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СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ҚОС ҚУАНЫШ

АТЫ БАР, ЗАТЫ ЖОҚ 
САЛАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

КІМГЕ КЕРЕК?

ҚР СУДЬЯЛАР ОДАҒЫНА – 25 ЖЫЛ

Ербол АМАНЖОЛҰЛЫ, ауыл шаруашылығы 
саласы бойынша maltabu.kz тегін 
хабарландырулар сайтының шығарушысы:

– Мемлекет басшысының Жолдауындағы «ауыл 
шаруашылығын субсидиялау саясатын өнеркәсіп са-
ласындағы мемлекеттік саясатпен ұштастырған 
жөн» дегенін естіген кезде, өзгелер секілді мен де 
қуандым. Агроөнеркәсіп кешенінде енді үлкен өзгеріс 
болатын шығар деп ойладым. Алайда  біздің жоқтан 
бар жасап, өз күшімізбен құрастырған «Қомағай» 
деп аталатын шөп турап, жем ұнтақтайтын 
құрылғымызды әлдебір пысықтар қазірдің өзінде мал 

Берік БЕКЖАНОВ, ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты:

– Техника мен технологияны жаңарту 
– қазір қоғамда бірінші кезекте тұрған 
мәселе.  Машина жасау саласын арнайы 
зерттемесем де, ондағы жағдайдың аса 
мәз емес екенін көріп те, естіп те жүрмін. 
Бұл мәселе, әсіресе, ауыл шаруашылығын-
да қатты байқалуда. Онда шаруалар 
кеңестік дәуірден қалған ескі техниканы 
жамап келе жатыр. Оны жаңалау үшін 
қолданыстағы мемлекеттік бағдарла-
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МАШИНА  ЖАСАУ  САЛАСЫНА  ҚАТЫСТЫ  БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ  ҚАНДАЙ?

маларды әлі де жетілдіре түсу керек. Себебі үлкен шаруашылықтар 
техникасын жаңалап жатқанымен, орта және кіші шаруашылықтарға  
қолжетімді емес. 

Қазақстандағы техника мен технология-
ның ескіргенін осы саланың мамандары 

талайдан бері айтып жүр. Алайда, мемлекет 
тарапынан жоспарлы қаражат бөлінгенін 
естігенмен, халық ешқандай оңды нәтиже 
көрмей отыр. Жалпы, бұл саладағы отан-
дық өндірісті дамытудың жолдары қандай? 
Ауылшаруашылық техникасын, тұтастай осы 
саланы дамыту мақсатында мемлекеттік суб-
сидиялар бөліну керек пе? 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

(Соңы 5-бетте)

шаруашылығын дамытуға бөлінген мемлекеттік бағдарламалар бойынша 
берілетін субсидияны игеру үшін жеке басына пайдаланып, ортадан табыс 
таппақ боп жүргенін білген соң, үмітім су сепкендей басылды.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы 6-бетте)

Досжан ӘМІР,
Ақмола облыстық сотының 
төрағасы:

«ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУДІ 
ТАЛАП ЕТУ – 

ЗАҢДЫ, 
ОРЫНДЫ!»

– Президент биылғы Жолдауын-
да: «Болашағын Отанымызбен бай-
ланыстыратын әрбір азамат қазақ 
тілін үйренуге ден қоюға тиіс», – деді. 
Қалай ойлайсыз, осы уақытқа дейін 
тіл үйренгісі келмегендер мемлекет
тің болашағына сенбей ме әлде бола-
шағын Қазақстанмен байланыс тыр
ғысы келмей ме?

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңын-
да Тараз қаласында Жамбыл об-

лыстық сотының жаңа ғимараты қолда-
нысқа берілді. Сәулеті келіскен нысанның 
ашылуына Жамбыл облысының әкімі Берді-
бек Сапарбаев, облыстық соттың төрағасы 
Ербол Ахметжанов, сот ардагерлері, облыс 
судьялары және құқық қорғау органдары-
ның басшылары қатысты. 

Жамбыл облысының ардагер судьялары Ануар-
бек Нарматов пен Асылхан Дармұрзаев жаңа ғима-
раттың лентасын қиып, жұртшылықты қуанышты 
оқиғамен құттықтады. 

Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев сот төрелігін 
жүзеге асыруға арналған жаңа нысанның ашылуын 
өңірдегі жарқын оқиға деп атады. 

– Сот қызметкерлерінің жайлы, замануи ғимаратта, 
жаңа техникаларды пайдалана отырып, жұмыс істеуі 
маңызды. Өздеріңіз көріп отырғандай, облыс орталығы-
ның басты көшелерінің бірінен орын тепкен зәулім 
ғимарат барлық талаптарға сай жабдықталған. 

