
(Соңы 4-бетте)

№44 (3369) 4 маусым 2021

ZANMEDIA.KZ

zangazet@mail.ru

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Елді мекендердегі жайылым алқаптардың көлемі 
қазір 21 млн га ғана. Р.Скляр 13 сәуірдегі жауабында: 
«облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық округтер, 
кенттер, ауылдық әкімдіктеріне ағымдағы жылдың 
аяғына дейінгі мерзімде «Жайылымдар туралы» ҚР 
заңының талаптарын бекітуді және практикалық 

Мемлекеттік рәміз-
дер – кез келген 
мемлекеттің біре-
гейлігі мен егемен-
дігін көрсететін 
маңызды белгі әрі 
мемлекеттік идео-
логияның негізі. 
Барлық халықтың 
мемлекеттігі мен 
тәуелсіздігінің 
жиынтық бейнесі  
мемлекеттік рәміз-
дер болып есепте-
леді. Сондықтан 
олар өзінің идеясы 
және нышандық 
мәнімен  мемлекет-
тілікті паш етіп, жас 
ұрпақтың бойына 
патриоттық сезімді 
сіңіру керек. Бұл 
талапқа еліміздің 
Туы, Елтаңбасы мен 
Әнұраны толық 
сай келеді деп айта 
аламыз.  

(Соңы 3-бетте)

ЖАЙЫЛЫМ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУ – 
ҮКІМЕТКЕ СЫН

ЕКПЕ: КҮДІК ПЕН ҮМІТ 

3-бет

«ҚАЙЫРСЫЗ ПАЙДАДАН 
ҚАЙЫРЛЫ ЗАЛАЛ АРТЫҚ»

5-бет
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Жұмаш ТЕМІРӘЛІ, ҚР ДСМ Туберкулез мәселе-
лері ұлттық орталығының директоры:

– Халықты бағалы сыйлықтармен ынталан-
дыру арқылы екпеге шақыру әлемдік тәжірибеде 
бар. Қауіпті вирусқа қарсы вакцина алуға ынта-
ландыруды көздейтін мұндай шара бұған дейін 
АҚШ пен Еуропада да жүзеге асқан болатын. 
Сондықтан біздің елімізде ұйымдас тырылып 
жатқан ынталандыру шараларын дұрыс деп 
санаймын. Ең болмаса уақыт таппай жүрген 
жастар, қымбат смартфондар үшін екпе пунк т
терін бетке алуы әбден мүмкін. 

Белгібай ШАХМЕТОВ, медицина ғылымының док-
торы, профессор:

– Қазір екпенің маңызын түсінгеннен емес, жұ-
мыс орнынан айырылып қалудан қорыққанынан екпе 
алып жатқандар көп. Сондықтан, әлі де болса екпенің 
маңызына қатысты халық арасында түсіндіру жұ-
мыстарын көбейту керек секілді. Шын мәнінде екпенің 
күшімен беті қайтқан індеттер өте көп. Соларды 
нақты мысалға келтіріп, елдің екпеге деген сенімін 
күшейтіп, насихатты арттыру қажет. 

Қазір көптеген елдер ковидтен елдің тазарғанын 
айтып сүйіншілеуде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
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(Соңы 8-бетте)

ВАКЦИНА САЛДЫРУҒА ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

БАЗЫНАҰСЫНЫС

жыл мерзімге «Жайылымдарды басқару және оларды 
пайдалану» жөніндегі жоспарды әзірлейді және бекі-
теді», деген болатын. Премьер-Министрдің орынба-
сары: – ауыл тұрғындарының малын жайылымдармен 
қамтамасыз ету мәселесі заң жүзінде реттелген, 
алайда жергілікті атқарушы органдар деңгейінде заң 
талаптарын толық негізде жүзеге асыру бойынша 
кемшіліктер бар. Атап айтқанда, жоспарларды әзір-
леу тек аудан деңгейінде жүргізілген, ауылдық округ-
тердің жайылымға қажеттілігі және мал жаю схемасы 
ескерілмеген. Осыған байланысты, облыс тармен 
2021–2022 жылдарға арналған жоспарларды бекіту 
жұмыстары жүргізілуде. 144 аудан бойынша жоспар 
бекітілген, ал 47 аудан бойынша жоспар келісу және 
бекіту сатысында. Жыл соңына дейін бұл жұмыстар 
толық аяқталмақ.

МЕМЛЕКЕТТІЛІК 
РӘМІЗГЕ ДЕГЕН ҚҰРМЕТТЕН БАСТАЛАДЫ

ұйымы да әлем елдерін келер оқу жылында дәстүрлі форматта оқуға шақы-
руда. Осындай сәтте еліміздің елеулі бөлігі екпе алмай, қашықтан оқуда қа-
лып кетіп жатсақ, немесе күзде індет қайтадан өршіп ие бола алмай жатсақ 
айналамыздан ұятты.

Ел і м і з д е  е к п е  с а л д ы р у 
қ а р қ ы н ы  б а я у  ж ү р уд е . 
Соңғы жылдары күнтіз -

белік екпенің өзінен бас тартушы-
лардың қатары артып бара жатқан-
дығын е скерс ек,  ковидке  қарсы 
екпеге халықты қалай ынталан -
дыра аламыз? Бағалы сыйлықтар 
арқылы халықты екпеге шақыру 
қаншалықты оң нәтиже береді?

Жалпы, халық арасында екпе туралы сауатты мәлімет аз. Есесіне 
оның нәтижесі туралы шалажансар ақпарат көп. Осыған дейін де арнайы 
бекітілген күнтізбелік екпелерден бас тартушылардың қатары көбейген 
еді. 

СОТТАР ҚҰРҒАН 
ОРЫНДЫ

Жазаны өтеуден шарт-
ты түрде мерзімінен бұрын 
босату, жазаның өтелмеген 
бөлігін жазаның неғұрлым 
жеңіл түріне ауыстыру 
бойынша туындайтын 
сұрақтар аз емес. Оларды 
қолдану Қылмыстық, Қыл-
мыстық-процестік және 
Қылмыстық-атқару кодекс-
терінде белгіленген тәртіп-
пен шешіледі. 

Сонымен, қылмыстық заңна-
ма жазаны өтеуден шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату жөнін-
де келесі жалпы қағидаларды 
бекітеді. Біріншіден – Қылмыс-
тық кодекстің 72-бабының 3-5 
бөліктерінде көзделген жаза 
мерзімінің бөлігін өтегеннен 
кейін, екіншіден – қылмыспен 
келтірілген залалды толық 
көлемде өтеген және де жазаны 
өтеу режимін қаскөйлікпен бұз-
баған жағдайда. 

ЕЛДЕГІ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ҚОЛДАҒЫ МАЛЫ ҮШІН 50 МЛН ГА-ДАН АСТАМ ЖАЙ-
ЫЛЫМ ҚАЖЕТ. СОНДЫҚТАН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЙЫЛЫМ ЖЕРДІҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНЕ 
ҚАТЫС ТЫ АРЫЗ-ШАҒЫМЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ПАРЛАМЕНТТІҢ  ТӨМЕНГІ  ПАЛА-
ТАСЫНДАҒЫ NUR OTAN ПАРТИЯСЫ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ МӘЖІЛІСМЕНДЕРІ 17 НА-
УРЫЗДА ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ РОМАН СКЛЯРДЫҢ АТЫНА 
ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ ЖОЛДАҒАН ЕДІ. 28 МАМЫРДА  ЖОҒАРҒЫ ПАЛАТАДАҒЫ 
СЕНАТОРЛАР ОСЫ МӘСЕЛЕНІҢ ӨЗЕКТІ ЕКЕНІН АЙТЫП ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АСҚАР 
МАМИННІҢ ӨЗІНЕ САУАЛ ЖІБЕРДІ. 

қолдану бөлігінде орындау шараларын қабылдау 
бойынша «Жайылымдар туралы» заңның 8-бап 
2-тармағы аясында жергілікті атқарушы органдар 
халықтың мал жайылымына қажеттілігін қамтамасыз 
ету үшін, ұйымдасқан шаруашылықтарда жүктел-
меген жайылымдарын қайта бөлуге бағытталған 2 

Нұрби ЖІГІТЕКОВ – ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі  Агроөнеркәсіптік кешеніндегі 
мемлекеттік инспекция комитетінің Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекция басшысы:

«ӨСІМДІКТЕР КАРАНТИНІ – 
АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ»

5-бетС
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Халықаралық балаларды қорғау күні Алматы қаласындағы балалар 
колониясында жыл сайын салтанатпен аталып өтілетін жарқын 
мереке. Республикадағы жасөспірім балалар жазасын өтейтін жалғыз 
колонияда қазіргі таңда 49 бала бар. Оның ішінде 36 бала аса ауыр қылмыс 
жасағаны үшін, 13 бала ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған. Сот-

ТЕРГЕУДІҢ ТАЗА ЖҮРГЕНІНЕ 
СЕНБЕЙМІЗ

АРАША

ПАЙЫМ

Жақында бейнеконференц байланыс ре-
жимінде Парламент 2021 жылғы 8 сәуірде қа-
былдаған және 2021 жылғы 13 сәуірде Мемлекет 
басшысына қол қоюға ұсынылған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілері-
не адвокаттық қызмет және заң көмегі мәсе-
лелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңының ел Конс титуциясына 
сәйкестігі тұрғысынан қарау туралы Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.Тоқаев тың 
өтініші бойынша Конституциялық Кеңестің 
отырысы өтті.   

Отырысты ашқан Конституциялық Кеңестің 
төрағасы Қ.Мәми республика Президентінің 
өтініші маңызды мәселелерді қозғайтынын және 
азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығына 
қатысты екенін атап өтті.    

Материалдарды қарауға дайындау барысы ту-
ралы Конституциялық Кеңестің мүшесі И.Меркель 
баяндама жасады. Оның айтуынша, заң жобасының 
Парламентте басталуы мен өтуінің барлық кезең-
дерінде ол кең пікірталас туғызды, соның аясында 
оны жақтаған да, оған қарсы пікірлер де болды. 
Олар мынадай: Адвокаттар алқалары мен заң 
консультанттары палаталарының республикалық 
құрылымдарына жарналарының ең төменгі шегін 
заңда 1 АЕК мөлшерінде белгілеу; Заң консуль-
танттары палатасын құру үшін мүшелердің ең аз 
санын 50-ден 200-ге де йін ұлғайту; жаңа құрылым 
– Республикалық заң консультанттарының алқа-
сын құру; адвокаттар алқалары республикалық 
конференциясының құзыретінен Республикалық 
адвокаттар алқасы төралқасының қарауына жеке-
леген өкілеттіктерді беру; заң көмегін көрсетудің 
ақпараттық жүйесінің объектілерін Республикалық 
адвокаттар алқасы мен Республикалық заң консуль-
танттары алқасына сенімгерлік басқаруға беру және 
басқа мәселелерге қатысты болды.     

Отырысқа – Конституциялық Кеңес мүдделі 
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, заң және 
ғылыми жұртшылықтың пікірлерін тыңдады. Оған 

Парламент Сенатының және Мәжілісінің, Үкімет-
тің, Жоғарғы Соттың, Бас прокуратураның, Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің, Ішкі істер министрлігінің, 
Әділет министрлігінің, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің, Қаржы мониторингі 
агенттігінің өкілдері қатысты.  

Отырыста Республикалық адвокаттар алқа-
сының өкілдері – адвокаттар Д.Канафин және 
С.Мусин; Рес публикалық нотариаттық палатаның 
төрайымы А.Жанәбілова; адвокат, Республика 
Президенті жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің мүшесі А.Омарова; сарапшылар – заң 
ғылымдарының докторы, профессор С.Тыны-
беков және Kazaкhstan Bar Association (KazBar) заң 
консуль танттары палатасының заң консультанты 
Б.Раисова өз ұстанымдарын баяндап берді. 

Конституциялық Кеңес жеке сот орындаушы-
лары республикалық палатасының, Қазақстан 
Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат 
институтының, академик Е.Бөкетов атындағы Қа-
рағанды университетінің, Каспий университетінің, 
Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Заңнама 
және салыстырмалы құқықтану институтының, 
сондай-ақ сарапшылар – заң ғылымдарының канди-
даты Р.Жәмиеваның және PhD докторы А.Қоғамов-
тың қорытындыларын зерделеді.

Кеңес елдің заң қауымдастығының белсенділі гіне 
назар аударды. Конституциялық Кеңес регла ментінің 
5.2-тармағына сәйкес, аталған өтініш бойынша 
Конституциялық Кеңеске республиканың әртүрлі 
өңірлерінен жекелеген адвокаттар мен заң консуль-
танттарынан, олардың алқалары мен палаталарынан 
75-тен астам бастамашылық қорытындылары мен 
пікірлері келіп түсті. Олардың барлығы конституци-
ялық іс жүргізу материалдарына қоса тіркелді.   

Отырысқа қатысушыларды тыңдағаннан кейін 
Конституциялық Кеңестің құрамы шешім шығару 
үшін кеңесу бөлмесіне кетті. Қабылданған шешім 
туралы қосымша хабарланатын болады.

ҚР Конституциялық Кеңестің 
баспасөз қызметі

Ақтөбеде кісі қо-
лынан қаза тапқан 
18 жастағы спорт-
шының өліміне қа-
тыс ты алдын ала сот 
тың дауы басталды. 
Алайда Дәулет Хай-
ролланың туыс тары 
қылмыстық істі про-
куратураға қайта тер-
геуге жіберуді талап 
етті.

Қайғылы оқиға 
биыл ақпан айында 
болған еді. Полицей-

Мемлекет басшысы «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өр-
кендеуінің негізі» атты Жолдауында азаматта-
рымыз жария-құқықтық дауларда көп жағдайда 
теңсіздік ахуалында қалып жататынын, олардың 
мүмкіндігін мемлекеттік аппарат ресурстарымен 
салыс тыру мүмкін еместігін атап өткен еді. Пре-
зидент осындай теңсіздіктерді болдырмау мақса-
тында дауларды шешудің ерекше тетігі ретінде 
әкімшілік әділет құрылымын енгізу қажеттігін 
тапсырды. 

Осы тапсырмадан кейін еліміздің сот төрелі-
гінде ауқымды жұмыстар жүргізіліп, тұңғыш 
рет әкімшілік әділет құрлымының негізі жасал-
ды. 2020 жылдың 29 маусымында Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі қабылданып, жаңа 
құжат 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілмек.  

Бүгінде дауларды реттеудің тиімді тетігіне 
айналған жүйе Еуропадан бөлек, Азия елдерінде 
де жоғары сенімге ие. Аталған кодекс мемлекеттік 
органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты қатынас-
тарды, әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін реттей-
ді. Әкімшілік рәсімдердің міндеті жеке және заң-
ды тұлғалардың жария құқықтарын, бостандығы 
мен мүддесін толық іске асыру, жария-құқықтық 
қатынастарда жеке және қоғамдық мүдделердің 
теңгеріміне қол жеткізіп, тиімді және бүкпесіз 
мемлекеттік басқаруды, оның ішінде адамдардың 
басқару шешімдерін қабылдауға қатысуы арқылы 
қамтамасыз ету, жария-құқықтық саладағы заң-
дылықты нығайту болмақ. Әкімшілік рәсімдерді 
жүргізу барысында мөлшерлестік, әкімшілік қа-
лауды жүзеге асыру шегі, құқықтар басымдығы, 
сенім құқығын қорғау, формальды талаптарды 
теріс пайдалануға тыйым салу, анықтық презумп-
циясы қағидаттарын сақтау маңызды. Мәселен, 
12-баптағы  құқықтар басымдығы қағидатында 
барлық күмән, қайшылық пен көмескіліктер 
әкімшілік рәсімге қатысушының пайдасына түсін-
дірілетіні көрсетілген. Әкімшілік сотта әкімшілік 
іс талап қою негізінде қозғалып, сотқа берілетін 
талап қоюлар  дау айту,  мәжбүрлеу, әрекет жасау,  
тану туралы талап қоюлар болып табылады. Ең 
бастысы, талап қою сотқа жазбаша нысанда не 
талап қоюшының және оның өкілінің электрондық 
цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған 
электрондық құжат нысанында беріледі. 

Жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің  
16-бабында соттың белсенді рөлі туралы жан-
жақты екшеленген. Атап айтсақ, сот әкімшілік 
процеске қатысушылардың түсініктемесімен, 
арызымен, өтінішхатымен, олар ұсынған дәлел, 
дәлелдемелермен және әкімшілік істің өз ге де 
материалдарымен шектеліп қоймай, әкімшілік 

ПРЕЗИДЕНТ ЖОҒАРҒЫ СОТ 
ТӨРАҒАСЫН ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асановты қабылдады. 
Жақып Асанов Президентке «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 

туралы» Конституциялық заңға биыл енгізілген өзгертулердің құқықтық және әлеуметтік әсері жайында 
баян дады. Сонымен қатар, Жоғарғы Сот төрағасы жаңа Азаматтық процестік және Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодекстерінің еліміздегі инвестициялық ахуал мен бизнестің дамуына оң ықпал ететінін атап өтті. 
Оның айтуынша, енгізілген түзетулер тұрақты әрі бірыңғай сот тәжірибесін қамтамасыз етуге пәрменді.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы дербес сот төрелігінің тиімді тетіктерін енгізуді, 
оның ішінде, шетелдік озық тәжірибелерді пайдалана отырып қамтамасыз етудің маңызды екенін айтты.

АҚОРДА

ЖИЫН

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

ЖҮЙЕ БИІК СЕНІМГЕ ИЕ

талған жасөспірімдердің арасында 14-16 жас аралығында 2 бала болса, 
16-17 жастағы 14 бала бар. Сондай-ақ 17 мен 18 жас аралығындағы 18 
бала, он сегіз жастан үлкен 15 бала жазаларын өтеуде. Ойнақтап жүріп 
от басқан жасөспірімдердің бүгінгі жанашыры да, ата-анасының орнын-
дағы қамқоршылары да – мекеме қызметкерлері. Жазалы балалардың 
тәрбиесімен айналысатын мамандар жыл сайын балалар күнін айналаны 
думанға бөлеген мерекеге айналдырып, алыстан келген ата-аналар үшін 
«Ашық есік» күнін өткізетін. Балалар ата-аналарымен, бауырларымен 
қауышып, сағыныштарын басатын.

– Қазір әлемді жайлаған пандемияға байланысты соңғы екі жылда 
«Ашық есік» күнін өткізу мүмкіндігі болмады. Бірақ балаларға таксофон 
арқылы ата-ана, туыстарымен хабарласуға ешқандай шектеу жоқ. 
Жазалы балалардың тәрбиесінің нәтижелі болуына олардың ата-ана-
ларының да тигізетін ықпалы зор. Сондықтан біз, онлайн байланысқа 
қайта өзіміз қолдау көрсетіп, қажет болған жағдайда олармен өзіміз 
де хабарласып отырамыз, – дейді ЛА-155/6 мекемесінің бастығы әділет 
подполковнигі Мирас Толубаев. 

Сондай-ақ, 1 маусым күні түзеу мекемесіндегі 9 және 11-ші сынып 
оқушылары емтихан тапсырып, эссе жазды. Жасөспірімдердің орта 
мектепті бітіргені туралы аттестат алар күні де алыс емес. Бір қуан-
тарлығы – оқушылар арасында әдебиет пен өнерге жақын балалар көп. 
Олар осындай мерекелік шаралардың көңілді өтуіне барынша атсалысып, 
салтанатты сәттерді өнерлерімен өрнектейді.

– Мен бостандықта жүргенде қылмыс жасап, өз тағдырымды өзім 
тас-талқан еттім. Сот залынан «Енді менде ешқандай болашақ жоқ» 
деп түңіліп шыққан болатынмын. Балалар колониясына келгенде өзімді 
жылы жүрекпен, үлкен мейіріммен қарсы алған қызметкерлерді көріп, 
өмірге деген құштарлығым артты. Бізбен арнайы психолог, тәрбиешілер 
жұмыс істейді, жарқын болашаққа жол сілтейді. Мереке сайын сый-сия-
пат пен көңілді күй сыйлайды. Мен колонияда жүріп мамандық алдым. 
Ендігі арманым – бостандыққа шыққан соң адал еңбек етіп, мүмкіндік 
болса өзімнің жеке кәсібімді ашу. Менің осы ойымның жүзеге асуына 
ұстаздарым, жасақ бастықтары мен тәрбиешілер жігер беруде. Бола-
шақта олардың сенімін ақтауға тырысамын, – дейді Шығыс Қазақстан 
облысынан келген Алексей. Ол 7 жыл 6 айға сотталып, аталған колония-
ға 2017 жылы келген болатын. Ата-анасы болса да, қолайсыз отбасында 
тәрбиеленген Алексейдің арманының орындалуына мекеме қызметкер-
лері жан-жақты қолдау көрсетуде.

Биыл індеттің алдын алу мақсатында колонияға кіретін кәсіпорын-
дарға да шектеу қойылды. Мереке күні тек «Алматы азық-түлік» және 
«Сабыржан» компаниялары түзеу мекемесіндегі балаларға сый-сияпат 
жасап, қуанышқа бөледі. Сондай-ақ, жасөспірімдер арасында эстафета-
лық ойындар сайысы, қол күрестіру, жылдамдыққа жүгіру, үстел теннисі 
сияқты ойындардан жарыс ұйымдастырылып, жасақ аралық футбол 
ойыны болды.

Алматы қаласы бойынша ҚАЖ департаменті ЛА-155/6 мекемесі

лердің мәліметінше, туған күн кешіне жиналған 
жастардың басқосуы жанжалға ұласқан. Сол 
кезде жиналғандардың бірі оқ атып, Дәулет Хай-
ролла мерт болған. Күдікті ұсталып, қылмысын 
мойындады. Іс сотқа жетті. Алайда, марқұмның 
туыстары Азия чемпионының өліміне бір ғана 
адамның қатысы бар дегенге сенбейді. 

– Жалғыз бір адамның мойнына іліп, қалған-
дарының бәрін бостандықта қалдырғылары келіп 
отыр. Олай болмауы керек. Үш бала Дәулетті 
ұрған. Сот сараптамасында оның жеңіл жарақат 
алғаны айтылған. Дәулеттің қасында болған куә-

гердің көрсетуі солай. Мүмкін, қасындағы адам 
«ат, ат» деп айтпағанда, ол бала атпас еді деген. 
Ол адамды да іске тартуды талап етеміз, – дейді 
марқұмның әпкесі Жадыра Айтжанова.

Айыптау актісіне қарағанда, 21 жастағы жігіт 
тапанша сақтап, өзімен бірге заңсыз алып жүр-
ген. Сол күні күдікті ішімдік ішкен күйі тағы бір 
адамға қару кезенген. Алайда ол оқтан құтылып 
кетеді. Жанжал кезінде күдікті Дәулет Хайролла-
ны да атқан. Бұл жолы оқ марқұмға тиіп, ол оқиға 
орнында көз жұмған. Тергеу органдары күдіктіге 
Қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша 
айып тағуда.

– Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөнін-
дегі мамандандырылған ауданаралық сотына 
С.Садуов қа қатысты ҚК-нің бірнеше бабы бо-
йынша қылмыстық іс түсті. Қылмыстық іс алдын 
ала тыңдау сатысында, – деп хабарлады облыстық 
соттың баспасөз қызметі.

Айта кетелік, Дәулет Хайролла – каратэден 
Қазақстан кубогының, Азия кубогының ие-
гері, Қазақстан чемпионатының жеңімпазы. 
Ол жоғары оқу орнының спорт факультетінде 
оқи жүріп, кішкентай балаларды каратэге 
бау лыған.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ.

істі дұрыс шешу үшін маңызы бар барлық нақты 
мән-жайды жан-жақты, толық және объективті 
түрде зерттейді. Одан бөлек, сот өз бастамасы 
немесе әкімшілік процес ке қатысушы лар дың 
уәжді өтініш хаты бойынша қосымша материал-
дар мен дәлелдемелерді жинап, әкімшілік сот ісін 
жүргізу міндеттерін шешуге бағытталған өзге де 
әрекеттерді орындайды. Сондай-ақ, аталған бапта 
судья әкімшілік істің нақты және заңды тұстарына 
жататын құқықтық негіздемелер бойынша өзінің 
алдын ала құқықтық пікірін айтуға құқылы екені 
көрсетілген. 

Өздеріңізге белгілі, бүгінде еліміздің сот 
төре лігінде дауларды бейбіт келісіммен реттеуге 
айрықша мән беріліп келеді. Жаңа кодекстегі тағы 
бір ерекшелік, туындаған дау-жанжалды өзара  
бейбіт келісіммен реттеуге жан-жақты мүмкін-
діктің қарастырылуында болып отыр. Мәселен, 
тараптар өзара жол беру негізінде әкімшілік про-
цестің барлық сатысында сот шешім шығаруға 
кеткенге дейін татуласу, медиация немесе дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы 
келісім жасасу арқылы әкімшілік істі толығымен 
немесе ішінара аяқтай алады. Ал, жауапкердің 
әкімшілік қалауы болған кезде тараптардың та-
туласуына жол беріледі. Егер тараптар татуласу, 
медиация немесе дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы келісімге қол жеткіз-
бесе немесе сот келісімнің шарттарын бекітпесе, 
әкімшілік істі талқылау жалпы тәртіппен жүр-
гізілетінін атап өткен жөн. 

Қорыта айтқанда, маңызды әрі жаңа әкімшілік 
әділет институты  сот қызметіне тың серпін беріп, 
мемлекеттік органдардың адамдар мен бизнеске 
көзқарасын жақсартып, елдегі экономикалық 
ахуалды арттырып, мемлекеттік басқару орган-
дарының қызметін жаңа сапаға көтереді деген 
сенімдемін. 

Ақмарал АХМЕТОВА, 
Маңғыстау облыстық сотының судьясы  
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– Енді ковидке қарсы екпеге де шоши қараушылардың қатары көп. Сондықтан, 
ел ішінде екпеге қатысты кешенді түсіндіру шаралары жүргізілуі керек деп 
санаймын. Қазір екпе егілмегендердің кейбір қызмет көрсету орындарына кіре 
алмайтыны айтылып жатыр ғой. Сол секілді мәжбүрлеу шаралары бәрібір ке-
рек. Әйтпесе, маскасыз режимге де, қалыпты өмір сүру жағдайына да әзір көше 
алмаймыз. Көпшілікпен жұмыс істейтін мамандық иелері бәрібір егілуі керек. 

– Сондықтан екпе туралы ел ішіндегі қауесеттерге нүкте 
қойып, халықтың басым бөлігін екпе ектіруге ынталандыруы-
мыз керек. Жемқорлықтың да екпеден алыс жүруін қадағалауға 
тиіспіз. Шара басталмай жатып, екпенің паспортын сатушы-
лардың тіркелуі сұмдық қой. Бүйте берсе екпе ектірмей-ақ сатып 
алам деушілердің қатары артуы мүмкін. Осы орайда ақ халат-
тылардың жауапкершілігін де арттыруымыз керек. 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Жұмаш ТЕМІРӘЛІ, ҚР ДСМ Туберкулез мәселелері ұлттық орталығының 
директоры:

Белгібай ШАХМЕТОВ, медицина ғылымының докторы, 
профессор:

Өйткені, олар айналасына қауіп төндіреді. Ал көп үйден шықпайтын, зейнет жасына жеткен, созылмалы 
ауруы барларға түсіністікпен қарауға болады.  

Жалпы, қымбат смартфондар ғана емес, басқа да сыйлықтар санын көбейтіп, түрлі қызмет көрсету 
орындарына жеңілдік жасап, халықты ынталандыра түсуіміз керек. Ынталандыру үшін сыйлыққа әр 
облыстан бір үй тігілсе де артық емес. Өйткені, пәтер жұрттың бәріне керек. Және жеңімпаздарды те-
ледидар арқылы жариялап, екпе салғандар көбейген жағдайда барлық жұмыс орындары қалыпты жұмыс 
режиміне көшетіні туралы, оқушылардың партаға қайтадан оралатыны туралы роликтер түсіру керек. 
Мәселен ауыл халқын жеңілдікпен қызықтыра алмайсың. Оларға фитнес залдар, бассейндер маңызды емес. 
Сондықтан ауыл халқын да ынталандырудың жолдарын қарастыру керек. 

ВАКЦИНА САЛДЫРУҒА ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Тағы бір айта кетер жайт, халық денсаулығын көтерудің де түрлі жолдары қа-
растырылуы тиіс. Ұлттың саулығын қамтамасыз ету, ағзаның қорғаныш қабілетін 
арттыру бағытында да жұмыстар қажет. Әйтпесе індетке жеңіле береміз. Ден-
саулық сақтау министрлігі ұсынған мәліметке сенсек, қазір елімізде коронавирусқа 
қарсы вакцина салдырғандардың саны 1 млн 96 мың 310 адамға жеткен көрінеді. Екпе 
пункттерінің де саны артуда. Сондықтан алдағы уақытта екпе алушылардың қатары 
артатынына сенім мол! 

(Соңы. Басы 1-бетте)

АЛАҢ ЖҰРТ 

– Енді қалған үш айда он мил-
лионды маңайлай аламыз ба? Негізі 
елімізде екпе салу ерікті болға-
нымен, түрлі жолдармен қорқытып, 
үркітіп, екпеге міндеттеу шаралары 
көп кездесуде. Әсіресе, ауылдық 
жердегі мұғалімдер мен мемлекет-
тік қызметкерлер денсаулығында 
екпеге қарсы көрсетілім болса да 
екпе салдырмаса жаңа оқу жылында 
қызмет етуге рұқсат етілмейтінін 
айтуда. «Аудандық жарыста коман-
далық көрсеткіш бойынша бірінші 
орын алғандықтан келесі кезеңге 
басқа бір ауданда спорттық жарысқа 
қатысуымыз керек болған. Бас-
шылық екпе егілмегендер жарысқа 
жіберілмейтінін ескертті», деген 
шағымдарымен хабарласқан ұстаз-
дар көп. Базарда сауда жасайтын 
тағы бір апай «осы айдың ортасына 
дейін екпе алып үлгермесем, базар 
әкімшілігі келер айда базарда сауда 
жасауға рұқсат етпейтінін айтты» 
дейді. Тізе берсек, мәжбүрлеу ша-
раларының еліміздің түрлі өңірінде, 
барлық салада болып жатқанын бай-
қаймыз. Ал мәжбүрлеу халықтың 

көкейіндегі күдігін одан сайын кү-
шейтпесіне кім кепіл?

Айтпақшы вакцинация пункт-
терінде инъекция салғандарға сый-
лықтар мен жеңілдіктер ұсыны-
ла бастады. Вакцинаның бірінші 
компонентін алған азаматтар спорт 
клубына, кинотеатрға, боулингке, 
көлік жууға бару үшін жеңілдік 
карталарын ала алады. Тіпті, екпе 
салғандар мейрамханада жеңіл-
дікпен тамақтана да алады. Бұл нау
қанға кәсіпкерлер де қызығушылық 
танытып жатқандықтан, жақында 
сауда орталықтары да жеңілдіктерге 
қосылатыны айтылуда. Демек, жеңіл-
дікпен киім алып, жеңілдікпен ойын 
алаңдарында балаларды ойнату мүм-
кіндіктері де қарастырылуы мүмкін. 

