адамды көргендей айттыңыз ғой, 
– деді Ілияс.

– Ілияс Фазылұлы, гипотезаңыз-
ды (болжамыңызды) лицензиялауға 
қарсымын, – деді заңгер досы жы-
мия.

– Одан да бірден «Пікіріңізбен 
келіспеймін» деңіз, – деді Ілияс 
ғылыми тілмен астарлап сөйлеуге 
құмар досына өткір көзін қадап.

– Ертегілерді оқымаған адамға 
ұқсайсыз, – деді досы мазасыз әң-
гіменің желісін бұрып.

– Анам ұйықтар алдында тәрбие-
лік мәні мол батырлық ертегілерді 
оқып беретін, –  деді Ілияс.

– Ал сіз анаңыз оқыған қаһарман-
дық ертегілерді мұқият тыңдадыңыз 
ба? – деді Ғасыр.

– Әлбетте, – деді Ілияс.
– Ендеше неге «Мыстанның уы» 

жайында еш нәрсе білмейсіз? – деді 
Ғасыр.

Ілияс данышпан досынан жаман 
ұтылғанын түсінді. Шынында, Алпа-
мысты улап өлтірмек болған қырық 
айлалы мыстан кемпірдің ісінен 
бүгінгі арсыздардың үлгі алуы әб-
ден мүмкін ғой. Бұнымен келіспеске 
болмайды.

– Қандай жоспарыңыз бар? – деді 
Ілияс.

– Кәмпиттің инфрақұрылымын 
тексеру, – деді Ғасыр жазық үстелдің 
бетінде жемдей шашылып жатқан 
«Қыз Жібек» кәмпиттерінің бірін қо-
лына алып.

– Сіз берген рецензияның мерзімі 
ұзаққа жарайтын секілді, – деді Ілияс 
кәмпиттің жарамдылық мерзіміне 
қарап.

Ілияс пен Ғасыр «Қыз Жібек» 
кәмпитін өндіретін зауытқа келді. 
Фабрика шалғай аймақта орналас-
қан екен. Жапан түздің қақ орта-
сында тұрған алып фабриканы табу 
оңайға түспегені рас. Өйткені сараң 

қамыстар күдікті сақшыларға ұқсап 
қыр соңынан қалмайды. Олар керік-
тей жуан сары мойындарын алға со-
зып, саз балшықтан бейбіт өтуге жол 
бермейді. Жалынса да дегендерінен 
қайтпайды. Өздері тым тәкаппар. 
Ұлы ақын ағамыз жырлаған «Кербез 

бидай» іспетті. Ғасыр осы кезде Ах-
мет Байтұрсыновтың «Егін бастары» 
атты мысал өлеңінің мазмұнын еске 
түсірді.

– Ілияс, – деді Ғасыр, артта келе 
жатқан досына.

– Ау? – деді Ілияс ұзын қамыстар-
дың басын итеріп.

– Ахмет атамыздың өлеңі есің-
де ме? – деді Ғасыр басын артқа 
бұрып.

– Қайсысын айтасың? – деді  
Ілияс досының сөзін қағып алып.

– Әлгі бидайдың жақтастары 
шы бын-шіркейдей өріп жүр, – деді 
Ғасыр қамыстарды итеріп.

– Қамыстың бейнесіне еніп па? – 
деді Ілияс.

Олар қысқа әңг імелесіп за-
уытқа қалай жеткендерін аңдамай 
қалды. Бұрын «әңгіме жол қысқар-
тады» деп үлкендерден естуші еді. 
Ал қа зір, қысқа әңгіменің өзі қалай 
жолды қысқартатынына көздері 
жетті. 

Зауыт. Ілияс ызғарлы суықтан 
жөтеліңкіреген боп, фабрика қожай-
ынын шақырды. Ол кісі жақын жерде 
жүрсе керек, бірден жандарына кел-
ді. Ғасыр амандаса сала мән-жайды 
тәптіштеп сұрап алу үшін сұрақты 
ретімен қойды.