ХХІ ғасырда маши-
на жасау саласынсыз 
кез келген елдің да-
муын көзге елестету 
қиын. Себебі еңбек 
өнімділігін артты-
руда оның алатын 
орны өте зор. Сон-
дықтан әркім өзінің 
шама-шарқына қарай  
бұл салаға қаржы 
бөліп, машина жасау 
өнеркәсібін қолдап 
жатыр. Оны тек әр 
ел өз мүмкіндігіне 
қарай әртүрлі пішінде 
жүргізеді. Біреулер 
әлемдік автоөнер-
кәсіптің жетекші 
компанияларымен 
екіжақты келісімшарт 
жасап, өзіне қажетті 
техниканы солармен 
бірлесіп құрасты-
руға көңіл бөлсе, 
екіншілері шетелдік 
компаниялардың 
өз елінде өндіріс 
орындарын ашуы-
на жағдай туғызуда. 
Үшіншілері техника-
ның белгілі бір түр-
лерін шығаруға ғана 
мамандануда.

ЕЛОРДА —
ӘЛЕМДІК 

МЕДИАНЫҢ 
ДИАЛОГ АЛАҢЫ

«Astana Media Week – 2021» дәстүрлі медиа 
апталығы өтіп жатыр. Биыл бесінші мәрте өтіп 
жатқан іс-шараға беделді әлемдік БАҚ-тың 
топ-менеджерлері, мемлекеттік аппарат өкіл-
дері, танымал журналистер, документалистер 
және АҚШ, Ұлыбритания, Ресей, Қазақстан, 
Өзбекстан, Қырғызстан блогерлері қатысуда. 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі 
Аида Балаева өз сөзінде бұл басқосудың 
әлемдік медиадағы мақсаты ортақ, кәсіби ма-
мандарды бір арнаға тоғыстыратын, әлемдік 
медиа үздіктерінің пікір алмасып, тәжірибе 
бөлісетін дәстүрлі диалог алаңына айналғанын 
атап айтты.  

– Ең бастысы – осындай ортақ алаңдар-
да өзара жақын танысып, пайдалы кеңестер 
тыңдауға мүмкіндік алу медиа саланың нәти-
желі дамуына тың серпін береді деп сенемін. Екі 
күнге созылатын «Astana Media Week – 2021» 
медиа апталығы барысында жоспарланған 
дөңгелек үстел, конференция, тұсаукесер, т.б. 
шаралар онлайн және офлайн-алаңдарда өт-
кізіледі. 

«Astana Media Week» жұмысын бастағалы 
2017-2020 жылдар аралығында министрлік 
республикалық және өңірлік БАҚ өкілдері мен 
мемлекеттік қызметкерлер үшін 40-тан астам 
семинар-тренинг ұйымдастырды. Бұл шара-
ларға 250 шетелдік және қазақстандық спикер 
тартылды. Олардың арасында АҚШ, Ресей, 
Норвегия, Сауд Арабиясы, Австралия, т.б ел-
дердің спикерлері болды. 

Ел арасында БАҚ-тың әлеуметтік тақырып-
ты таратуы маңызды рөл атқарады. Ақпарат 
таратушы оның растығына, объективтілігіне, 
жеке пікірін қоспай, эмоциясыз жеткізуде халық 
алдында жауапты. Сондықтан әлеуметтік өткір 
тақырыптарды таратуда заңнан бөлек, әдеп, 
қоғам алдындағы жауапкершілікті ұмытпаған 
жөн. Өткен жылғы жүргізілген мониторинг 
нәтижесінде отандық БАҚ беттерінде құқық 
бұзушылық орын алған 500-ден астам мате-
риал анықталды. Бұл туралы олардың бас-
шылығына ресми хат жіберіліп, қателікті жою 
керектігі ескертілді. Сондай-ақ елімізде «БАҚ 
туралы» заңды бұзған 6 шетелдік сайттың жұ-
мысы тоқтатылды.

Бүгінгі заман – дамыған ақпарат дәуірі. Сон-
дықтан, жаһандық сынақтарға лайықты жауап 
беру үшін медиаға деген жауапкершілік күн 
санап артып келеді. Себебі бүгінгі қоғамның 
ақпарат алуға деген сұранысы да, талғамы да 
өзгерді. Бұл өз кезегінде үнемі үздіктер қата-
рынан көрініп, бәсекеге қабілетті болуды талап 
ететіні даусыз, – деді Аида Балаева.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

«ASTANA MEDІA WEEK – 2021»
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30 ҚЫРКҮЙЕК – ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒАН КҮНІ

ЕКПЕ

ЖАЛА ЖАПҚАНҒА ЖАЗА БАР 

ӘДІЛЕТ САЛАСЫНДА 
ҚЫЗМЕТ ЕТУ – МӘРТЕБЕ 

САРАП

Аманжол АБДРАХМАНОВ,
Алматы облыстық әділет департаментінің 

басшысы  

ЖАМБЫЛДЫҚТАР 
ЖАРАДЫ

Жамбылда 55 ауылдық округтің тұрғындары КВИ-ге 
қарсы вакцинаны 100 пайыз салдырды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсыр-
масына сәйкес, Жамбыл облысының әкімі жауаптыларға 
тұрғындарды вакцинамен қамту жұмыстарын күшейтуді 
жүктеген болатын. Коронавирусқа қатысты тұрғындарды 
екпемен қамту бойынша аудандар рейтингінде Мойынқұм 
(94,4%), Меркі (88,3%), Т.Рысқұлов (83%), Жамбыл 
(81,1%), Жуалы (79,7%) аудандары көш бастап тұр, деп 
хабарлайды «Заң газеті» Qazweek.kz ақпарат агенттігіне 
сілтеме жасап. 