Алматы қаласы Бостандық ау-
даны әкімінің орынбасары Жанар 
Сәдуақасова: «Кинотеатрлар 20% 
жеңілдік береді, кафелер мен мей-
рамханалар да 1020%, сұлулық 
салондары 30%ға дейін, театрларда 
5%ға дейін жеңілдіктер бар» дейді. 
Мұндай ынталандыру шаралары ше-
телдерде де ұйымдастырылған көрі-

неді. Мәселен АҚШта Огайо тұрғы-
ны вакциналық лотереядан миллион 
доллар ұтып алса, бір оқушы бола-
шақ колледжде оқуын төлейтіндей 
ақша ұтқан. АҚШта апта сайын мау
сым айы бойы вакцинацияланғандар 
арасында миллион доллар ойнаты-
латыны айтылуда. Осы орайда қа-
зақстандық депутаттар да жақында 
«вакцинацияланған азаматтардың әлі 
де жеткілікті артықшылықтары жоқ» 
деп алаңдаған болатын. Мәселен, 
оларда «екпе алған азаматтарға көр-
ші елдерге кедергісіз шыға алатын-
дай артықшылықтар қарастырылса» 
деп отыр. Демек алдағы уақытта 
көпшілікті ынталандыру үшін түрлі 
шаралар, ынталандыру әрекеттері  
көбейе бермек. 

Айта кетер жайт, дәл қазір бірне-
ше екпе пункттерінде сыйлыққа қым-
бат айфондар мен бағалы сыйлықтар 
тігіліп, халықты екпеге шақыру жұ-
мыстары жалғасуда. Бірақ ақ халат-
тылар бұл екпеге шақырудың тиімді 
тәсілі емес деген пікірде. 

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Тәуелсіздігін енді жариялаған елі
міз үшін мемлекеттік рәміздерді қа-
былдау оңайлықпен жүзеге аспады. 
Оны тиісті мемлекеттік органдар мен 
ұйымдар жанжақты ізденіспен, мұқи-
ят дайындықпен қолға алды. Алдымен 
1992 жылдың басында мемлекеттік 
нышанды дайындау бойынша белгілі 
заңгерлер мен қоғам қайраткерлерінің 
басын қосқан комиссия құрылды. Бұл 
ұйымның шешімімен суретшілер, саз-
герлер арасында Елтаңба, Ту және 
Әнұран жобаларына конкурс жариялан-
ды. Олардан рәміздер үлгісін тарихи, 
саяси және экономикалық символизмге 
сәйкес жасау талап етілді. Бұл байқау
ға 600ден астам адам қатысып, оған 
1200 мемлекеттік ту эскиздері, 245 
елтаңба суреті мен 67 суреттемесі 
және әнұранның 750 нұсқасы ұсы-
нылды. Солардың ішінен ту эскиздері 
бойынша Қазақстанның өнер қайрат-
кері Шәкен Ниязбековтің, елтаңба 
суреттері мен суреттемесі бойын ша 
белгілі сәулетшілер Жандар бек Мәлі-
беков пен ШотАман Уәлиханов тың 
жобалары топ жарды. Ал әнұран бо
йынша оның бұрынғы нұсқасының 
музыка лық редак циясын сақтау ту-
ралы шешім қабыл данып, Елбасы 

РӘМІЗГЕ ДЕГЕН ҚҰРМЕТТЕН БАСТАЛАДЫ

Сәкен ӘМІРЕЕВ, эпидемиолог:

Н ЕГІЗІ ЕЛІМІЗДІҢ 
ДЕНСАУЛЫҚ 
САҚТАУ МИН

ИС ТРІ АЛЕКСЕЙ ЦОЙ 
ҚЫР КҮЙЕК АЙЫНА 
ДЕЙІН ЕЛІМІЗДЕ 10 
МИЛ ЛИОНҒА ЖУЫҚ 
АДАМҒА ЕКПЕ САЛУ 
ЖОСПАРЛАНҒАНЫН 
АЙТҚАН БОЛАТЫН. 
ДӘЛ ҚАЗІР ЕЛІМІЗ
ДЕ ВАКЦИНАНЫҢ ЕКІ 
ДОЗАСЫН ДА АЛҒАН 
ЖАНДАР САНЫ 997 
МЫҢ АДАМҒА ЖЕТ
КЕНІН, БҰЛ ХАЛЫҚТЫ 
ИММУНДАУ НАУҚАНЫ 
БАСТАЛҒАННАН БЕРІ 
ТӨРТ АЙДАҒЫ КӨРСЕТ
КІШ ЕКЕНІН ЕСКЕРСЕК, 
МҰНДАЙ ҚАРҚЫНМЕН 
КҮЗГЕ ДЕЙІН ОН МИЛ
ЛИОН АДАМҒА ЕКПЕ 
САЛЫП, МАСКАСЫЗ РЕ
ЖИМГЕ КӨШІП ҮЛГЕРЕ 
АЛАМЫЗ БА?!

Нұрсұлтан Назарбаев тың бастама-
сымен 1956 жылы дүниеге келген 
Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қа-
зақстаным» атты патриоттық әні 
бекітілді. Кейін мемлекеттік әнұранға 
биік мәртебе беру және салтанатты 
әуез сіңіру үшін Жұмекен Нәжіме-
денов жазған әннің алғашқы мәтінін 
Нұрсұлтан Назарбаев өзі өңдеді. 

Бүгінде мемлекеттік Елтаңба, Ту 
және Әнұранымыз әлемнің кез келген 
нүктесіндегі халыққа Қазақ станды 
тануға мүмкіндік беретін, еліміздің 
ұлттық келбетін айқындайтын басты 
құндылыққа айналды. Олар арқылы 
дүние жүзі Қазақстанның дара бол-
мысын зерделеп, егемен ді ел ретінде 
мойын дап, мақсатмұратын көруде.  

Мемлекеттік рәміздеріміз біздің 
бүкіл тәуелсіз ел ретінде қалыптасу 
жолындағы күреске толы өміріміздің 
белгісі. Елтаңбамыз жарқырай көрініп, 
Туымыз асқақтай желбіреп, Әнұра-
нымыз шабыттана шырқалған сайын 
мың өліп, мың тірілген қазақтың ұлы 

жеңіс тері көз алдына келіп, рухы 
асқақтайды. 

Өкінішке қарай, осынау баға жет-
пес құндылықтармыздың маңызын, 
түсіне бермейтін замандастарымыз 
кездесіп қалады. Мысалы, осыдан біраз 

уақыт бұрын туымызбен қоқыс тасыған 
жағдай орын алды. Байрағымыздың 
кішкентай бейнелерінің әр жерде жа-
татыны да бар. Сырттан жеткізілетін 
тұрмыстық бұйым, іш киім дерге туы-
мыздың бейнеленуі де ашындыра-

тын жәйт. Бұл әрине, сауат сыздықтан 
бұрын, рухтың әлсіздігі, ел мен жерге 
деген сүйіспеншіліктің төмендігінің 
белгісі. Мұндай жағдайға төзімсіздік 
бойымызда қалыптасып, сол сәтінде 
жоюға дайын болу керек. Өзін сый-
лайтын, өзгелерге өзін сыйлаттыр ғысы 
келетін ұлт алдымен осы мемлекеттік 
рәміздерді мансұқтау ға жол бермеуі 
керек. Бұл үшін оларға құрмет отбасы-
дан басталып, балабақша мен мектепте 
біздің төл тарихымыз тереңдетіліп 
оқылуы тиіс. Осы ретте өзге елдер-
ден үйренеріміз көп. Мәселен, Сауд 
Арабиясы мемлекеттік туын жерге, 
тіпті суға тигізуге тыйым салады екен. 
Бүгінде әлемдік экономиканың үлкен 
ойыншыларының бірі болып, халқын 
бақуатты тұрмысқа жеткізіп отырған 
бұл елдің жетістігінің сыры да осы өз 
құндылықтарына деген айрық ша құр-
метте жатса керек. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

– Халықты кәмпитпен алдаған баладай олай жасамау 
керек. Ынталандыру ретінде ұтыс ұйымдастырғаннан 
гөрі, ел ішінде екпенің маңызын, қандай жағдайда теріс әсері 
болуы мүмкін екеніне қатысты түсіндіру шаралары көбірек 
жүргізілуі керек. Мысалы, халық екпенің осы уақытқа дейін 
қанша адамның өмірін сақтап қалғаны туралы ақпарат-
тан гөрі екпе арқылы егілетін чип туралы ертегіге көбірек 
сенуде. Өйткені, қауесет желдей есіп тұр. Тиісті орындар 
тарапынан насихат шаралары кемшін. Менің ойымша, 
әлі де болса екпеге қатысты анық ақпараттар халыққа 
жеткіліксіз. Содан кейін халық қарақшылық жолмен шека-
ра асып келген түрлі дискілерді көріп, екпе жөнінде теріс 
ақпараттың жетегіне еріп жүр. Халық арасында екпенің 
тиімділігін кеңінен насихаттай түсу керек. Мәселен, соңғы 20 жыл ішінде қызамықпен 
ауыру 291 есеге, көкжөтел  21 есеге, дифтерия  96 есеге, эпидемиялық паротит 122 есеге 
төмендеген. Сондай-ақ, екпе егу басталғанға дейінгі уақытпен салыстырғанда балалар 
арасындағы «В» вирустық гепатитімен ауыру 137 есе азайды. Осы секілді ақпараттар 
халыққа кең насихатталуы қажет. Бұған дейін вакцина салдырмаған азаматтардың 
ойын-сауық және сауда орындарына баруына тыйым салу туралы пікірлер де айтылған 
болатын. Бірақ бұл қоғамда наразылық тудыруы ықтимал. Сондықтан, ең жақсы әдіс 
халыққа маңыздылығын түсіндіру деп санаймын. Вакцинацияның көмегімен түрлі ин-
фекциялардан болатын ауруларды барынша қысқартуға, тіпті ауруды жоюға да бола-
тынын көріп отырмыз. Полиомиелит, дифтерия, қызылша секілді көптеген инфекция-
лардың таралуы осыған дейін әлемдік медицинада үлкен мәселе болып келген еді. Бүгінде 
екпе бұл мәселені толығымен шешті. Ел ішінде негізсіз тараған «2021 жылдың күзінде 
вакцина алған адамдар жаппай өле бастайды», «екпе чипке айналады» деген қауесет-
терге нүкте қойылуы керек. Ол үшін тиісті орындар дер кезінде түсіндіру жұмыстарын 
жүргізіп, халықтың екпеге қатысты сенімін қалыптастыруға тырысуы керек. 

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:

– Екпе ерікті десек те, қазір ел ішіндегі қалыптасқан 
ахуал екпеге тарту арқылы біреулердің құқығына қол 
сұғылып жатқан жоқ па деген ой қалыптастыратыны да 
сөзсіз. Оның үстіне, халықтың бойындағы үрей екпе паспор-
тын сатып алу секілді заң бұзшылықтарға итермелеуде. 
Сондықтан үрейді сейілтуге тырысып, екпе паспортының 
сатылмауын қарас тыру шарт. Халық белгілі бір көрсет-
кіштерге қарай екпеден босатылып, жалпы  халықтың 
денсаулығының қауіпсіздігі үшін жаппай егу жұмыстарын 
жүргізуге тырысу керек деп ойлаймын. Өйт кені, екпенің 
ерікті екеніне қарамастан мәселен педиатр екпе алуы ке-
рек. Оның кесірінен босанған жас анаға да, балаға да қауіп 
төнбеуі тиіс. Әрине, заң бойынша екпе алмағаны үшін оны 
ешкім жұмыстан шығара алмайды. Бірақ оның кесірінен 

ол жұмыс істейтін жердегі ана мен бала зардап шекпеуі маңызды. Сондықтан екпеге 
қатысты түсініксіздік орын алмауы үшін осы мәселелер айқындалуы қажет.

КҮДІК ПЕН ҮМІТЕКПЕ 

Бауыржан АХМЕТҚАЛИЕВ, Нұр-Сұлтан қаласының маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік сотының төрағасы:

– «Мемлекеттік рәміздерді қолдану тәртібін бұзу, оларды 
бүлдіру, қорлау әрекеттері Әкімшілік құқықбұзушылық туралы 
кодекстің 418 және 458-баптарында айқындалған талаптар 
бойынша қаралып, шара қолданылады. Бұл мәселе сотта 
қаралмайды. Аталмыш құжаттың 715-бабында белгіленген 
тәртіптерге байланысты әкімшілік жазаны Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша бас 
инспекторы немесе оның орынбасары тағайындайды. Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодекстің 418-бабының 2-тармағында 
көрсетілгеніндей, жеке тұлғаларға 50, лауазымды адамдарға 
100, орта кәсіпкерлік субьектілеріне 150, ірі кәсіпкерлік субьек-
тілеріне 250 айлық есептік көрсеткіштер көлемінде айыппұл 
салынады.  

:

МЕМЛЕКЕТТІЛІК 
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ТАРАЗЫ

АЛҒАШҚЫ ЦИФРЛЫҚ ТӨЛЕМ КАРТАСЫ 
ПАЙДА БОЛДЫ
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сын шығару құқығын алған, Visa-ға тікелей мүшелік алған алғашқы 
компаниямыз. Енді біздің клиенттеріміз нақты бір банкке тәуелді 
болмай, еркін жүре алады. Клиенттік тәжірибені зерттей келе, 
сондай-ақ, нарыққа қажетті инновациялық шешім ұсына отырып, 
компания өз клиенттеріне үздік өнімдік шешімдерді қолдануға мүм-
кіндік береді, – дейді Beeline Қазақстанның бас атқарушы директоры 
Евгений Настрадин. Оның айтуынша, Simply-дің әрбір клиентіне Visa 
Platinum премиалды картасы тегін шығарылады. Аталған карта 
Қазақстанда да, шетелдік сапарларда да клиенттерге жақсы серік 
болады. Танымал брендтердің жеңілдіктерінен бастап, әуежайда 
lounge-ға тегін кіруге дейін премиалды артықшылықтарды бе-
реді. Тек Simply клиенттеріне қолжетімді тағы бір артықшылық 
– картаңызға сіздің телефон нөміріңіз енгізіледі, сондықтан оны 
ұмытпайсыз әрі керек-жарағыңызды онлайн сатып алған кезде де 
еш қиындықсыз қолдана бересіз. Компания абоненттері өздерінің 
цифрлы карталарын мобильді телефонның теңгерімімен байланы-
стырып, оны Simply картасымен емін-еркін қолдана алады.    

Е.КЕБЕКБАЙ,
 «Заң газеті»  

рлық қызметті қосу үшін клиент өз смартфонына Simply қосым-
шасын жүктеп, оған телефон нөмірін тіркеп, жеке куәлігін немесе 
паспортын қолданып, сәйкестендіруден өтуі қажет. Қызметке 
қосылу, жылдық қызметі және әмиянды ашу – тегін. Барлық қол-
данушылар үшін қаражатты салу да пайызсыз. Әмияннан Simply 
әмиянына ақша аудару және ҚР шығарылған банк карталарына 
да аударымдар комиссиясыз қолжетімді. Сондай-ақ, жаңа қаржы 
қызметінің көмегімен Simply цифрлық картасын қолдана отырып, 
әр төлемнен 1,5% басталатын бонус алуға болады. Клиенттерге 
барынша ыңғайлы болу үшін компания Apple Pay, Samsung Pay, Garmin 
Pay цифрлық әмияндарымен ықпалдастық жасады. Контактсыз 
төлем жасау барысында осы технологияны қолданғанда да кли-
ентке 3% көлемінде бонус түседі. Стандартты бонустармен қатар 
клиенттер 5% және 10% көлемінде жоғары бонустар ала алады. 
Жоғары бонустар нақты санаттағы төлемдерге беріледі (мәселен, 
Duty Free мен үй жануарларына арналған дүкендерде 10% және мау-
сымдық бонустар 5%). 

– Beeline Қазақстан нарыққа бірегей жаңа буын өнімін ұсыну 
арқылы мобильді қаржы қызметтердің жаңа кезеңіне аяқ басты. 
Біз ТМД-дағы банктік емес ұйымдардың ішінде Visa Platinum карта-

Мобильді қаржы сервис-
терімен біріккен алғашқы циф-
рлық төлем картасы пайда 
болды. Бұл бірегей өнім цифр-
лық қаржы сервисі  болып 
табылады. Simply атауымен 
шыққан картаны Beeline-ның 
еншілес компаниясы шығарған. 
Мобильді қосымша клиенттің 
телефон нөмірімен байланыс-

БАЗЫНА

САРАП

КИЕ

Бұл жұмыс жыл аяғына дейін жүр-
гізіледі және заңсыз берілген жер 
учаскілерін қайтару бойынша тиісті 
шешімдер қабылданады. Жер ресурс
тарын тиімді пайдалану мақсатында 
жергілікті атқарушы органдармен өт-
кізілген ісшаралар нәтижесінде 2019 
жылдың басынан бері 5,36 млн га 
пайдаланылмаған жайылым анықтал-
ды. Оның 2,31 млн гектары қайта ай-
налымға тартылды, 1,11 млн гектары 
мемлекеттік меншікке қайтарылды, ал 
1,94 млн гектар жайылымды мемлекет 
меншігіне қайтару мақсатында сот про-
цестері жүргізілуде.