– Сіз мына кісіні танисыз ба? – 
деді газеттегі суретті көрсетіп.

– Жоқ, – деді бастық сыр білдір-
мей.

– Онда неге сіздің кәмпитіңіз 
оның қолында? – деді Ілияс.

– Мен қайдан білейін?! – деді 
мырза ашуға булығып.

– Естуімше, әлдебіреу кәмпитке 
у қосып, суретшіге беріпті, – деді 
Ғасыр.

– Суретші қайдағы бір кәмпиттен 
уланды демексіз бе?! Бұл – сан-
дырағыңызға кісі сенеді ме? – деді 
бастық мазасыздықтан күйгелектеп.

– Сол «қайдағы бір кәмпиттің 
иесі» дәл қасымызда тұр, – деді 
Ілияс.

– Байқап сөйлеңіз! – деді зауыт 
бастығы ашуланып.

– Білсем ше? – деді директор 
есесін жібермей.

– Картинаны ұрлау үшін Бекежан-
ның тактикасын пайдаландыңыз 
ба? – деді Ғасыр мәселенің басына 
келіп.

– Мырзалар, тым арттық кеттіңіз-
дер. Полиция шақырмай тұрғанда, 
табандарыңызды жалтыратыңыз-
дар, – деді директор сасқанынан.

Ғасыр мен Ілияс нақты дәлел-
дері болмаған соң зауыттан кетуге 
мәжбүр болды. Олар ескі көліктерін 
оталдырып, фабрикадан қашық 
жерге барып тоқтады. Ілияс көлікті 
бәйтерек ағашының саясына  қойып, 
досынан келесі жоспарды сұрады. 
Ғасыр тасыған өзеннің ағысына 
құлақ тосып, досына:

– Ілияс, сіздің мықты дәрігер до-
сыңыз қазір қайда?

– Дархановты айтасыз ба? Ол 
Бурабайда бір бойжеткенді рентген 
сәулесі арқылы емдеп жатыр, – деді 
Ілияс.

– Дархановпен дереу жолығып, 
рентген сәулесі арқылы сүйектегі 
уды анықтауымыз қажет, – деді Ға-
сыр.

– Сөйтіп «екі оқпен бір қоянды 
атамыз», – деді Ілияс досының тап-
қырлығына сүйсініп.

Ізкесушілер жаңа миссияны жү-
зеге асыру мақсатында арқаның  
кербез көк жазира тауында орна-
ласқан қасиетті де киелі Бурабай 
өлкесіне аттанды. Олар данышпан 
дәрігермен кездесіп, мәйіттің сүйе-
гіне зерттеу жұмыстарын жүргізді. 
Нәтижесінде өздерін толғандырған 
сұрақтың жауабын алды. 

– Зейін Шашкин ағамыз сізді 
бекер мақтамапты. Расында мықты 
дәрігерсіз, – деді Ілияс.

– Сіз жайында роман жазыла-
тын болады, – деді Ғасыр Нияз 
Базілұлының қолынан қысып ұстап.

– Лайым соған жеткізсін, – деп  
Дарханов жылы езу тартты.

Ілиястың айтқаны келді. «Қыз 
Жібек» кәмпит зауытының дирек-
торы «заңмен қорғалған затты» 
ұр лапты. Ол аздай, картина иесін 
«кәм питпен» улап өлтіріпті. Қыл-
мыскер өз жазасын сәйкесінше 
өтеді. Бас бостандығынан айырыл-
ды. Ал Ғасыр мен Ілияс жаңа қыл-
мыстың құпиясын шешуге зор ын-
тамен кірісті. «Заңмен қорғалған 
затты» иесіне қайтарды. Достар заң 
жолында тағы бір адал жеңіске қол 
жеткізді.

Алтыншаш КУРМАНАЕВА, 
Ш.Уәлиханов атындағы 
Көкшетау университеті

 филология бөлімінің 
2-курс студенті

– Сөзіміз сүйектен өтті ме? – деді 
Ғасыр.