Облыстың 10 ауданындағы 55 ауылдық округтің вакци-
налауға жататын және медициналық қарсы көрсетілімі жоқ 
тұрғындары коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші ком-
понентін толығымен алды. Вакцинадан кейінгі асқынулар еш-
кімде байқалған жоқ. Енді тұрғындар кесте бойынша екінші 
компонентті алады.

Айта кетер болсақ, Мойынқұм ауданында 14 ауылдық 
округтің тұрғындары, Талас ауданында 12 ауылдық округ-
тің тұрғындары толығымен вакциналаудан өткен. Сарысу 
ауданындағы 10 ауылдық округтің 7-еуінің тұрғындары 100 
пайыз COVID-19-ға қарсы вакцинаның бірінші компонентін 
салдырған.

Облыс аумағында 43 егу пункті жұмыс істейді, оның 
15-і Таразда және 28-і аудандарда. Вакцинаны сақтауға 
және тасымалдауға арналған тоңазытқыштар және рефри-
жераторлық үлгіде орнатылған тоңазытқышы бар белсенді 
термоконтейнерлер алынды. Ақпараттық-түсіндіру топтары 
тұрғындарға пандемиямен күресудің ең тиімді әдісі – жаппай 
вакциналау арқылы ұжымдық иммунитетті қалыптастыру 
екенін еске салуда. Вакциналау көптеген жұқпалы ауру-
лармен күресу үшін қолданылады және иммундық жүйені 
нығайтады.

Жамбыл облысында 2021 жылдың 9 қыркүйегіне дейін 
тәулігіне 6357 адам екпе алды, оның ішінде 1-айналымда 
3821 адамға, 2-айналымда 2536 адамға екпе жасалды. 2021 
жылдың 9 қыркүйегіндегі жағдай бойынша, 1-ші рет  425762 
адам вакциналанды, бұл 582 мың адамды немесе 73,2%-ды 
құрайды, оның ішінде 19251-і – медицина қызметкерлері 
(4,5 %), 39060-ы – білім беру ұйымдарының қызметкер-
лері (9,2%), 19098-і – күштік құрылым мамандары (4,5%), 
7715-і –  мемлекеттік қызметкерлер (1,8%), 19004-і – сту-
денттер (4,5%), 573-і – әлеуметтік мекеме қызметкерлері 
(0,1%), 75775-і – созылмалы ауруы бар тұлғалар (17,8%) 
және 245287-і – басқалар (57,7%).

Екпе алған 425762 адамның 303509-ы вакцинаның екінші 
компонентін алды. Вакцина алғандар тарапынан денсаулығы-
на теріс әсер беріп, шағым келтіргендер тіркелген жоқ. Вакци-
налау жұмыстары жалғасуда.

Әділет органдарының кәсіби мерекесін 30 
қыр күйекте атап өту 2012 жылы Елбасының 
арнаулы Жарлығымен бекітілген. 

Ғасырдан астам тарихы бар Қазақстан 
Рес публикасының әділет органдары өз құзы-
реті шегінде мемлекеттік қызметті құқықтық 
тұрғыда қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
және жеке тұлғалар мен қоғамдық ұйымдар-
дың, мемлекеттік органдардың заңды мүдде-
лерін қорғауды қамтамасыз ететін атқарушы 
орган болып табылады. 

Әділет органдарының міндеттері мен жалпы 
мемлекеттік даму стратегиясын іске асыруда 
Алматы облыстық әділет департаменті атқа-
рып жүрген жұмыс ұшан-теңіз. Атап айтсақ, 
құқықтық түсіндіру және халыққа заңгерлік 
көмек көрсету бойынша іс-шаралар тұрақты 
жүргізіледі. Өйт кені құқықтық мемлекет құру-
дың басты тетігі қоғамның құқықтық сауатын 
көтеру ісімен тығыз байланысты. Сонымен 
қатар адвокат және нотариаттық қызметпен 
айналысуға ағымдағы жылы аттестациядан 

жауаптылықпен қарамайтын, жариялаған 
ақпаратының шынайылығын тексермейтін 
азаматтар өзге жандардың атына, беделіне 
осылайша оп-оңай нұқсан келтіреді. Жари-
яланған ақпаратқа көзсіз сенетін оқырман-
дар да жеткілікті. Мұндай жандар кейде 
дүрмекке еріп, онсыз да теріс ақпараттан 
зардап шегіп отырған адамды одан сайын 
тұқыртып, меселін басып тастайды. Ал 
абыройына сызат түскен азаматқа қатысты 
ақпарат оның жақындарына, туыстарына 
да аз әсерін тигізбейді. Мұның соңы жәбір-
ленушінің денсаулығының нашарлауына, 
моральдық тұрғыдан төмендеуіне алып 
келеді. 