Өткен жұмада сенаторлар – С.Дүй-
сембинов, О.Булавкина, М.Жұмағази-
ев, А.Күрішбаев, Ә.Нұрсалиев Пре-
мьерМинистрге елді мекендер мен 
ауылаймақтарды алаңдатып отырған 
мәселелер бойынша өз ұсыныстарын 
жолдап, түйткілдің шешілуіне ықпал 
етуді сұрады. Сенаторлар: біріншіден, 
жергілікті жерлерде шаруа қожа-
лықтарымен түсіндірме жұмыстарын 
қарқынды түрде жүргізе отырып, 
олардың бірігіп үлкен кооперативтер 
құруына жанжақты қолдау көрсетілуі 
қажет. Екіншіден, жайылымдарды 
ұзақ мерзімді кезеңге (5 жылға) басқа-
ру жөніндегі жоспарларды бекіту, 
қоғамдық жайылымдарды пайдалану 
шарттарын айқындау, жайылым пай-
даланушылардың бірлестігін құру 
және оған жеке ауладағы ауыл ша-
руашылығы жануарлары иелерінің 
кіру міндеттілігін қарастыру мен 
жайылым билетін енгізу, сондайақ, 
ортақ пайдаланымдағы жайылымдар-
ды мал басының санына байланысты 
пайдаланудың ақылы болуын енгізу. 
Үшіншіден, жайылымдарды басқару 
жөніндегі жоспарларды және жай-
ылым айналымдарының схемаларын, 
шалғайдағы мал шаруашылығын ұй-
ымдастыру жөніндегі бағдарламаны, 
жайылымдық инфрақұрылым объек

Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiл – қазақ тiлi. Мемлекеттiк тiл 
– мемлекеттiң бүкiл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық саласын-
да қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс 
қағаздарын жүргiзу тiлi. Заңға сәйкес мемлекеттiк тiлдi меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбiр азаматының парызы. «Анамыздың ақ сүтімен бойы-
мызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл атабабамызды, тарихымызды ұмыту» 
деген қазақтың біртуар ұлы Б.Момышұлы. Туған тілімізде тарихымыз, ұлттық 
санамыз, рухымыз, мәдениетіміз, құндылығымыз, бірлігіміз жатыр.

Өкінішке қарай, үлгі болудың орнына, керісінше өз ұлтымыздың кейбір аза-
маттары мемлекеттiк тiлде – ана тілінде сөйлемей, орыс тілінде сөйлеп, жазып, 
қоғамда мемлекеттiк тiлдiң қолданылу деңгейін төмендететінін көріп келеміз. 
Бірінші кезекте, барлық мемлекеттік мекемелерде отырыстар, жиналыстар, 
ісшаралар міндетті түрде мемлекеттік тілде өткізілуін талап етіп, талапты 
сақтамағандарға қатаң жауапкершілік көздеу қажет. Өзіміз қазақша сөйлемесек, 
жазбасақ, үлгі болмасақ, басқаға қазақша үйрен деп қалай айтпақпыз?

Сотқа арыз, істер қай тілде түссе, заң бойынша сот істі сол тілде қарауға 
міндетті. Осындай жағдайларда, іске қатысушы адамдардың барлығы қазақ 
азаматтары бола тұра, сот оларға аудармашы қатыстырып, істі орыс тілінде 
қарайды, сот шешімін орыс тілінде дайындайды. Бұл да өзекті мәселе.

Өзге тілді артық санап, өзге тілде сөйлегенді дұрыс көріп, өз тілімізді 
қадірлемей, ұлттық қазынамыздан айырылып қалмасақ болғаны. Сондықтан 
барлығымыз мемлекеттік тілге немқұрайлы қарамауымыз керек. Тәуелсіз елде 
тұрамыз, өзге ұлт өкілдеріне жалтақтайтын уақыт өтті. Туған тілге құрметпен 
қарап, елімізге тілдің маңыздылығын терең ойланып, күнделікті өзіміз үлгі 
болып, отбасымызда, көршілерде, жұмысымызда, қоғамда қазақша сөйлеп, 
басқаға қазақ тілінде сөйлеуді үйретіп, мемлекеттік тілдің қоғамда кеңінен 
қолданылуына барынша атсалысуды парызымыз деп білген жөн. Қазақ тіліне 
деген қажеттілікті тудырып, қазақ тілінің мәртебесін асқақтатуды міндетіміз 
деп білу қажет. Бұл жөнінде Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Мемлекеттік тілді 
білу Қазақстанның әрбір азаматының міндеті» деп атап көрсетті.

Осы орайда ұлт жанашыры А.Байтұрсыновтың «Өз тілімен сөйлескен, өз 
тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Тілі 
жоғалған ұлттың өзі де жоғалады» деген ескертуі әбден орынды. 

Ж.АЯТОВ,
Әйтеке би аудандық сотының төрағасы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

Қазіргі уақытта сот 
төрелігін жүзеге асыру 
процесін оңайлату, оны 
басы артық бюрократиялық 
рәсімдерден арылту қажет-
тігін, жаңа кәсіби білікті 
кадрларды сот төрелігін 
жүзеге асыруға тарту, жаңа 
ақпараттық технологиялар-
ды белсенді енгізу шарала-
ры бас ты назарда тұр. Сот 
төрелігіне деген халықтың 
сенімін арттырып, ор-
нықтыру – басты меже. 
Осы мақсатты жүзеге асырудың бір 

маңызды тетігі 2021 жылдың 1 шіл-
десінен бастап қолданысқа енгізілетін 
Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодексі 
болып табылады. Кодекс өз кезегінде 
әкімшілік рәсімдер және әкімшілік 
сот ісін жүргізу бөліктерінен тұрады. 
Әкімшілік әділет жүйесінің негізгі 
мақсаты жарияқұқықтық қатынас
тарда жеке тұлғалардың бұзылған 
немесе дау айтылатын құқықтарын, 
бос тандықтары мен заңды мүдделерін, 
заңды тұлғалардың құқықтары мен заң-
ды мүдделерін тиімді түрде қорғау және 

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ
қалпына келтіру үшін әкімшілік істерді 
әділ, бейтарап және уақытылы шешу 
болып табылады.

Кодексте жаңашылдықтар бар-
шылық. Жаңа заңнаманың ерекшелік-
тері Жоғарғы Сот жанындағы Сот 
төрелігі академиясының алаңын-
да, жергілікті соттар, оның ішінде 
НұрСұлтан қаласының соттарында 
жанжақты талқыланды. Мұндағы 
жаңғыртулардың бәрі уақыт тезінен 
өткен, Германия, Австрия, Латвия 
сияқты елдердің сот тәжірибесінде 
өзінің маңызын дәлелдеген. Бұл заң 
осындай озық елдердің тәжірибесіне 
сүйене отырып дайындалғанын айта 
кеткеніміз жөн. Кодексте әкімшілік 
рәсімдер жүргізу барысында азамат-
тардың соттағы процестік құқықтарын 
қамтамасыз ету көзделген. Атап айт
қанда, әкімшілік іс материалдарымен 
танысу, әкімшілік органның лауазым-
дық тұлғасына қарсылық білдіру, ал-
дын ала әкімшілік актінің жобасымен 
танысып, оған өзінің түсіндірмелерін 
беру, өз сөзін тыңдатуға құқылы және 
т.б.

Әкімшілік сот төрелігі ұлттық 
заңнамада алғаш рет енгізілуде, бұл 
институттың принциптері мүлдем 

басқа және кодекстің тиімділігін арт-
тырады. Олар: әділдік, мөлшерлестік, 
әкімшілік қалауды жүзеге асыру шек-

тері, құқықтар басымдығының қағида-
ты, сенім құқығын қорғау, формальды 
талаптарды теріс пайдалануға тыйым 
салу, анықтық презумпциясы, сот-
тың белсенді рөлі, әкімшілік сот ісін 
жүргізудің ақылға қонымды мерзімі 
болып табылады. Сондықтан жаңа-
дан құрылған мамандандырылған 
әкімшілік соттарда мұндай санаттағы 
істер мүлдем басқа, бұрын елімізде 
болмаған соны критерийлер мен прин-
циптер арқылы қаралады.

Кодекс сот шешімін орындауды 
бақылау құзыретін жаңадан құрылған 
әкімшілік соттарға жүктеген, бұл 
әрине осы маңызды саладағы жеке 
және заңды тұлғалардың құқықтарын 
күшейтеді. Әкімшілік әділетті сапалы 
жүзеге асыру үшін қазіргі таңда Жоға-
ры сот кеңесі жаңадан кәсіби білікті 
кадрларды іріктеу жұмысын қолға 
алған. 

Сәуле НҰРАБАЙ,
Нұр-Сұлтан қалалық сотының 

судьясы 

ТІЛДІ ҰМЫТУ – 
ҰЛТТЫҚ ТАМЫРДАН 

АЖЫРАУ

ЖАЙЫЛЫМ МӘСЕЛЕСІН 
ШЕШУ – ҮКІМЕТКЕ СЫН

ты электронды әмияны және Visa Platinum премиалды цифрлық 
картасы болып табылады. Бұл компанияның телекоммуникациялық 
және банктік қызметтерді бір платформада біріктіру арқылы өз 
клиенттеріне ұсынған  инновациялық және  прогрессивті шешімі 
болып отыр. 

Компанияның баспасөз қызметінің  хабарлауынша,  жаңа циф-

тілерін дамыту және реконструк
циялау жоспарларын әзірлеуді жан
жақты пысықтау қажет. Төртіншіден, 
жергілікті атқарушы органдар пай-
даланбай жатқан жерлерді қайтару 
бойынша жұмысты белсенді түрде 
жүргізу керек. Сонымен қатар, қол-
даныстағы заңдарға («Жер кодексі-
не», «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзінөзі басқару туралы», «Жайылым 
туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарына) жайылымдық жерлерді 
басқару мен пайдалану бойынша тиісті 
өзгерістер мен толық тырулар енгізу қа-
жет деген ұсыныстарын жеткізген еді. 

Депутаттар қайтақайта назар аудар
ғанмен, халықтың жайылымға қатысты 
мәселесі биыл шешілмейтіні қазірдің 
өзінде белгілі болып отыр. Сенаторлар-
дың сөзіне қарағанда, бүгінде ауылдық 
елді мекендерде мал шаруашылығы 

өнімінің 66%ы өндіріледі. Бірақ мұн-
дай орасан биологиялық актив мемле-
кеттік қолдаудан тыс қалып, заманауи 
технологиялық процестерге тартылмай 
отыр. Жеке қосалқы шаруашылықтарды 
кооперативтендіру бойынша жүргізіл-
ген жұмыстар да нәтижелі болған жоқ. 
Өйткені, кооперативтердің жұмысын 
дұрыс үйлестіретін нақты шаралар 
қабылданбады. Осы мәселені шешкен 
жағдайда тек мал азығының сапа-
сын арттыру арқылы ауылдық елді 
мекендерде өндірілетін ет пен сүттің 
өнімділігін кем дегенде 30%ға өсіруге 
болады. Жер мәселесін ұлттық деңгей-
дегі маңызды жоба ретінде жүйелі түр-
де қарастырмаса жайылымқа қатысты 
түйткіл толық шешімін таппайды. Ал 
бұған ПремьерМинистр Асқар Мамин 
не дер екен?

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»
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ден әкелінетін, біздің жерімізде жоқ 
зиянкестерден, аурулардан, арамшөп-
терден қорғау өзекті мәселелердің бірі-
не айналды. Инспекцияда мемлекеттік 
қызмет көрсету екі сала бойынша – фи-
тосанитариялық және карантиндік сер-
тификат беру арқылы халыққа қызмет 
көрсетуде. Өткен жылы 6731 мемле-
кеттік қызмет көрсетілді. Мемлекеттік 
қызмет алушылар тарапынан ешқан-
дай шағым түспегені, бұл жұмыстың 
инспекцияда жақсы жолға қойылуына 
байланысты. Мәселен, былтыр Алма-
тыға 70 шақты алыс және жақын ше-
телдерден әкелінген салмағы 306,7 мың 
тонна болатын, 37,3 млн дана, көлемі 
107 470,3 шаршы метрлік карантиндік 
өнімдер тексерілді. Өсімдіктер каран-
тині бойынша 2020 жылы барлығы 116 
заң бұзушылық анықталып, Әкімшілік 
құқықбұзушылық кодексінің 400-ба-
бына сәйкес, 9,5 млн теңге айыппұл 
салынды (50 пайыздық жеңілдікпен 
нақты – 4,8 млн). Ағымдағы жылдың 
бес айында 44 заңбұзушылық анықта-
лып, 4, 2 млн теңге айыппұл салынды 
(50 пайыздық жеңілдікпен 2,1 млн 
теңге). 

Биыл жыл басынан бері шетелдік 
жүктермен келген өнімдерден 4 мәрте 
карантиндік нысандар табылды. Атап 
айтқанда, сәуір және мамыр айларында 
Алматы қаласының аумағына Нидер-
ланд және Франция елдерінен жеткізіл-
ген 20 тонна тұқымдық картоп пен 46,4 
келі француздық сәбіз тұқымын тексер-

Нұрби ЖІГІТЕКОВ, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің 
Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекция басшысы:

«ӨСІМДІКТЕР КАРАНТИНІ — 
АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ»

СҰХБАТ

жо йылды. Нидерландтық картопқа 
қа тысты сот шешімі бойынша тиісті 
шаралар қабылданатын болады. 

– Қазір қала аумағында қандай  
карантиндік нысандар  бар?
– Алматы қаласы аумағында 5 каран-

тиндік нысандар тіркелген. Оның ішін-
де: карантиндік зиянкестердің 2 түрі 
(калифорниялық қалқаншалы сымыры, 
жұпсыз жібек көбелегі, арамшөптердің 
2 түрі (жусанжапырақты ойран шөп, 
арамсояу) және карантиндік аурудың 1 
түрі (жеміс ағаштарының бактериялы 
күйігі). 

– Қазір Алматы қаласы аумағы-
ның карантиндік жағдайы қалай 
және көрші елдердегі карантиндік 
ахуал туралы не айтар едіңіз?
– Алматыда жалпы карантиндік 

жағдай тұрақты. Жаңадан пайда болған  
карантиндік нысандар жоқ. Ал аз шек-
теулі таралған карантиндік объектілерге 
қарсы жыл сайын мемлекет тарапынан 
бөлінген қаржыға күрес жүргізілуде. 
Бірақ бүгінгі таңда, елімізге сырттан 

тасымалданатын ауылшаруашылық 
өсімдік өнімдерінің көлемі айтарлықтай 
артуда. Соның салдарынан Қазақстан 
аумағында бұрын болмаған немесе 
аздаған ошақтары бар қауіпті зиянкес-
тердің, аурулардың, арамшөптердің 
тұқымдарының шет елдерден ену қаупі 
де анағұрлым ұлғайды. 

Тұқымдық және көшет материалда-
рының 60%-дан астамын заңды және 
жеке тұлғалар авто көлікпен тасымал-
дайды. Автомобиль жолдарында бекет-
тердің жоқтығынан оларды тексеруге 
мүмкіншілік жоқ.

Тәжірибе бойынша, өсімдіктер ка-
ран тині саласындағы талаптарды бұзу, 
карантиндік обьектілердің жаңа ошақ-
тарының таралуына әкеп соғады. 