– Ыстық сорпа ішкеннің аузы кү-
йеді, – деді бастық мысқылдап.

– Суытып ішсек ше? –  деді Ға-
сыр. Бастық «қап, бәлем! сені ме?!» 
дегендей Ғасырға ернін тістей қа-
рады. 

– Бастапқы сұраққа оралсақ қай-
теді? Сонымен, барлық кәмпитте-
ріңізді тексерістен өткізуіміз қажет, 
– деді Ілияс.

– Рұқсат қағаздарыңыз бар бол-
са, мархабат, – деді бастық жы-
мысқы күліп.

– Оған еш қам жемеңіз. Міне, – 
деп Ғасыр рұқсатнаманы бастыққа 
көрсетті. 

Басшы оларға жақтырмай бір 
қарады да шоколад құю бөлмесіне 
алып келді. Әділдік майданында аян-
бай соғысқан Ғасыр мен Ілияс ізке-
сушілерге ұқсап әрбір дақтан дәлел 
жинады. Бастық қазына іздеген еке-
уін бұрынғыдан да жек көріп, сөзбен 
тиісудің орайлы сәтін құр жібермеді.

– Иіс сезу қабілеттеріңіз жақсы 
дамыған-ау деймін, – деді бастық 
тырқылдай күліп.

– Жақсы дамығаны сондай, тіпті, 
күдіктінің осы залда тұрғанына бәс 
тіге аламыз, – деді Ғасыр.

– Дәлелдеріңіз бар ма? – деді 
бастық түсін өзгертіп. 

– Өзіңіз дәлел емессіз бе? – деді 
Ілияс.

– Сіздер мен ойлағаннан да 
ақыл ды екенсіздер, – деп бастық 
миығынан күлді де, алақандай екі 
қара көзін линолеум еденге түсірді.

Әдетте кінәлі жандар сыр білдір-
мес үшін назарларын әдейі басқа зат-
қа бұрады. Нысанды алыс тан бақы-
лап тұрған тергеушілер жағ дайда 
өзгеріс пайда болғанын байқап, зе-
йіндерін жаңа обьектіге аударды. 
Осылайша, қылмыскер қара пайым 
философия арқылы жеңіс ке жетеді. 
«Кәмпит періштесі» де осал идеядан 
алысқа бара алмаған. 

– Маған мынаны айтыңызшы. Сіз 
Бекежансыз ба? Әлде, Төлегенсіз 
бе? – деді Ғасыр қалтасынан «Қыз 
Жібек» кәмпитін суырып алып.

– Түсінбедім, – деп басын изеді 
директор.

– Өте жақсы түсіндіңіз. «Қыз 
Жібек» кәмпит зауытын бес жыл 
қатарынан үздік басқарсаңыз да, гу-
манистік қасиеттерді еш үйренбеген 
екенсіз, – деді Ілияс.

– Нені меңзеп отырсыз? 
– «Қыз Жібек» жырын оқыдыңыз 

ба? – деді Ілияс.
– Оқысам не бопты? – деді дирек-

тор түрін тыржитып.
– Олай болса, Бекежанның қыз-

ды қалай торға түсіргенін білетін 
шығарсыз, – деді Ғасыр.

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі шырқалып жүрген патриоттық 

әннің, алдаспан жырдың, көркем шығарманың біразы сол байқауларда дүниеге 
келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты қамшылаушы. Сондықтан мұндай шығар-
машылық додаларды өткізіп, сынақты түрлендіріп, жандандырып отырудың 
маңызы зор. Биылғы детектив шығармалар байқауының да шартына біраз өз-
геріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс па-тұс келген байқау жүлдегерлерін бұл 
жолы қасиетті Түркістанда анықтамақпыз. Әрі биылғы додаға Түркістан 
облыстық соты қолдау көрсетіп отыр. Соған орай түркістандық судьялардың 
еңбегін шығармаларға өзек етсек, деректі детективті дамытуға қадам жасасақ 
дегенбіз. Байқаудың өн бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің шытырман шығар-
ма шеберлерін ынталандырсақ деген де ойымыз болды. 