Өкініштісі, сол бүгінгідей ақпараттар 
жедел тарап жатқан уақытта өзіңнің ақ, 
адал екеніңді дәлелдеу оңайға соқпайды. 
Әрі негізсіз ақпараттың таралуына тыйым 
салу, теріс мәліметтің қозғалысын шектеу 
мүмкін емес. Бір сайт таратқан ақпарат 
көз ілеспес жылдамдықпен бірнеше сайтта 
көшіріп басылып жатады. Міне, сондықтан 
да ашынған азаматтар өзінің бұзылған 
құқығын сот арқылы қорғауға мәжбүр бо-
лады. 

Әрине, құқықтық мемлекетте азаматтар-
дың өз құқығын сот арқылы қорғауы қалып-

Жол-көлік апаттарын болдырмау үшін қан-
шама сақтық шаралары қолға алынып жатыр. 
Заңдар қатайтылып, айыппұл көлемі өсті. Көрнекі 
жерлерге, көше бойына жол апатының салдары 
туралы ескертетін билбордтар орнатылған. Бұқа-
ралық ақпарат құралдарында көлік апатын бол-
дырмауға, жүргізушілер жауаптылығын көтеруге 
үндейтін бағдарламалар тұрақты жарық көріп 
тұрады. Бірақ содан сабақ алып, тәртіпті сақтауға 
тырысатындар аз. Мысалы, ағымдағы жылдың 
алғашқы бес айында республика бойынша жол- 
көлік апатынан 6,8 мың адам зардап шеккен. Бұл 
былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
12,3 пайызға жоғары көрсеткіш. Қара жолдағы 
қайғыдан 607 адам көз жұмған, оның 43-і кәме-
летке толмаған жасөспірімдер екен. Ал Алматыда 
жол апатынан 1,5 мың адам зардап шеккен. 

Осы жағдайдың өзі біздің елімізде жолда жүру 
мәдениетінің төмендігіне, азаматтар арасында 
өзара түсіністік, сыйластықтың жоқтығына дәлел 
бола алады. Мысалы, бір-біріне жол бермеу, 
байқау сызда алдына шығып кеткен жүргізушімен 
дода ұйымдастыру әлі күнге тыйылған емес. 
Көліктен шыға салып, қара жолдың бойында ай-
ғайласып тұратын жүргізушілерді жиі көретініміз 
сондықтан. Ал ол жүргізушілердің жанында ба-
уыры, баласы отыруы мүмкін. Мына оқиға олар-
дың да жолда жүру мәдениетіне қатысты теріс 
әсерін туғызады. Осындай болмашы ерегіс кейде 
үлкен апаттарды тудырады. 

өтуге 170 өтініш түскен. Бүгінде 78 тұлға 
аттестация лық комиссияның оң қорытынды-
сын алып, осы салада табысты еңбек етуде. 
Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласы 
да өз жұмыстарын жоғары деңгейде атқарып 
отыр. Кәсіпкерлер және жеке тұлғалар жыл 
басынан бері ел арасында 300-ден астам 
құқықтық түсіндіру шараларын өткізген. Осы 
игі іс шеңберінде авторлық құқық және тауар 
таңбасын тіркеу жұмыстарын онлайн, элек-
тронды түрде көрсету тетіктері жұрт назарына 
ұсынылды. Әділет органдары ақпараттық, на-
сихаттық жұмыстарын әлеуметтік желілердің 
көмегімен халыққа жеткізіп отыр. Әлеуметтік 
желі бүгінде әділет саласы мен халық арасын 
байланыстыратын алтын көпірге айналған.

Атқарушылық өндірісті қамтамасыз ету 
бөлімі мемлекеттік және жеке сот орындаушы-
лар қызметіне қатысты түскен өтініштерді қа-
растырып, қоғамдық қабылдау жүргізуді әдемі 
дәстүрге айналдырған. Бұл бағытта халықтың 
әлеуметтік мәселесі басты назарда болған-
дықтан, алимент төлеу мен қарыздан жалта-

ЖОЛДАҒЫ ТӘРТІП ОРТАҚ

руды азайту мақсатында «Борышкер» рейдтік 
шаралары жүйелі ұйымдастырылады. Тіркеу 
саласындағы әдістемелік қамтамасыз ету және 
бақылау бөлімі 682 заңды тұлғаны тіркеуден 
өткізген, сонымен қатар ресми құжаттарға 
апостиль қоюда 119 құжатты заң талаптарына 
сай тіркеуден өткізген. 