Көрші елдердің фитосанитариялық 
жағдайы қазіргі таңда өте күрделі күй-
де қалып тұр және олар көп жағдайда 
әлі күнге толықтай анықталмаған. 
Сонымен қатар, еліміз арқылы каран-
тинге жатқызылған өнімдердің транзит 
арқылы өтуі де аз емес. Ресми деректер-

– Елімізде криптовалюта, биткоин секілді 
электрондық ақшамен төлемақы жүргізу әлі ен-
гізілмеген. Соған байланысты халықтың басым 
көпшілігінің бұл қаржы түрлеріне деген сауаты 
аса жоғары емес. Алаяқтар сол факторды пай-
даланып, адамдарға оларды басқаша түсіндіріп, 
қармағына түсіруге тырысады, – дейді ҚР Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту агенттігінің бас ма-
маны Дмитрий Акмаев. Оның сөзінше, алаяқтар 
өз схемаларын әрдайым ауыстырып, жаңалап 
отырады. Мәселен, бұрынырақта пирамидалар 
өздерін ашық жарнамаласа, қазір оның барлығы 
әлеуметтік желілер арқылы іске асатындығын ай-
тады. Біреумен интернетте танысып, оны өмірде 
мүлдем көрмей жатып ақша аударсаңыз, оған өз 
еркіңізбен қаражат аударған болып саналасыз. 
Кейін оны дәлелдеу қиынға соғатын болады. Сол 
себепті, мамандар кімге, қайда ақша беріп жатқа-
ныңызға толықтай көз жеткізбейінше, аударым 
жасауға асықпауыңызды ескертеді.

Алаяқтардың қоғамда тағы бір көрініс беріп 
жататын айласы – банк қызметкері ретінде теле-
фон соғуы. Олар адамның психикасы, сөйлеген 
сөзі арқылы барлық мәліметті сол адамның өзі-
нен-ақ біліп алуға тырысады. Егер солай болып 
жатса, хакерлік әрекетпен картадағы бүкіл қара-
жатты жымқырып кетуі мүмкін. Немесе нысанаға 

НАРЫҚ  ПЕН  ХАЛЫҚ

«ҚАЙЫРСЫЗ ПАЙДАДАН 
ҚАЙЫРЛЫ ЗАЛАЛ АРТЫҚ»

алған адамына банкте қарызы бар екендігін және 
оны тезірек жаппаса, айыппұл арқалайтындығын 
ескертіп, төлем жүргізу үшін жалған есепшот но-
мерін айтады. Оған сенген адам алаяқтық шотқа 
ақша аударып, алданып қалуы әбден мүмкін. 

Алаяқтар ең танымал әлеуметтік желі – 
Instagram-да да қаптап жүр. Ондағы алаяқтық әре-
кеттер жас жеткіншектер мен орта жасқа де йінгі 
адамдарға бағытталған, дейді мамандар. Онда 
залымдар неше түрлі жалған ойындар мен гивтер 
арқылы арам ойларын іске асырады. Психолог-
тардың сөзінше, әлі қаржылық сауаты толықтай 
қалыптаспаған жеткіншектер оларға оңай алданып 
қалып жатады. Сол секілді алаяқтық сайттар да 
жетерлік. Қаржымен байланысы бар ұйымдарға 
мониторинг жасап отыратын мамандар осыған 
дейін 200-ден астам алаяқтық әрекетпен байланы-
сы бар сайтты бұғаттаған. Бірақ бұл оларға кедергі 
болмай тұрғанға ұқсайды.

Жыл басынан бері Алматы қаласында заңсыз 
пирамидалық ұйымдарға қатысты 2 қылмыстық 
іс қозғалған. Алаяқтық әрекет бойынша Қыл-
мыстық кодекстің 190-бабы, 1-тармағына сәйкес 
алаяқтық, яғни, бөтеннің мүлкін жымқыру, алдау 
немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен 
мүлiкті иемдену жағдайы орын алғандықтан мүлкі 
тәркіленіп, екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостан-
дығы шектелуі не сол мерзiмге бас бостандығынан 
айырылуы мүмкін. Сондай-ақ, осы баптың 3-тар-
мағына сәйкес, алаяқтық әрекет ірі мөлшерде, екі 
немесе оданда көп адамға қатысты немесе бірнеше 
рет жасалған алаяқтық әрекет болса – мүлкi тәр-
кiленіп, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге 
бас бостандығын шектеу не сол мерзiмге бас бос-
тандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Нұрқанат АТАЖАН

– Нұрби Рахметханұлы, ауыл 
шаруашылығы ғалымдарының 
есептеуінше, тәуелсіздік жылдары 
елімізге 50-ге жуық көпқоректі, 
100-ден астам мамандандырылған 
зиянкес, 70-тен астам өсімдік ау-
рулары мен 120-ға жуық арамшөп 
тарап кеткен екен. Оқырманға 
түсінікті болу үшін өзіңіз басқа-
рып отырған мекеменің жұмысы 
туралы аз-кем мағлұмат бере 
кетсеңіз? 
– Қазақстан аумағында ұлттық қа-

уiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң 
құрамдас бөлiгi саналатын өсiмдiктер 
карантинi қызметі, ҚР-ның азық-түлiк 
және шикiзат қауiпсiздiгiн сақтап тұру 
және мүлiктi сақтау мақсатында өсiмдiк 
ресурстары мен өсiмдiк тектi өнiмдердi 
карантиндi нысандардың бүлдiруiнен 
және жоюынан қорғауды қамтамасыз 
етеді. Тәуелсіздік жылдары өзге елдер-

генде «зебра чипі» зиянды қоздырғыш 
бактериясы (Candidatus Liberibacter 
Solanacearum) анықталды. Зерттеулер – 
адами фактор әсер ете алмайтын және 
жалған оң нәтиже көрсету мүмкінді-
гін болдырмайтын сертификатталған 
тест-жиынтықтар қолданылып, ПТР 
талдауға арналған жоғары сезімтал де-
текциялау жабдығымен жүргізілді. 

«Зебра чипі» картопқа, қызанаққа, 
сәбіз бен балдыркөкке және басқа да 
дақылдарға кері әсер етеді. Ол респуб-
лика аумағына таралатын болса, елдің 
азық-түлік қауіпсіздігіне нұқсан кел-
тіріп, өнімді түгелдей жойып жіберуі 
мүмкін. Сондықтан жұқпалы бакте-
риясы бар тұқым фактілері бойынша 
тиісті карантиндік құжаттар ресімделді. 
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы 
кодекске сәйкес материалдар соттың 
қарауына жіберіліп, залалданған фран-
цуздық сәбіз тұқымы арнайы орында 

Солардың бірі, Алматы қаласының 51 жас-
тағы тұрғыны – Индира Батырбекова. Оған 
көршісі ақша табудың оңай жолы бар екендігін, 
сол жерге қаражат салу арқылы оны бірнеше 
еселенген күйде қайтып алуға болатындығын, 
тек артынан өзі секілді адамдарды тарту керек-
тігін айтып қызықтырған. Индира алаяқтардың 
сөзіне сеніп, еш арам ойсыз басындағы баспа-
насы мен қолындағы бар мүлкін сатып ұйымға 
50 мың АҚШ долларын аударған. Соңында сан 
соққанын түсініп, отбасымен далада қалған. 
Содан бері көп уайымға салынып, денсаулығы 
да нашарлап кеткен. Осы жайтты айтып кімнен 
көмек сұраса да, бәрінен «ақшаны салған 
өздерің, өздерің кінәлісіңдер» деген жауап 
еститіндіктерін айтады. Оны Индираның өзі де 
жоққа шығармайды. Оның сөзінше, сол ұйымға 
өзі секілді алданғандардың біреуі, өз-өзіне қол 
жұмсаған. Енді Индира арам пиғылдыларды 
жазалайтын заңды қатаңдату керектігін айтады. 
Себебі, технология дамыған сайын, алаяқтардың 

да көбейетіндігі және оларға сенгіш адамның 
әркез болатындығын айтып налиды.

Алаяқтық әрекеттің жаңа бір түрі – интернет-
тегі, оның ішінде әлеуметтік желілердегі заңсыз 
букмекерлік ұйымдар. Оларға алданған адамдар 
көбіне ондай топтардың заңды-заңсыздығын тек-
сермей, бірден ақша салып, артынан сан соғып 
қалады. Басты қателік осы жерде. Қандай тиімді 
мөлшерлеме ұсынса да, ең бірінші ұйымның 
тіркелуі заңды болуына назар аудару керектігін 
ескертеді мамандар. Сондай-ақ, алаяқтық букме-
керлер көбінде белгілі бір келісімді матчтардың 
бар екендігін және олардың толықтай сенімді екен-
дігін жарнамалап, адамдарды қызықтырып жата-
ды. Егер сондай жарнаманы кездестірсеңіз, оның 
бірден өтірік екенін біле беріңіз, дейді мамандар. 
Бұл жерде де пирамидалық схема жұмыс істейді. 
Артыңыздан қанша адам алып келсеңіз, соғұрлым 
пайда табатын мөлшерлемеңіз де артады деп ал-
дайды алаяқтар. Көбінде бұндай заңсыз ұйымдар 
Telegram жүйесі арқылы жұмыс істейді.

ге сүйенсек көршілес ТМД елдерінде 
35-тен астам карантиндік объектілер та-
ралған. Ал, шығыстағы алып көршіміз 
Қытайда олардың саны 100-ден асады.

– Карантиндік нысандардың 
елімізге кірмеуі үшін нақты қандай 
шаралар атқарылып жатыр?
– Ауыл шаруашылығы министрлі-

гінің 2003 жылдың 6 маусымындағы 
№322 бұйрығына сәйкес Алматы қа-
ласының аумағында өсімдіктер каран-
тині жөніндегі екі фитосанитариялық 
бақылау бекеті орналасқан. Алматы 
халықаралық әуежайында және Алматы 
темір жол станцияларында орналасқан 
фитосанитариялық бекеттерде  өсімдік-
тер карантині бойынша 14 мемлекеттік 
инспектор қызмет атқарады. Олардың 
барлығы жоғары ауылшаруашылық 
білімі бар, тәжірибелері мол маман-
дар. Олар фитосанитариялық бақылау 
бекеттерінде карантинге жатқызылған 
шет елдерден әкелінетін өнімді тұрақты 
және бастапқы карантиндік тексеруден 
өткізеді. Тіпті, кейде қажет болғанда 
үлгілерін, көлік құралдарын, қол жүгі 
мен багаждық заттарын іріктеу арқылы 
олардың зертханалық сараптамасын 
жүргізеді, елімізге кіргізілген және 
транзиттік карантинге жатқызылған 
өнімдердің карантиндік құжаттарын 
қарайды. Сондай-ақ, карантинге жатқы-
зылған өнімдер келіп түсетін соңғы 
пункттерде өнімдер қайтадан тұрақты 
карантиндік тексеруден өтеді. Сосын, 
өсімдік өнімдерін өсіретін, дайындай-

тын, жинайтын, өңдейтін және өткізетін 
ұйымдарға, ішкі сауда объектілеріне, 
шаруа (фермер), үй жанындағы және 
саяжай қожалықтарының аумағы мен 
үй-жайларына, ауыл, орман, су және 
басқа да мақсатқа арналған шаруа шы-
лықтарға тұрақты талғамалы бақылау- 
тексерулерін жүргіземіз.

– Карантинге жатқызылған 
өнімдерден карантиндік  нысандар 
табылған жағдайда қандай шара-
лар қолданылады? 
– Егер өнімнен карантиндік нысан-

дар табылар болса, онда өнім әкелінген 
еліне кері қайтарылуға, карантиндік 
арамшөптерден залалсыздандыруға, 
тазартуға немесе техникалық қайта өң-
деуге жатады. Бұл шараларды орындау 
мүмкін болмаса, онда залалданған өнім 
белгілі тәртіппен қолданыстан алынып, 
жойылады. Ал енді өсімдіктер каран-
тині ережесін бұзу фактілері анықталып 
жатса, онда жеке немесе заңды тұлғалар 
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы 
кодекстің 400-бабына сәйкес жауапқа 
тартылады.

– Соңғы жылдары қала тұрғын-
дары аллергиялық аурулардан жиі 
жапа шегуде. Әсіресе, көктем, жаз 
айларында мұндай науқастардың 
саны күрт артады. Осыған белгілі 
бір мөлшерде ықпал ететін, ка-
рантинге жатқызылған «жусан-
жапырақты ойраншөп» өсімдігі 
(Аmbrosіа аrtemіsіfolіа) туралы да 
айтып өтсеңіз?
– Бұл өсімдіктің отаны – Солтүстік 

Америка құрлығы. Алматы қаласын-
да алғаш рет бұл өсімдіктің бірнеше 
түбі сонау 1939 жылы қазіргі Орталық 
мәдениет және демалыс саябағынан 
табылған болатын. Жалпы, жусанжа-
пырақты ойраншөпті түріне және иісіне 
қарап, кәдімгі қара жусанға ұқсатуға 
болады. Дегенмен, бұл арамшөп төзімді 
келетін және жер талғамайтын ерек-
шелігімен жусаннан асып түседі. Олар 
тұқым арқылы тез көбейеді. Өйткені, 
бір түп өсімдіктің өзі 30-80 мың дән 
бере алады. Оның үстіне жусанжапы-
рақты ойраншөп – барлық ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын залалдайтын 
арамшөп. Бүгінде оны жол бойынан, 
өзен-көл жағалауынан, ауыл-қала кө-
шелерінен, игерілмеген жерлерден 
кездестіруге болады.

Жусанжапырақты ойраншөп өскен 
жерлердің адамға тікелей зияны мол. 
Әсіресе, өсімдік гүлдеген кезде, олар-
дың тозаңдары желмен көтеріліп, он-
даған шақырымға таралып, адамдардың 
тыныс жолдарына кіріп, қауіпті аллер-
гиялық ауру түрлерін қоздырады. Қазір-
гі кезде халық арасында олардың әсері-
нен қозатын дерматит, коньюнктивит 
және өкпе-тыныс жолдарының  демікпе 
аурулары кең таралып отыр. Тіптен, осы 
өсімдіктің бірнеше түбінің өзі ғана осы 
аталған аурулардың қозуына себепкер 
болады. Өйткені, бір ғана өсімдік мил-
лиардтаған тозаң бөледі. Сондықтан да 
бұл арамшөппен күрес үнемі назарда 
ұсталып отырады және оларды жою ша-
ралары жыл сайын қолға алынып жүр.

– Сұхбатыңызға рақмет!
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

«Заң газеті»

Қоғамда алаяқтық схемалар жайында қанша ескертілсе де, оларға тү-
бегейлі тұсау салу мүмкін болмай тұр. Құйтұрқы пиғылын іске асырғысы 

келетіндер зәлім әрекеттің небір жаңа түрлерін тауып жатады. Оларға «мен 
ешқашан алданбаймын» дегендердің өзі қалай пирамидаға  бас сұға кіріп 
кеткендерін байқамай қалуы мүмкін. 

Көрші елдердің фитосанитариялық жағдайы қазіргі таңда 
өте күрделі күйде қалып тұр және олар көп жағдайда әлі күнге 
толықтай анықталмаған. Сонымен қатар, еліміз арқылы каран-
тинге жатқызылған өнімдердің транзит арқылы өтуі де аз емес. 
Ресми деректерге сүйенсек көршілес ТМД елдерінде 35-тен 
астам карантиндік объектілер таралған. Ал, шығыстағы алып 
көршіміз Қытайда олардың саны 100-ден асады.
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Азаматтардың құқығы мен бос
тандығын әділ қорғау мақсатында 
Мемлекет басшысы «Жаңа жағдай
дағы Қазақстан: ісқимыл кезеңі» 
атты Жолдауында да баса айтып, 
сот құқықтық жүйе қызметін жаңғыр
туды тапсырды. Полиция қылмысты 
анықтап, айғақтарды жинауға, проку
ратура жиналған дәлелдемелерді баға
лап, кінәсіз адамдардың қылмысқа 
тартылуына жол бермеуге, ал соттар 
шағымдарды қарап, іс бойынша ақтық 
үкім шығаруға жауапты, яғни, әрқай
сысы өз құзыреттеріне кіретін міндет
терді мінсіз атқарулары тиіс. Сонда 
ғана аталған салаларда тепетеңдік 
жүйесі мүлтіксіз сақталып, халықтың 
құқығы тиімді қорғалады.