Мұндай қадамға баруымыздың тағы бір себебі: 
Біріншіден, кейбір үміткерлер бұрын жазған дүние-

лерін қайталап жібереді. Тіпті, биыл жүлде алмаған 
шығармасын келесі жылы бәйгеге қайта қосқандар да 
болды. 

Екіншіден, қырық жыл бұрын жаз ған кітабынан 
үзінді ұсынғандарды да көрдік. 

Үшіншіден, біреудің шығармасын сәл өзгертіп жолдағандар да бар.
Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар жаздыруға таптыр мас мүмкіндік. 

Әрі ол үшін арнайы жүлде де қарастырылған. Сондықтан, қаламдарыңызды 
сайлап, шабыттарыңызды шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ШЫҒАРМАЛАР БАЙ ҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙ-
ДЫ ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең шебер, ең көркем шығарма иесі – 
ЖҮЛДЕГЕР болады!

Шығармаларыңызды «Байқауға!» деген белгімен zangazet@mail.ru поштасына 
жолдаңыздар.

сәл ойға шомды. Бұл қайғылы хабар 
оның ойын молекула түйіршіктерін-
дей сан-саққа жіберіп, бір жерге 
шоғырландыра алмады. Ұйқысы да 
қашты. Таң сәріде ыстық шаймен 
«Қыз Жібек» кәмпиттерін жеуді аса 
жақсы көретін ол теледидардағы 
мағмұм (мұңды) хабарды ести сала 
төбесінен жай түскендей болған. 

Бір кезде үйге қоңырау шалынды. 
Ішке сұр кәстөмі мұнтаздай таза, 
қолына қоңыр былғарыдан тігілген 
сөмке ұстаған ұқыпты дәрігер жігіт 
кіріп келді. Дәрігер онымен амандас-
ты да орынға жайғаспастан қоңыр 
сөмкесіне қолын сұқты. Қымбат сөм-
кесінің жауһар қалтасынан «Ақиқат» 
газетін алып шықты да, заңгер досы-
на бағалы заттай ұсынды. 

– Бүгінгі «Ақиқат» газетіне шы-
ғыпты, – деді дәрігер досы заңгер 
серіктесінің ескі ағаш үстеліне үнжа-
рияны жаймен қойып.

Заңгер жолдасы үнжарияның ал-
ғашқы бетінде жарық көрген мақа-
ланы көз жүгіртіп оқыды да, мәтіннің 
маңдайшасында тұрған суретке 
назар аударып, дәрігер досына:

– Байқадыңыз ба? Суретші қолы-
на «Қыз Жібек» кәмпитінің қағазын 
мықтап ұстап алыпты, – деді.

– Иә. Өзім де осыдан күдіктеніп 
едім. Бірақ суретшінің шекер кәм-
питтерден қаза табуы – ақылға 
сый майды деп маған бас инспектор 
айтқан. Сондықтан бұл утопиялық 
теориядан бас тартуыңызды өті-
немін, – деді.

– Бәлкім, бұл қияли тұжырым 
біздің концепциямызға аксиома бо-
лар, – деді заңгер жігіт.

– Сонда сіз «Ақиқат» газетінің 
тілшілеріне «Суретші кәмпиттен 
уланды» демекшісіз бе? – деді дәрі-
гер досы адуынды дауыспен.

– Мүмкін, – деді заңгер «Ақиқат» 
газетін кеудесіне қойып.

– Ғасыр Алтынбекұлы, сіздің да-
нышпандығыңызға кейде қайран 
қалатыным рас. Бірақ бұл жолғы 
ұсынысыңыз мүлдем көңілімнен 
шықпады. Кәмпиттен улану – нағыз 