Әділет органының ел қызметіне жарап, ел 
алғысына бөленуі – осы салада еңбек етіп жүр-
ген мамандардың жемісті жұмысының нәтиже-
сі. Ғасырлық тарихы бар, көпшіліктің сеніміне 
ие болған құрылымда қызмет ету – бәріміз 
үшін үлкен мәртебе. Сіздердің білім-тәжіри-
белеріңіз, шеберліктеріңіз, өз істеріңізге деген 
адалдықтарыңыз еліміздің құқықтық тұрғыда 
дамуына өз пайдасын тигізгені сөзсіз. Ендеше, 
сала жұмысына қылаудай қатысы бар жандар-
дың барлығын Әділет органдарының құрылған 
күнімен құттықтаймын! Ортақ мақсатқа бірік-
кен ынтымақты құрылымның ісі оң болсын!

ТАЛДЫҚОРҒАН

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 
606-бабы жол жүрiсiне қатысушының жол жүру 
қағидаларын апаттық жағдай туғызуға әкеп соққан 
әрекетіне құқықтық баға береді. Осы баптың 
1-бөліміне сай жол қозғалысына қатысушының 
апаттық жағдай туғызуға әкеп соққан, яғни жол 
жүрiсiне басқа да қатысушыларды жүру жылдам-
дығын, бағытын күрт өзгертуге мәжбүр етiп, жол 
жүру қағидаларын бұзуы 10 АЕК мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғатыны көрсетілген. Әри-
не, жауапсыз жүргізушінің ойсыз әрекеті басқа 
жүргізушілердің қозғалысына кедергісін тигізумен 
шектелсе ештеңе емес. Ал көлік деген – техника. 
Көліктің кез келген уақытта сыр беруі, теже-
гішінің дер кезінде істемей қалуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда жүргізуші жауапсыздығы үлкен салдарға 
соқтыруы, материалдық шығынмен шектеліп қал-
май, адам шығынына ұласуы ықтимал. Сондықтан 
көлік рөліне отырған азаматтар оқыс әрекет жасар 
алдында өзінің ғана емес, айналасындағылардың 
да қауіпсіздігін ойлағаны абзал.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте-
гі 610-бапты бұзу бойынша құқық бұзушылықтар 
өте жиі орын алады. Жол жүру қағидаларын 
бұзған көлiк жүргiзушiлерінiң әрекетінен талай 
адамның денсаулығына зиян келетіні, өзге де 
мүлiктiң бүлінетіні түсінікті. Дүниенің орны то-
лар, ал адамның денсаулығын қалпына келтіруге 
ұзақ уақыт кетеді. Кейде жүргізушілер зардап 
шеккен азаматтардың медициналық қызметіне 
ақы төлеп берсем болды деп ойлайды. Зардап ше-
гуші азаматтар да жүргізушінің қателігін түсініп, 
кешірім беруге бейім. Алайда, денсаулыққа жетер 
байлық жоқ. Бүгін болмашы көрінген залалдың 
ертең ағзаны әлсіретуге, жаңа сырқат тудыруға 
әсер етпейтініне ешкім кепілдік бермейді. Жол 
апатын тудырған әрбір жүргізуші өзінің әре-
кетіне осы тұрғыдан қарау керек. Және алдағы 
уақытта да ортақ жолдың ережелерін қатаң 
сақтап, өзгелердің құқығын бұзбауға, денсау-
лығына зиянын тигізбеуге тырысқаны абзал. 
ӘҚБтК-нің 610-бабының 2-бөлігіне сәйкес, 
жәбiрленушiнiң денсаулығына жеңiл зиян кел-
тiруге әкеп соққан дәл сол әрекет үшін 40 АЕК 
мөлшерiнде айыппұл салу немесе 9 айға дейінгі 
мерзiмге көлiк құралын басқару құқығынан 
айыру жазасы белгіленген. Ал биылғы жылы 
айлық есептік көрсеткіш мөлшері – 2917 теңге. 
Сонда жол ережесін бұзған жүргізуші 116 мың 
теңге көлемінде айыппұл төлеумен шектеледі. 
Қадамын ақшамен белгілейтін адамдарға мұндай 
айыппұл да әсер етеді дей алмаймыз.

Мұрат АБРАЕВ,
Алматы қаласы әкімшілік құқық 

бұзушылық жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының судьясы

ПӘРМЕН

Құқықтық, зайырлы мемлекетте әр-
кімнің өз ойын, өз құқығын білдіруге толық 
құқығы бар. Ел Конституциясының 20-ба-
бында Қазақстанда сөз бен шығармашылық 
еркіндігіне кепілдік берілетіні, цензураға 
тыйым салынатыны көрсетілген. Алайда, 
сөз бостандығы дегенді дәлелсіз, дәйексіз, 
ойға келгенді айта беру деп қате түсінбеу 
керек. Әсіресе, біреуге қатысты пікір айтар-
да, тексерілмеген ақпаратқа, көзің жетпеген 
дәйекке сүйеніп ой қорытуға болмайды. 
Негізсіз айтылған сөз адамның жанын жара-
лайды, бұған қоса оның ар-намысына тиіп, 
іскерлік беделіне нұқсан келтіреді. 