Стратегиялық құжатта үшінші 
билікке қатысты айтылған жайттарға 
және олардың орындалу барысына 
тоқталсақ,  солардың бірі – соттар
дың ешкімге есік ашпайтын меңіреу 
мекемеге айналмауы. Сала  жұмысын
да ашықтық толықтай қамтамасыз 
етілген. Оған заманауи технология
лар айрықша үлес қосуда. Азамат
тарға құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауда ешқандай кедергі жоқ. Сот 
процестері ашық, іске қатысты құжат
тармен барлық уақытта таныса алады. 

Сондайақ, Жолдауда істің жарыспа
лы қағидат бойынша жүргізілуі мен 
судьяның айыптаушы жаққа тәуелді 
болмауы, ол үшін адвокат пен проку
рор теңдігін қамтамасыз етуге баса 
назар аудартылды. Бұл мәселелер де 
бүгінде өз шешімін табуда. Қоғамның 
соттарға деген сенімін орнықтыру 
әрқашан да өзекті. Бұл талап үдесінен 
Президет айтқандай, судьялар корпу
сы өз күшімізді жұмылдырғанда ғана 
шыға алатынымыз хақ. 

Судьяларды іріктеуді БАҚтың 
көмегімен жүргізу тапсырмасы да то
лықтай орындалуда. Судьялыққа үміт
керлер мен жоғары саты соттарына 
үміткер суьяларды халыққа  БАҚтар 
арқылы  таныстыру бүгінде қалыпты 
үрдіске айналды. Даужанжалды ше
шудің баламалы институттарын одан 
әрі дамыту, сот шешімдерінің сапасын 
арттыру, осы ретте бірыңғай тәжірибе 
орнықтыру шаралары да Мемлекет 
басшысының назарынан тыс қалмады. 
Медиация туралы заң қабылданғалы 
оның жанжақты жұмыс істеуіне, 
яғни, тиімді тетіктерін тәжірибеге 
дендеп ендіруде соттар тарапынан 
айрықша көңіл бөлініп, ауқымды 
шаралар атқарылып жатқаны жұрт
шылыққа мәлім. Олай дейтініміз, ҚР 
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Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуының 
барлығы да халық үшін. Соттарда қолға алынған – 
«Үкімет порталы», «Сот кабинеті» сервисі арқылы ке
ліп түсетін арыздарды, шағымдарды жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін электронды түрде қабылдау 
сервистері, мемлекеттік органдардың ведомствоаралық 
электрондық құжат айналымының кеңейтілуінің барлығы 
көпшіліктің игілігіне қызмет ете бастады. 

Сонымен қатар, соттарда бүгінгі таңда жаңадан 
«Төрелік», «Дыбысбейнежазба» сынды бағдарламалар 
енгізілгенін атап өтуге болады. Осы қолданылып 
жүрген сот процестерінің дыбыс және бейне тіркеуінің 
жетілдірілген жүйесі шын мәнісінде, сот төрелігі 
ашықтығымен қамтамасыз етудің ғаламат құралына 

айналды. Көп жағдайда бұл қолданысқа енген жайттар – 
сот процесінің әрбір қатысушысы қазір Сот кабинетіне 
кіріп, процестің бейне және дыбыс жазбаларымен 
таныса алады. Осылайша, сот өндірісінің бүкіл процесі 
толықтай ашық бола түсуде және бұл жүйені толықтай 
енгізу қандай да бір процессуалдық заңбұзушылықтарды 
азайтады. Бұл жүйе процессуалдық нормалар мен 
сот этикасын мүлтіксіз сақтауды талап етеді. Сот 
жүйесінің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз 
ету мақсатында, процеске қатысушылардың істің 
барлық материалдарымен танысуына, кез келген сот 
сатысында істі қараудың уақыты мен орны туралы 
хабардар болуға мүмкіндіктер жасалған. Яғни, сотқа 
түскен барлық істер бойынша, істің сотқа түскені, 
қарауға тағайындалғаны, қаралған күні, басқа да іске 
қатысты мәліметтер тараптарға СМС хабарламалар 
арқылы жолданады. Сотта жариялылықты заңсыз 

шектеу жағдайларына жол берілмейді. Жеке тұлғалар 
және олардың өкілдері, заңды тұлғалардың өкілдері 
«Сот кабинетінде» орналастырылған электрондық 
нысандарды толтыру арқылы электрондық құжаттарды 
сотқа ұсынуға құқылы. Бұл үшін көрсетілген адамдар 
«Сот кабинетіне» тіркелуі қажет. «Сот кабинетіне» 
тіркелген адам электрондық құжаттарды беру сервисінің 
пайдаланушысы болып табылады.

Бұл тұрғыда атқарылып отырған жаңашылдық
тар мемлекеттік органдардың ведомствоаралық 
электрондық құжат айналымы сот пен қарапайым 
халық арасын жақындата түсті және қағазбастылықты 
азайтты десек қателеспейміз.

Ақнұр МЫРЗАБАЕВА,
Орал қаласының мамандандырылған әкімшілік 

соты кеңсесінің бас маманы 

Жоғарғы Сотының бастамасымен 
медиацияны дамыту, қолданыс аясын 
кеңейту мақсатында еліміздің барлық 
аумағында татуластыру орталықтары 
құрылып, жүйелі жобалар жүзеге 
асырылуда. 

Президент тарапынан тапсырылған 
тағы бір міндет елімізге әкімшілік 
әділет институтын енгізу болатын. 
Соған орай, дайындалған ҚР Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодексі алдағы 
шілде айында қолданысқа енеді.  Ко
декс артықшылықтарына қысқаша 
тоқталсақ, дәлелдемелерді жинақтау 
міндеті жеке азамат немесе бизнеске 
емес, мемлекеттік органға жүктеледі. 
Барлық қарамақайшылықтар мен 
дүдәмал тұстарда азаматтар мүддесі 
ескеріледі. Сондайақ, соттың бел
сенді рөлі қағидатында сот әкімшілік 
процеске қатысушылардың түсінік
темелерімен, арыздарымен, өтініш 
хаттарымен, олар ұсынған өзге де 
материалдарымен шектеліп қалмайды, 
өз бастамасы немесе әкімшілік про
цеске қатысушылардың уәжді өтініш 
хаты бойынша қосымша материалдар 
мен дәлелдемелер жинауға құқылы. 
Судья әкімшілік істің құқықтық не
гіздемелері бойынша пікірін айта 
алады. Бұл нормалар өз кезегінде аза
маттар құқығының жоғары деңгейде 
қорғалуына кепілдік береді. Бұдан 
бөлек сыбайлас жемқорлықпен күрес,  
қоғамдық бақылау институтын дамыту 
сынды т.б. өзекті  мәселелер жан
жақты қозғалып, бұл тұрғыдағы заңна
малар күшейтілуде. Әрбір жолдау 
өркениетті елдер қатарына қосылуға 
ұмтылған мемлекетіміздің дамуына 
серпін берері хақ.

Е.БАҚЫТЖАН,
Ырғыз аудандық сотының 

төрағасы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

– Бала кезімізде бұл жерде кішігірім 
тоған болатын. Осы суға шомылып, 
балық аулап, асыр салып ойнаушы едік. 
Ал, Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 
бұл тоған қамыс басып, суы азайып 
қараусыз қалды. Бұл жерді енді суға 
толтырып, әртүрлі балықтарды өсір-
сем деген ниетім бар», – дейді Әлішер.

Ол Түркістан облысы, Ескі Иқан 
ауылының тумасы. Жасы 48де. Біраз 
жыл құрылыс саласында еңбек еткен. 
Бұған дейін сотты болмаған. Осыдан 
сегіз жыл бұрын қатал тағдырдың 
сынына ұшыраған Әлішер сөзге келіп 
қалған танысымен төбелесіп қалады. 
Қатты соққыға жығылған жәбірле
нуші бір жылдан соң ауруханада көз 
жұмады. Ал, Ә.Мүсілімов Шымкент 
қаласында орналасқан ИЧ167/3 түзеу 
мекемесінде жазасын өтейді. Темір 
тордың аржағында бес жыл уақытын 
өткізеді. Өзінің тәртібі мен мінезін 
жақсы жағынан көрсетуінің арқасында 
2018 жылы жазаның өтелмеген бөлігі 
сотпен неғұрлым жеңіл жаза түріне 
ауыстырылады. Қазіргі таңда Түркістан 
облысы ҚАЖ департаментіне қарасты 
Кентау қалалық пробация қызметінің 
есебінде тұрады. 

– Ол осыдан 2018 жылы бұрынғы 
ОҚО Түркістан қалалық сотының 
үкімімен ҚР ҚК-ндегі 103-баптың 
3-бөлігінде және 287-баптың 3-бөлі-
гінде көрсетілген қылмыстық құқық-
бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі 
деп танылып, ҚР ҚК-нің 58-бабының 
3-бөлігінің негізінде сегіз жыл мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалған еді. Ал, 2019 жылы 
Шымкент қаласы Абай аудандық 
сотының қаулысымен пробациялық 
бақылау белгіленген болатын. Есеп-
те тұрған сотты болған адамдар 
жылына 100 сағатқа қоғамдық орын-

дарда мәжбүрлі 
еңбекке тарты-
л ады.  Әл ішер 
өзіне белгілен ген 
қоғамдық жұ-
мыст а балық 
ша руашылығын 
ашып, өз кәсібін 
б а с т а п  к е т -
ті, – деді Кен
тау қалалық ПҚ 
бөл ім ін ің  аға 
и н с  п е к т о р ы , 
әділет капита
ны Ғалымжан 
Бердішев.

Әлішер Мү
сілімов өзінің 
жас аған  іс іне 
қатты өкінеді. 
Темір қапаста 
өткізген күнде
рінде  бо стан
дықтың қадірін 
түсініп, өзінің 
бала кездегі ар
м а н ы н  қ о л ғ а 
алуға ұмтылды.  

«Әлішер Мүсілімов біздің пробация 
қызметінің есебіне тіркелген күні өзінің  
балық шаруашылығымен айналысқысы 
келетінін айтты. Әрине, біз қолымыз
дан келгенінше көмектесіп жатырмыз. 
Тіркеуге алынған сотты болған әрбір 
азаматтың қоғамға тез бейімделіп, 
қылмысты қайта жасамағаны біз үшін 
абырой. Сонымен қатар, ол жаза өтеу 
ережелеріне, сот жүктеген міндеттерге 
жауаптылықпен қарап, түзелу жолына 
түсті. Сот қаулысымен жүктелген мін
деттерді мұқият орындайды. Тәртібі 
жақсы, пробация қызметіне тіркеліп, 
есеп беру үшін өз уақытында келіп 
тұрады. Өзін оң мінезқұлқымен көр
сетіп, қоғамға үлгілі азамат екенін көр
сетіп, өзге де пробация есебінде тұрған 
сотты болған азаматтарға үлгі көрсетіп 
жүр, – деді Түркістан облысы бойынша 
ҚАЖ департаментінің Кентау қалалық 
пробация қызметі бөлімінің бастығы, 
әділет майоры  Атабек  Исаев.

Бүгінде облыс бойыша 2019 сотты 
болған азамат пробация қызметінің 
есебінде тұр. Былтырғы жылы 35 адам 
өз кәсібін ашқан болатын. Атап айтар 
болсақ, «Атамекен» грантын – 28 адам,  
«Кәсіптік білім» грантын – 22 адам оқу 
курстарынан өтіп арнайы сертификат 
алды. Ал үстіміздегі жылы «Бастау 
бизнес» бағдарламасы бойынша 19 
адам оқу курстарынан өткен. «Атаме
кен» бағдарламасы бойынша – 3 адам, 
қысқа мерзімдік кәсіптік білімді – 2 
адам, «Мемлекеттік грант» бағдарлама
сы бойынша – 3 адам оқу курстарынан 
өтіп арнайы сертификат алды. Облыста 
пробация қызметінің есебінде тұрған 
сотталғандарға құқықтық көмек көр
сету жұмыстары белсенді жүргізіліп 
жатыр. 

Раушан НАРБЕК
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

Өркениетті мемлекет қалыптастыруда сот билігі маңыз-
ды рөлге ие. Бұл тұрғыдағы реформалар халықаралық 

талаптарға сай іске асырылуда. 

Өзінің туған жеріне қолдан келгенінше көмек көрсету 
әрбір адамның азаматтық борышы. Сондай игі баста-

малардың бірін жасап жүрген Түркістан облысы, Кентау қа-
лалық пробация қызметінің есебінде тұратын Әлішер Мүсілі-
мов. Ол өзінің туған ауылының қоқысқа айналған орнын 
тазалап, тоған қазып, ол жерден шыққан құм-тастарды ауыл 
көшелеріне төсеп жүр. Ауыл жолдарын жөндеп, тұрғындар-
дың көшеде жүріп-тұруына қолайлы жағдай жасауда. 

ЭТИКА НОРМАЛАРЫ

Мемлекеттік қызметкер санатына – тү-
бегейлі орныққан, адами этика норма-

ларын толық сақтап елге мінсіз қызмет ететін 
жеке тұлға жатады. «Ар-намыс кодексінің» 
талаптарына сай мемлекеттік қыз метшілер 
қызмет этикасына қатысты қойылатын талап-
тарымен танысып, оларды сақтауға тиіс. 

Тәртіп кодексі мемлекеттік қызметшінің мінез  құлқына, 
қызметтік міндетіне, мемлекет пен оның азаматтарының 
өзара қарымқатынасына сенімді өкіл екенін түсіндіреді. 
Олар адами нормаларға негізделген жалпы жинақты прин
циптер мен нормаларға бағынады. Мемлекеттік қызметші 
үшін өзіне шектен тыс сенімді болу, қызметтестеріне, 
бағыныштылары мен келушілерге шыдамсыздық  көрсету 
– үлкен қателік. Мемлекеттік қызметшінің шыншыл бо
луы – оның маңызды моральдық қасиеті. Ол екіжүзділікке, 
өтірік айтуға, жұмысын жеке мақсаты мен мансабы үшін 
пайдаланбауға тиіс. Мемлекеттік қызметшіге тәкаппарлық 
жүрмейді. Оның адамдарға қатынасындағы менмендік өз
генің білімі мен тәжірибесін менсінбеушіліктен, өз  орнын 
аса биік бағалаудан, қолы жеткен табысқа мастанудан, өз 
мүмкіндігін асыра бағалаудан көрінеді. Моральдық сапа 
қасиеттерінің ішіндегі ең шынайысы – мемлекеттік қыз
метшінің өз беделі. Беделдің жиналуы – өз ісін терең білуі 
мен қажымас еңбек, адалдық пен әділдік, қарапайымдылық 
пен  байсалдылық. 

Өздеріңіз білетіндей, 2018 жылы Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агент
тігі мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызметшілердің 
әдептілігін көтеру мақсатында «Мемлекеттік қызметшінің 
әдебі және мінезқұлық нормалары» нұсқаулығын әзірлеп 
бекітті.

Аталған нұсқаулықта мемлекеттік қызметшінің мына
дай құзыреттері көрсетілген:

– Қызметті басқару – шектелген уақыт ішінде қажетті 
ақпаратты дайындау үшін өзіне талап қоя білу;

– Ынтымақтастық – әріптестер мен мемлекеттік орган
дар, ұйымдар өкілдерімен өзара ісқимылды дамыта білу, 
тапсырманы орындау мақсатында пікір алмасу;

– Шешім қабылдау – өзінше шешім қабылдау үшін қа
жетті ақпарат таба білу;

– Жеделділік – өзгермелі жағдайда жылдам бейімделу, 
жұмысты жақсарту бойынша шара қабылдау;

– Өздігінен даму – өзінөзі дамытуға талпыну, жаңа 
ақпарат іздеу;

– Қызметті тұтынушыға бағдарлау – сапалы қызмет
терді көрсету үшін жұмыс ұйымдастыру және халыққа 
көмек көрсету;

– Қызметті тұтынушыға хабарлау – тұтынушыға қол
жетімді түрде ақпаратты жеткізу;

– Парасаттылық – әдептілік нормалары мен стандарт
тарын қолдану;

– Жауапкершілік – өз ісәрекеті мен нәтижелеріне жау
апкершілік алу;

– Бастамашылдық – жаңа идеяларды әзірлеу және ұсы
ну, негізгі міндеттерден басқа жұмыстарды орындау;

– Стреске төзімділік – сынға сабырлылық таныту, егер 
ол негізделген болса, кемшіліктерді жою бойынша шаралар 
қабылдау. Осындай ереже мен заңдылықтарды ұстанған 
мемлекеттік қызметкер жұмысында оң нәтиже көрсетеді.

Л.ДУЙСЕНГАЛИЕВА,  
Батыс Қазақстан облысы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының 
бас маманы

ШЫНШЫЛ БОЛУ — 
ҚАЖЕТ ҚАСИЕТ
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, 
Павлодар қаласы, 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 хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева»,  Газеттерге, журнал-
дарға 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:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

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. 

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 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 кө-
шесі 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, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. 
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777) 572-29-91, 
8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің 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), дирек-
торы 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 көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

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

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

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

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

ЖЕГІ ҚҰРТ

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС —

 АЗАМАТТЫҚ 
БОРЫШ

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьяла-
ры және аппараты Атырау облыстық сотының төрағасы Бауыржан 
Тұрсынұлы Жұмағұловқа ағасы

Байжұман Тұрсынұлы Жұмағұловтың
қайтыс болуына байланысты, ауыр қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады. 

Қызылорда облысының Судьялар қауымдастығы Атырау облыс-
тық сотының төрағасы Жұмағұлов Бауыржан Тұрсынұлына бауыры 

ЖҰМАҒҰЛОВ 
Байжұман Тұрсынұлының

қайтыс болуына байланысты, қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

3. «Buguty Fund» Жеке қайырымдылық қоры» Жеке қоры (БСН 
160540011867) өзінің таратылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Архат» шағын ауданы, 
7-көше, 2-үй, телефон: 87064004400, 87012046969.

4. «Асыл-Ай 1» бөбекжай бала бақшасы ЖШС, БСН 170940021305, өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қызылорда обл, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, Арасат Фейзул-
лаұлы көшесі,40А тел.: 87012648225. 

9. «FuturEnergy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 160840011937 
(Қазақстан, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Көшербаев көшесі, 108-
үй, 102-кеңсе, индекс 120000), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай 
батыр көшесі, 19, 28-пәтер, блок D, 2-подъезд, 3-қабат. Тел.: 87019922942.

10. «KAZ1» ұйымы, БСН 170940013522,өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Алматы каласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев көшесі,125/76үй, 6 пәтер, 
пошта индексі 050000. Тел.87757197242 .

11. «Сильва-Медиа» ЖШС,  БСН 020340004839 (Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы,«Шұғыла» шағын ауданы, 23«А» үй), өзінің жойылған-
дығы туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Маңғыстау 
облысы, Жаңаөзен қаласы, «Өркен» шағын ауданы, 71-32.Тел.87014756269 .

12. «Санибек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 170340005381, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Н.Ильясов ауылы, 
Абай Құнанбаев көшесі, 12-үй, индекс 120605.

Жемқорлықты жою – елі
міздің фундаменталды 

құндылығы, тәуелсіздігімізді ны
ғайтатын негізгі шарт. 

Азаматтық қоғамның барлық секторла-
рымен, барлық мемлекеттік органдарымен, 
бизнес өкілдерімен ынтымақтастықта ғана 
осы мәселені шешіп, Қазақстанның гүлденуіне 
жағдай жасай аламыз. Қазіргі таңда бұл мәсе-
леге еліміздегі мемлекеттік органдар өте үлкен 
көңіл бөледі. Елімізде жемқорлықпен күресте 
нақты қадамдар қолға алынуда. 

Тасқала аудандық соты жемқорлықты 
болдырмау және оның алдын алу мақсатында 
жоспарлы, жүйелі түрде үлкен жұмыстар атқа-
рып жүр. Жоспарға сәйкес жиналыс, дөңгелек 
үстелдер өтікізіледі, басылым беттерінде мақа-
лалар жарияланады. Жең астымен жалғасатын 
жемқорлықты ауыздықтау мақсатында сот 
ғимаратында  азаматтардың ұсыныс-пікірлерін 
қабылдайтын жинақтау жәшігі орнатылған,  
сенім телефоны жұмыс істейді.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу барлығы-
мыздың азаматтық борышымыз деп білуіміз 
керек. Тек қана осындай түсінік қоғамның алға 
басып, дамуына жол ашады.

Р.ХИСАМЕТДИНОВ      
Тасқала аудандық сотының

бас маманы 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

БАНКРОТТЫҚ
2. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының (МАЭС) 27.05.2021 жылғы нұсқамасымен, «Спектр-2050» ЖШС 
БСН 140940009013 ұйымының банкроттығы туралы іс қозғалды, заңды ме-
кенжайы: ҚР, Нұр-Сұлтан қ., Сембинов көшесі, 9 үй,  32 кеңсе.

16. «NSGCompany» ЖШС, БСН 14124004440, банкрот деп тану туралы 
өндірістік іс қозғалғанын хабарлайды. Барлық мүдделі тұлғалардың Қоста-
най қаласы, Бауман көшесі, 1А, 32-кеңсе мекенжайына келулері тиіс. Тел.: 
87775381965.

7. 25.11.2020 ж. қайтыс болған Ветер Юрий Геннадьевичтің артынан мұралық 
іс ашылды. Мұрагерлер Қостанай қаласы, Чехов көшесі, 125 мекенжайы бойын-
ша нотариус Н.И. Белоножкоға (лицензия 0000593, 06.10.1999 ж. ҚР ӘМ берген) 
келулері тиіс. Тел.: 56-77-02.

6. «ТрансОйл» СК» АҚ акционерлерінің назарына!
2021 жылғы 27 мамырда болған акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары туралы хабарлаймыз. 
Акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығын бар 1 348 412 акцияға иелік 
етуші  акционерлер қатысты, бұл «ТрансОйл» СК» АҚ-ның дауыс беруші акциялары-
ның жалпы санының  99,148 %  құрайды.

Дауыс беру қорытындысы
Күн тәртібі Жақтап Қарсы Қалыс 

қалған№ М ә с е л е л е р і
1 ТрансОйл» СК» АҚ акционерлерінің жылдық 

жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 1 348 412 жоқ жоқ
2 ТрансОйл» СК» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржы 

есептілігін бекіту 1 348 412 жоқ жоқ
3 ТрансОйл» СК» АҚ  2020 жылғы таза табыс бөлу 

тәртібін бекіту және жай акциялары бойынша диви-
дендтер төлеу (төлемеу) туралы  шешім  қабылдау 1 348 412 жоқ жоқ

4 «ТрансОйл» СК» АҚ  2021 жылғы аудитін жүзеге 
асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу 1 348 412 жоқ жоқ

5 Акционерлердің «ТрансОйл» СК» АҚ және оның 
лауазымды тұлғаларының  іс-әрекетіне өтініштері 
және оларды қараудың  қорытындылары туралы 1 348 412 жоқ жоқ

6 Акционерлерді  ТрансОйл» СК» АҚ  директорлар 
Кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 
сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы 
хабардар ету 1 348 412 жоқ жоқ

Басқарма төрағасы                                                           М. Исмагулов

8. «Институт Казгипроводхоз» өндірістік кооперативі, БСН 921240001039, 
өзінің «Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі» болып қайта ұйымдастырылғаны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, 
Сейфуллин даңғылы, 434А үй, н.п. 6.

13. «Luxury Development» (Лакшри Девелопмент), БСН 130740017799, 
жарғылық капиталының 472 884 656 теңгеге дейін азайғаны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран даңғылы, 37/9, н.п.9.

14. «Ғаламат-Арт» ЖШС, БСН 040540002754, өзінің «Алмалы Таун» ЖШС-
нен бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: А10К4Т7 (050043), Алматы қаласы, 
Әуезов ауданы, Асқаров көшесі, 10А үй, 544-кеңсе.

15. «Баянауыл ауданының Қаржы бөлімі» ММ, БСН 060140004610, бірігу 
жолымен «Баянауыл ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» 
ММ қосылып, өзінің «Баянауыл ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 
болып қайта құрылатыны  туралы хабарлайды. 

Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Баянауыл ауылы, Сатпаев көшесі, 
34 үй.

«Талап арыз беру» сервисін таңдауды жүзеге асы-
рады, төмендегі деректер көрсетілетін электрон-
дық талап арыз нысанын толтырады, облыс,талап 
арыз берілетін сот, соттарда мемлекеттік баж 
төлеу ден босатылған жағдайда, «төлемеу» деген 
жолға белгі қойылады.

Мемлекеттік баж екінші деңгейдегі банктер 
арқылы, электрондық терминалдар, банкоматтар 
және өзге де электрондық құрылғылар арқылы 
төленген жағдайда пайдаланушы құжаттарды 
беру жүйесіне мемлекеттік баждың төленгені ту-
ралы төлем құжатының (төлем тапсырмаларының, 
түбіртектердің, чектердің және басқаларының) 
көшірмесін жүктейді. Пайдаланушы талапкер 
туралы деректерді (жеке немесе заңды тұлғалар 
үшін) және жеке немесе заңды тұлға болып та-
былатын жауапкер туралы деректерді толтырады. 
Егер бірнеше адам талапкер немесе жауапкер 
болса, олардың әрқайсысы туралы ақпарат көр-
сетіледі. Электрондық талап арызға құжаттардың 
көшірмелері электрондық нысанда қоса тіркеледі. 
Пайдаланушы тиісті файлдарды жүктейді. Файл-
дарды жүктеу аяқталған соң пайдаланушы оларды 
түзету мүмкіндігін пайдаланып, енгізілген дерек-
тердің дұрыстығын тексереді.

«Электронды үкімет» төлем шлюзі (бұдан 
әрі – ЭҮТШ) арқылы мемлекеттік бажды төлеу 
электрондық талап арыз нысаны толтырылғаннан 
кейін жүргізіледі. Талап арыз пайдаланушының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәлан-
дырылғаннан кейін Қазақстан Республикасы сот 
органдарының ақпараттық жүйесіне беріледі.

СОТ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫН 
ҰСЫНУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БЕРУ

Сот отырысының хаттамасын ұсыну туралы 
арызды беру үшін пайдаланушы «Сот отырысы-
ның хаттамасын ұсыну туралы арыз беру» сер-
висін таңдайды, төмендегі деректер көрсетілетін 
электрондық арыз нысанын толтырады: процестің 
тарабы, телефон, почталық мекенжайы, облыс, сот 

отырысы хаттамасының көшірмесін электрондық 
түрде беру туралы арыз берілетін сот, істің нөмірі, 
іс бойынша талапкерлер (сотталушы, сотталған), іс 
бойынша жауапкерлер (жәбірленуші).

Пайдаланушы сот отырысының хаттамасын  
ұсыну туралы арыз бен оған қоса берілетін құжат-
тарды қамтитын файлдарды құжаттарды беру жү-
йесіне жүктейді. Файлдарды жүктеу аяқталған соң 
пайдаланушы оларды түзету мүмкіндігін пайдала-
нып, енгізілген деректердің дұрыстығын тексереді.

Сот отырысының хаттамасын  ұсыну туралы 
арыз пайдаланушының электрондық цифрлық қол-
таңбасымен куәландырылғаннан кейін Қазақстан 
Республикасы сот органдарының ақпараттық 
жүйе сіне беріледі.

СОТ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНА 
ЕСКЕРТУЛЕР БЕРУ:

Сот отырысының хаттамасына ескертулер беру 
үшін пайдаланушы «Сот отырысының хаттамасы-
на ескертулер беру» сервисін таңдайды, төмендегі 
деректер көрсетілетін электрондық арыз нысанын 
толтырады: процестің тарабы, телефон, пошталық 
мекенжайы, облыс, сот отырысы хаттамасына 
ескерту-арыз берілетін сот, істің нөмірі, іс бойын-
ша талапкерлер (сотталушы, сотталған), іс бойын-
ша жауапкерлер (жәбірленуші), хаттаманың күні.

Пайдаланушы сот отырысының хаттамасына 
ескертулер мен оған қоса берілетін құжаттарды 
қамтитын файлдарды құжаттарды беру жүйесіне 
жүктейді. Файлдарды жүктеу аяқталған соң пай-
даланушы оларды түзету мүмкіндігін пайдаланып, 
енгізілген деректердің дұрыстығын тексереді.

Сот отырысының хаттамасына ескерту пай-
даланушының электрондық цифрлық қолтаң-
басымен куәландырылғаннан кейін Қазақстан 
Респуб ликасы сот органдарының ақпараттық 
жүйесіне беріледі.

Ж.СЫЗДЫҚОВ,
Көкшетау қалалық сотының 

бас маманы-сот мәжілісінің хатшысы

БІЛГЕН ЖӨН «СОТ КАБИНЕТІ» — 
ПАЙДАЛЫ СЕРВИСҚазақстан Республикасы Жоғарғы 

Соты интернетресурсының «Сот ка
бинеті» электрондық ақпараттық сервисі 
(бұдан әрі – «Сот кабинеті») электрондық 
құжаттарды сотқа беру тәртібін, сондайақ 
Қазақстан Респуб ликасы сот органдары
ның ақпараттық жүйесінде оларды қабыл
дау, тіркеу және өңдеу тәртібін реттейді.
Электрондық құжаттарды беру шарттары бар. 

Жеке тұлғалар және олардың өкілдері, заңды 
тұлғалардың өкілдері «Сот кабинетінде» орна-
ластырылған электрондық нысандарды толтыру 
арқылы электрондық құжаттарды сотқа ұсынуға 
құқылы. Бұл үшін көрсетілген адамдар «Сот каби-
нетіне» тіркелуі қажет.

«Сот кабинетіне» тіркелген адам электрондық 
құжаттарды беру сервисінің пайдаланушысы бо-
лып табылады. «Сот кабинетін» авторизациялау 
ЖСН-нің немесе БСН-нің және парольдің көме-
гімен жүзеге асырылады. Арыз (өтініш) берген 
кезде заңды тұлғаның өкілі авторизацияны БСН 
арқылы жүзеге асырады.

Электрондық құжаттарды беру сервисін пай-
даланушы «Сот кабинетіне» авторизациялау 
рәсімінен өткеннен кейін талап арызбен, сот 
отырысының хаттамасын ұсыну туралы арызбен, 
сот отырысының хаттамасына ескерту, өтінішпен 
жүгіне алады.

БЕРІЛЕТІН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАР

Сотқа ұсыну үшін арыз (өтініш) мәтіндік 
форматта жүктеледі (қарпі 14 Times New Roman, 
жартылай интервал), әрбір жеке құжат құжаттарды 
беру жүйесінде жеке файл түрінде жүктелуге тиіс. 
Файлдардың саны сотқа берілетін құжаттар саны-
на сәйкес келуі керек. Пайдаланушы жүктейтін 
файлдың форматы*doc, *docx, *pdf, *jpeg сәйкес 
келуі тиіс. Файлдың ең үлкен көлемі 10 МВ-дан 
аспауға тиіс.