Бабаларымыз «Малыңа сүйенбе, арыңа 
сүйен», «Жарлы болсаң да, арлы бол» деп 
ұрпағын арды жоғары ұстауға тәрбиелеген. 
Ал арын кіршіксіз ұстап, ел алдында биік 
абыройға жету үшін жылдар бойы адал 
еңбек еткен жандарды жаралау үшін бір 
ауыз жала, негізсіз сөз жеткілікті. Өз сөзіне 

ты жағдай. Азаматтың немесе заңды тұлғаның 
ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік 
беделіне кір келтіретін мағлұматтарды таратқан 
адам өзі таратқан мәліметтің шындыққа сәйкес 
келетіндігін дәлелдеуі керек. Ал дәлелдей ал-
маса, өзі жөнінде осындай мағлұматтар тараған 
адам таратылған мағлұматтарды сот арқылы 
«шындыққа сәйкес келмейді» деп тануды талап 
етуге құқылы.

Сондай-ақ жеке тұлғаның ар-намысына, 
қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан 
келгені сот арқылы дәлелдену үшін тұлғаның 
көпшілік алдында беделін түсіретін мәліметтер 
таратылуы шарт. Олар ауызша да, жазбаша да 
таратылуы мүмкін. Мұндай істер еліміздің Аза-
маттық кодексіне сәйкес таразыланады.  Азамат-
тардың және ұйымдардың (заңды тұлғалардың) 
ар-намысына және абыройына кір келтіретін 
мәліметтерді тарату деп баспа жүзінде жария-
ланған, радиомен, теледидардан, жалпы басқа 
да бұқаралық құралдарды пайдалану арқылы 
хабарланған, мінездемеде, арыздарда, әртүрлі 
ұйымдарға жолданған хаттарда көрсетілген, 
көпшілік алдында сөйлеу кезінде, лауазымды 
адамдарға немесе бір немесе бірнеше адамға 
ауызша айтылған мәліметтер танылады.

Азаматтық кодекстің 141-бабының 3-тармағы 
және 143-бабының 1-тармағының талаптарына 

сай таратылған мәлімдеменің шындығын 
дәлелдеу жауапкерге жүктеледі. Ар-намысқа 
және абыройға кір келтіретін мәліметтер 
шындыққа жатпайтыны анықталған жағдайда, 
ол мәліметтердің таратылуына кінәсі болмаса 
да, оларды теріске шығару міндеті жауапкерге 
жүктеледі. Өйткені ақпаратты таратушылар 
дерек көзі ретінде осы адамды көрсететіні 
мәлім. Сонымен бірге баспада немесе радио, 
теледидарда, сайттарда, әлеуметтік желідегі 
парақшада ар-намысқа және абыройға кір 
келтірген мәлімдеме сот билігімен жалған 
деп табылған жағдайда, осы БАҚ құралдары 
теріске шығару туралы мәлімдемені басуға 
тиіс. Бұған қоса, жәбірленуші ар-намысына, 
абыройына нұқсан келтіретін жалған ақпарат 
таратушыдан моральдық, материалдық өте-
мақы өндіруге толық құқылы.

Статистикалық мәліметтерге көз тастасақ, 
еліміздің азаматтары мен заңды тұлғалары 
өзінің ар-намысын, іскерлік беделік қорғау 
құқығын белсенді түрде пайдаланады. Осы-
ның өзі елімізде бұл заңсыз әрекеттерді сот 
жүзінде қорғау институты тиімді қызмет етіп 
жатқанын көрсетеді.

А.ШАКУАЛ,
Алматы қаласы Медеу аудандық 

сотының судьясы
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МАШИНА  ЖАСАУ  САЛАСЫНА  ҚАТЫСТЫ  БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ  ҚАНДАЙ?

ҚОҒАМ

Ербол АМАНЖОЛҰЛЫ, ауыл шаруашылығы саласы бойынша maltabu.kz 
тегін хабарландырулар сайтының шығарушысы:

– Бүгінгі таңда мал шаруашылығымен айналысатын жеке қожалық 
иелері мен жекелеген қолданушылардың «Қомағайдың» сапасы шетелдік 
кез келген өндірушінің өнімінен артық болмаса кем емес, ал бағасы олардан 
әлдеқайда арзан» деген пікірі – біз үшін зор мақтаныш. Егер мемлекет тара-
пынан отандық өнертапқыштарға өздерінің ойлап тапқан техникасы мен 
технологиясын тұтынушыға ұсынып, таратуға  субсидиялық бағдарлама 
арқылы қолдау көрсетілсе, одан мемлекет ұтпаса, ұтылмас еді.  Шағын 
цехтарда комбайн, трактор, машина сияқты ірі техникалар жасамаса да, 
онда қолданылатын және агроөнеркәсіп кешеніне қажетті өзге құрал-жаб-
дықтарды жасауға біз сияқтыларға мүмкіндік туса, бұл мыңдаған адамға 