ТАЛАПАРЫЗ БЕРУ
Берілетін талап арыздардың нысаны мен 

мазмұнына қойылатын талаптар Азаматтық іс 
жүргізу кодексінде белгіленген. Пайдаланушы 
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«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

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

ҰСЫНЫС

Сондай-ақ, бірінші жағдайда жаза мерзімін толық өтеуді қажет 
етпейтін сотталған адамға қолдануға болатыны қарастырылған. 
Яғни, сотталған адамды шартты түрде мерзімінен бұрын босату – 
соттың құқығы. Ал екінші жағдайда, сотталған адам  қылмыспен 
келтірілген залалды толық көлемде өтесе және де жазаны өтеу 
режимін қаскөйлікпен бұзбаса, сот оны шартты түрде мерзімінен 
бұрын босатуға міндетті. Аталған қағидалар Жоғарғы Соттың 2015 
жылғы 2 қазандағы «Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен 
бұрын босатудың, жазаның өтелмеген бөлігін жазаның неғұрлым 
жеңіл түріне ауыстырудың және тағайындалған жаза мерзімін 
қысқартудың сот практикасы туралы» №6 нормативтік қаулысының 
2-тармағында қарастырылған.

Қылмыстық кодекстің 73-бабында жазаның өтелмеген бөлігін 
жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстыру мәселесі бекітілген. 
Бұл институтты қолдану үшін де заңнамамен белгіленген қағида-
лар қарастырылған. Жазаның өтелмеген бөлiгiн ауыстыру кезiнде 
сот бас бостандығынан айырудың төрт күніне бір АЕК есебiмен 
айыппұлды не бас бостандығынан айырудың бiр күнiне бас бо-
стандығын шектеудің бiр күнi есебiмен бас бостандығын шектеуді 
таңдауы мүмкiн.

Сот сотталғандардың өтінішхатын қараған кезде, олардың ішкі 
тәртіп қағидасын сақтауын, қылмыстық-атқару жүйесі мекемесі 
әкімшілігінің талаптарын орындауын, тәрбиелік сипаттағы іс-ша-
раларға және мекеменің қоғамдық өміріне қатысуын, көтермелеу, 
жазаларды, туған-туыстарымен және сотталған адамдармен қа-
рым-қатынасты сақтауын, оқуға көзқарасының оң немесе теріс 
бағытын, залалды өтеуін және сотталған адамның түзелгенін 
айғақтайтын басқа да мән-жайларды ескереді. Сондай-ақ, жәбірле-
нушілер пікірін де назарға алады, сотталғанның өтінішхаты қара-
латын уақыты мен күні туралы оларға міндетті түрде хабарланады. 
Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің және олардың өкілдерінің 
келмей қалуы өтінішхатты қарауға кедергі болмайды, алайда олар-
дың сотқа түскен пікірі шешім шығарған кезде назарға алынады. 
Бұл ретте сотталған адам қылмыспен келтірілген залалды өтемеген 
жағдайда және де осы себеппен оның өтінішхатына жәбірленуші 
өз қарсылығын білдірсе, сот өтінішхатты қанағаттандырусыз қал-
дырады. 

Аталмыш тақырып бойынша соттар жиі пікір алмасып, заңға 
қандай өзгерістер мен толықтырулар қажет екенін талқылап тұра-
ды. Осы ретте соттар төменде келтірілген пікірлермен келіседі деп 
ойлаймын. Ол жоғарыда көрсетілген сұрақтарды қылмыстық-атқа-
ру жүйесінің, прокуратура, жергілікті өзін-өзі басқару органдары-
ның қызметкерлері, адвокаттар және де қоғамдық бірлестік өкіл-
дері кіретін комиссия құрып, өтініштерді қарауды сол комиссияның 
құзырына берген дұрыс деп есептейміз. Немесе аталған сұрақтарды 
қарайтын пенитенциарлық соттар құрған әбден орынды. Себебі, 
тәжірибеде судья қылмыс жасаған адамға жаза тағайындап, оны 
бас бостандығынан айыру орындарына жібергеннен кейін, уақыт 
өте келе өзі дәл сол қылмыскерге қатысты жазаны өтеуден шартты 
түрде мерзімінен бұрын босату немесе жазаның өтелмеген бөлігін 
жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстыру ісін қарайды. Бұл этика-
лық тұрғыда көп сұрақтарды туындатады. Заңға аталған өзгерістер 
енгізілсе, үкімді орындау кезінде қаралатын мәселелер дамыған 
шет елдердің тәжірибесіне сай келетіні сөзсіз.  

Л.АКАЛАЕВА,
Өскемен қаласы №2 сотының судьясы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ШАРА

НӘУБЕТ РУХТЫ 
СЫНДЫРА АЛМАДЫ

Халық қамын жеген саяси 
қайраткер, ұлт зиялылары, ав-
тономиялық республика құру-
ға ниетті жандардан сескен-
ген Кеңес өкіметі И.Сталиннің 
«Троцкийшілдер және басқа да 
екіжүзділерді құрту бойынша пар-
тиялық жұмыстардың жетіспеу-

шіліктері» атты баяндамасын не-
гізге ала отырып жаппай қудалау 
саясатын бастағаны белгілі. Бұл 
тарихта «ұлт болашағын тамы-
рымен жою» деген атпен қалды. 
Алайда, елдің мысын басқан бұл 
нәубет халықтың рухын сындыра 
алмады. 

жоғары мекемесінде теология-
лық оңалту бойынша инспек-
торлардың ұйымдастыруымен 
сотталған азаматтарға режиссер 

шан өшпейтін, ұлт үшін құрбан 
болған ата-бабаларымызды еске 
алу және азаматтар бойына 
патриоттық, отан сүйгіштік 
қасиеттерді дарыту. Осынау 
қанқұйлы жылдарды, оның жа-
зықсыз құрбандарының есімін 
ұмытпай, әрқашан есте сақтау, 
өткенге салауат етіп, ақиқатқа 
тереңірек мән беріп, ұғыну – 
бүгінгі ұрпақ парызы! 

Н.НЕСІПБЕК,
 САТӘПЖБ Теологиялық 

оңалту жұмысы бойынша аға 
инспектор 

М.АЙКЕШЕВ,
 САТӘПЖБ Теологиялық 
оңалту жұмысы бойынша 

инспектор әділет лейтенанты 

Қарағанды облысы бойынша АК-159/7 меке-
месінде «Саяси қуғын-сүргін және ашар-

шылық құрбандарын еске алу» бойынша іс-шара 
ұйымдастырылды.

Тәуелсіздік алғаннан кейін 
1993 жылы сәуірдің 14-інде 
«Жаппай саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын ақтау туралы» заң 
қабылданды. 1997 жылы ҚР 
Президентінің Жарлығы бойын-
ша 31 мамыр – саяси қуғын-сүр-
гін құрбандарын еске алу күні 
болып жарияланды.

Осы атаулы күннің қар-
саңында ҚАЖ департаментінің 
Қарағанды облысы бойынша 
АК-159/7 қауіпсіздігі барынша 

ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ 
СОТТАР ҚҰРҒАН 

ОРЫНДЫ
(Соңы. Басы 1-бетте)

БЕЗБЕН

«Мақсатың айқын болса, 
батыл адымда!» дейді 

психологтар. Иә, жөн-ақ. Ал мақ-
сатыңа жету үшін бетке алған мың 
шақырымың бір адымнан баста-
латынын ұмытпаған дұрыс. Сол 
қадамың адастырмаса болғаны. 
Адасқан адам айыбын білсе, үйірін 
табады, бірақ салдары кім-кімге 
де оңай соқпайды. 

АДЫМЫҢДЫ АҢДАП БАС!
ҚАРУ БАР ЖЕРДЕ 

ҚАУІП БАР
Төрт баласы бар, бұрын аса ауыр қыл-

мыс, яғни қасқана адам өлтіргені үшін 15 
жылға сотталып, оның 10 жыл мерзімін 
темір тордың арғы жағында отырып келген 
39 жастағы азамат өткеннен сабақ алмады. 
2017 жылы 6 шілдеде кейіпкеріміздің досы 
Елорда күні құрметіне орай дастарқан 
жаяды. Дастарқандас досын түн ортасын-
да оңаша алып шығып, бір ауылдасының 
үйін бағытқа алады. Ол ауылдасы дәл сол 
кезде үйінде жоқ еді. Кейіпкеріміз оның 
жоқтығын жақсы білді. Біле тұра барды. 
Оның көкейін тескен ауылдасының үйінде-
гі қару еді. Суық қару арнайы орында емес, 
кішкентай бөлмедегі кереует астында жата-
тын. Үйге кіріп сол 12 калибрлі, ИЖ-18М 
модельді, атыс қаруын ұрлап алып шығып, 
үйлердің артқы жағымен өтіп, қасындағы 
досының қорасына кіріп, атыс қаруын жа-
сырып кеткен. Бір ай  өткен соң  досының 
үйіне айналып соғып, әлгі қаруды алып, 
ауыл шетіндегі ескі су арнасының орнына 
апарып, тереңдігі 1 метр шұңқыр қазып, 
көміп тастайды. Аталған қылмыс үш жыл 
мерзім өткеннен кейін ашылды. Басында 
бұл қылмысты мойындамаған, қасындағы 
болған досы да сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
органына көрінеу жалған айғақтар берген.

Сотталушы жасаған әрекетіне қатты 
өкінді, жәбірленушіден кешірім сұрады. 
Қару атылмаса да, жәбірленуші тарап аса 
бір кінә артып, шағымданбаса да, сот-
талушы азаматтың ісін ештеңе жеңілдеткен 
жоқ. Өткен өмірі, бұрын аса ауыр қылмыс 
жасап, істі болғаны ескеріліп, бас бостан-
дығынан айырылды. Төрт жылға қайтадан 
түрмеге кетті. 

Процесс кезінде сотталушы азамат 
қатты өкінді. Төрт баласын жәутеңдетіп, 
жарына жолын тосқызып, қайта қапасқа 
қамалу кімге оңай дейсің. Оқ атылмады, 
ешкімнің өміріне қауіп төндірмеді дерсіз. 
Бірақ қылмыстың аты қылмыс. Қылмыстың 
өтеуі – жаза.

 
«ЖАҒАЛЫҒА» ЖАРМАССАҢ, 

ЖАРҒА ҚҰЛАЙСЫҢ
«Охотзоопром» мекемесінің қызметкері 

болып жұмыс жасаған азамат мас күйінде 
көлікке отырып, жол апатына тап болады. 

Апатты жағдай ауылдағы учаскелік поли-
ция инспекторының құ лағына жетеді. Ести 
сала атқа қонған полицей «ақтың» буымен 
екпіндете келе жатқан кейіпкеріміздің көлі-
гін жол бойынан тосып алады. «Volkswaden 
Golf» маркалы автокөлігін, арнайы ды-
быс сигналын қолдану арқылы тоқтатып, 
құжаттарын тексеріп, жүргізушіге масаң 
күйінде автокөлікті басқаруға болмайты-
нын айтып, медициналық куәландырудан 
өту жөнінде заңды талап қойған. Қырық 
градусқа қызып тұрған «қаһарманымыз» 
жағалының айтқанына құлақ түрместен, 
жағасына жармасқан. 

Нәтижесінде не болды? Әкімшілік қыл-
мыс бұзушылық туралы кодекстің 608-ба-
бының 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, 
жеті жыл мерзімге көлік құралын басқару 
құқығынан айырылды және 15 (он бес) 
тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алын-
ды. Билік өкіліне қарсы күш қолданғаны 
үшін Қылмыстық кодекстің 380-бабының 
1-бөлігімен екі жыл мерзімге бас бостан-
дығынан шектеу жазасына тартылды. Ол 
аздай отбасының жалғыз асыраушысы бо-
лып отырған азамат қызметінен шеттетіліп, 
жұмыссыз қалды. Кәмелетке толмаған төрт 
баласының жағдайын енді қалай жасамақ? 
Ақылсыз әрекетінен өзге емес, өзі, отбасы 
зардап шекті. Әкесінің сотталғаны балала-
рының болашағына да әсерін тигізері анық.

ОСПАДАРСЫЗ ҰЛ
Дүниедегі ең жақын адамдар бір-бірінің 

ажалына себеп болып жататыны қынжыл-
тады. Мұндай қылмыс әр жылдың емес, әр 
күннің, тіпті әр сағаттың қылмыстық хро-
никасында кездеседі. Дәл осындай оқиға 
біздің ауданда орын алды. 

Жаздың бір кешінде 28 жастағы сот-
талушы туысымен арақ, сыра ішкен. Сағат 
18.30 шамасында үй иесі, яғни, сотталушы-
ның әкесі келген. Ұлы мен туысының 
арақ ішіп отырғанын көрген әке ренішін 
білдірген. Масаң күйдегі екеуді ақылға 
шақырып, арақ ішуді доғаруды, мазаны ал-
май, үйді босатуды талап еткен. Ерегіскен 
ұлы ешқайда кетпейтінін айтқан. Әкесі 
ұлының иығынан қағып, дауысын көтеріп, 
бұйыра сөйлейді. Ұлы да қарсыласа кетеді. 
Алдымен сөз таластырып, салғыласқан 
әкелі-балалы екеудің кикілжіңіне киліккісі 

келмеген туысы аулаға шығып кетеді. Ал 
ешкім ажыратпаған жақындар бұл кезде 
тілдескенді қойып, жұдырықтасуға көш-
кен болатын. Ұлы әкесін кеудесінен ұрады. 
Соққыға шыдамаған әкесі баласымен бірге 
құлайды. Әкесі орнынан тұрып үлгермей 
жатып, баласы сыртқа сытылып шығып, 
қораның алдында жатқан темір тұрбаны 
ұстай кіреді. Содан кейін әлі де бойын 
жинап тұра алмай жатқан әкесінің басынан 
ұрады. Осы соққыдан кейін үй иесі есінен 
танып құлайды. Сырттан кірген қонақ 
жігіт қансырап сұлап жатқан жанды де-
меп, көмектеспекші болады. Жағдайдың 
ушыққанын сезген ұлы сол кезде барып 
жедел жәрдем шақырады. Жәбірленуші 
ауруханаға жеткізілгенімен, көп мөлшер-
де қан жоғалтып, бас миына қан құйылу 
салдарынан қайтыс боп кетті. Әкесінің 
«тәйтін» көтере алмаған оспадарсыз ұл 
алты жылға түрмеге қамалды. 

КУӘГЕРЛЕР ДЕ 
ЖАУАПТЫ

Қылмыстық оқиға орын алған кезде 
қылмысты жасаған адам ғана емес, сол 
сотталушының қасында болған куәгер-
лер де жауапқа тартылады. Жоғарыдағы 
бірінші оқиғада қылмыстық істің куәгері 
қару ұрлаудың қылмыстық әрекетін жақ-
сы білген. Біле тұра жасыруға тырысқан, 
тергеу барысында жалған ақпарат берген. 
Үшінші оқиғадағы қонағымыз сырт қа 
тұра қашпай, әкелі-балалы екеуге араша 
болғанда іс насырға шаппас па еді?

Қылмыс еш уақытта ашылмай қалмай-
ды. Оның салдары ауыр. Мәселен, осы 
жоғарыда айтылған қылмысты жасаған 
ауылдастарымыз жазасын өтеп, отбасына 
аман келіп, қауышты делік. Бірер уақыт-
тан кейін жұмысқа тұруы керек. Күректей 
қатырма қағазы, қызыл дипломы болса 
да олар кез келген мекемеге, өзі қалаған 
мамандық бойынша қыз метке алынбайды. 
Бұл шектеудің зияны ұрпағына да тиеді.  
Себебі, соттылығы күні ертең ұл-қызының 
аяғына да тұсау болады. 

Гүлжихан САҒИТОВА,
Бөкей ордасы аудандық

сот төрағасы,
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Марина Құнарованың «Ұлы 
дала зары» фильмі  ұсынылды. 
1920–1930 жылғы Қазақстан-
дағы ашаршылық тақырыбына 
арналған фильм «Алтын глобус» 
премиясында «Шет тіліндегі 
үздік фильм» қатарына енген 
және әлемдік «Оскар» сый-
лығына үміткерлердің тізімінде 
тұр. Бұл ашаршылықтың ащы 
бейнесі, елдің мұңы мен аза-
лы үні айқын сомдалған қазақ 
тарихындағы алғашқы фильм. 
Көрсетілім барысында Қараған-
ды облысы мемлекеттік сани-
тарлық дәрігердің қаулысымен 
бекітілген санитарлық норма 
толық деңгейде сақталды.

Аталған іс-шараның басты 
мақсаты – тарих бетінен ешқа-