жаңа жұмыс орындарының ашылып, агроөнеркәсіп кешеніндегі өндіріс процесінің жеңілдеп, еңбек өнімділігінің 
ұлғаюына айтарлықтай септігін тигізері анық. Алайда тұжырымдама, бағдарлама, жоспар жасаушылардың 
елді аралап, кімнің қандай ұсыныс-тілегін естіп, жасаған дүниесін білмеуінен онда қолданатын техника мен 
технологияның ескіруі, Президент айтқандай, шекті мөлшерге жетіп отыр. Бұған қарапайым шаруа емес, 
оның өз шаруашылығын ары қарай дамытуына жағдай туғызып бере алмай отырған осы салаға жауапты 
құзырлы органдар жауап беруі тиіс деп ойлаймын.

Берік БЕКЖАНОВ, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты:
– Лизинг бағдарламасын да орта шаруаға бейімдеген 

жөн шығар. Елімізде машина жасау зауыттарының бәрі тек 
құрас тырумен ғана айналысуда. Отандық өндіріс дамымай 
отыр. Елді индустрияландыру саясатына қатысты бағдар-
ламалардың да  бәрі бар. Бірақ олар толыққанды жүзеге асып 
жатыр деуге әлі ерте. 

Жалпы, машина жасау саласын дамытуға не кедергі боп 
отыр дегенде, нақты мына нәрсе деп кесіп айту маған өте 
қиын. Дегенмен техника өзімізде жасалу үшін оны жүзеге 
асыратын мықты мамандар қажет екені даусыз. Алайда 
оған сұраныс тудыратын индустриялық аймақтар қазір 
барлық жерде болғанымен, олардың жұмысы да қарқын алып кете алмай тұр. Сондықтан 
машина жасау саласына қатысты бағдарламалар мен оған бөлінген қаржы қаншалықты 
тиімді-тиімсіз жұмсалып жатыр дегенде оны арнайы зерттемей, біржақты пікір айта 
алмаймын. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

техникасы мен технологиясын әкелсе де 
рұқсат. Біз ешкімді шектемейміз, кім не 
істесе де өзі біледі» деген жоқ. Соның 
нәтижесінде ауыл шаруашы лығы тех-
никалары паркі біз секілді ескі-құсқы 
емес, бәрі өз тәртібімен жа ңартылып 
жатыр. Халықтың басым бөлігі үшін не-
гізгі күнкөріс көзі болып отырған ауыл 
шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 
өспесе, төмендеген жоқ. Мемлекет 
басшысы агро өнеркәсіп кешені ел 
экономикасының қозғаушы күшіне 
айналу керек дегенді халыққа жолда-
уында жыл сайын айтып жүр. Мәселен, 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
2019 жылғы жолдауында: «Ауыл шару-
ашылығы – біздің негізгі ресурсымыз, 
бірақ оның әлеуеті толық пайдаланыл-
май отыр. ... Біз суармалы жер көлемін 
кезең-кезеңмен 2030 жылға қарай 3 
миллион гектарға дейін ұлғайтуымыз 
керек. Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің 
көлемін 4,5 есе арттыруға мүмкіндік 
береді», – деді. 2020 жылғы жолдауын-
да да ауыл шаруашылығын дамытпай, 
бәсекеге қабілетті экономика құру 
мүмкін емес деп, бұл салада шешімін 
таппай келе жатқан өзекті мәселелерді 
атап: «Агроөнеркәсіп кешенін дамыту 
жөніндегі қолданыстағы мемлекеттік 
бағдарлама келесі жылы аяқталады. 
Үкіметке бизнес өкілдерімен бірлесіп, 
Агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөнін-
дегі жаңа ұлттық жобаны әзірлеуге 
кірісуді тапсырамын. Негізгі міндет-
теріміз: әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларымен өзімізді толық 
қамтамасыз ету, миллиондаған ауыл 
тұрғындарының табысын арттыру, 
еңбек өнімділігін екі жарым есе кө-
бейту,  агроөнеркәсіп кешені өнімінің 
экспортын екі есе арттыру», – деген 
жоспарын жеткізді. Ал биылғы жолда-
уында: «Қазақстанның ауыл шаруа-

шылығының әлеуеті орасан зор екені 
көп айтылады. Бірақ, агроөнеркәсіп ке-
шені саласында қордаланған проблема-
лар да аз емес. ...Агроөнеркәсіп кешені 
қолданатын технологияның шамамен 
90 пайызы әбден ескірді. Оны жаңарту 
керек. Ауыл шаруашылығын субсидия-
лау саясатын өнеркәсіп саласындағы 
мемлекеттік саясатпен ұштастырған 
жөн. Үкімет пен «Бәйтерек» холдингі 
осы мәселе бойынша ұсыныс тар әзір-
леуі қажет», – деп нақты тапсырма 
берді. Алайда бұл жолы да ауыл шару-
ашылығы саласындағы озық техника 
мен технологияны сатып алуды субси-
диялауда отандық өнімнен гөрі, импорт-
тық өнімді насихаттайтын шетелдік 
компанияларға көбірек басымдылық 
берілетіні қазірдің өзінде белгілі бола 
бастады. Өйткені сала мамандары тара-
пынан да, ғалымдар тарапынан да бұған 
дейін талай рет айтылып, жазылып, 
тіпті құзырлы органдарға жасалған 
нақты ұсыныстардың талқыланып, 
талданып, сұрыпталғанын әзірге ешкім 
естіген де, көрген де емес. Ал жалпы 
машина жасау саласының, оның ішінде 
ауыл шаруашылығына қатысты жаңа 
техника мен технология ны Қазақстан 
жағдайына бейімдеп, сәйкестендіру 
мәселесін түсініп, оған көңіл бөлуге 
Үкіметтегілердің де, «Бәйтерек» хол-
дингіндегілердің де мұршасы болмай 
тұр. «Президент тапсырды, біз ұсын-
дық» деген қағидамен бұған дейін де 
Үкімет қаулыларымен қабылданған 
тұжырымдама, бағдарлама, жоспар-
лардағыдай тиімділігі ғылыми түрде 
негізделіп, жан-жақты ойластырылып, 
белгілі бір жүйе бойынша жасалмаған 
соң, бұл шаруаның да соңы сұйылып, 
бюджеттен бөлінген миллиондардың 
кейін сайда саны, құмда ізі қалмасына 
ешкім кепілдік бере алмайды.

АТЫ БАР, ЗАТЫ ЖОҚ 
САЛАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

КІМГЕ КЕРЕК?
(Соңы. Басы 1-бетте)

ЖОЛ КАРТАСЫ

СЕГІЗ МЫҢҒА ЖУЫҚ
ЖҰМЫС ОРНЫ 

АШЫЛДЫ

ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау 
министрлігінің сайтындағы дерекке 
сүйенсек, ағымдағы жылдың 8 айын-
да Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған жол картасы шең-
берінде орташа жалақысы 91 мың 
теңге болатын 7,8 мың жұмыс орны 
құрылған. Жол картасының жобала-
ры халықтың өмір сүру сапасын жақ-
сарту, шағын және орта бизнес үшін 
қаржыландырудың қолжетімділігін 
арттыру, агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту, өңірлерде бизнесті өркендету 
сияқты негізгі бағыттарға бөлінген. 
Бағдарлама аясында 2021 жылы 
барлық бағыттар бойынша 40,9 мың 
жұмыс орны ашылып, оның 28,3 
мыңнан астамы тұрақты жұмыс 
орындары болады деп жоспарланған. 
Бүгінгі таңда Жол картасы аясын-
да 175 инфрақұрылымдық жобада 
құрылыс жұмыстары жүргізілуде, 
тағы 25 жоба іске асырудың бастапқы 
кезеңінде тұр. Ағымдағы жылғы 1 
қыркүйектегі жағдай бойынша, «Ең-
бек» мемлекеттік бағдарламасына 
қатысқан 451,6 мың адамның 328,5 
мыңы жұмысқа орналастырылған, 
оның ішінде 200,7 мыңы тұрақты 
жұмысқа тұрған. 

Бағдарламаның бірінші бағы-
ты аясында 15,2 мың адам қысқа 
мерзімді курстарға жіберіліп, жаңа 
мамандық игерді. Ал 5,5 мыңнан 
астам адам өз ісін ашу үшін жеңіл-
дікті микрокредиттер, ал 20,2 мыңы 
қайтарымсыз мемлекеттік грант-
тар алды. Субсидияланатын жұ-
мыс орындарына 155,7 мың адам 
жұмысқа орналастырылды. Оның 
ішінде 16,6 мың адам әлеуметтік 
жұмысқа, 117,4 мың адам қоғам-

дық жұмыстарға тартылса, жоғары 
және орта арнаулы және оқу орын-
дарын тәмамдаған 21,4 мың түлек 
жастар практикасына жіберілді. 
Еңбек ресурстарының ұтқырлығы 
шеңберінде қоныс аударған 1 342 
отбасындағы 4 571 адамның 1 952-
сі адам еңбекке қабілетті жастағы-
лар қатарында. Көшіп келгендердің 
ішінде 1 329 адам жаңа тұрғылықты 
жерінде тұрақты жұмысқа орналас-
тырылса, 111 адам кәсіпкерлікпен 
айналысады, 5 адам оқуға жіберілген.

Осы орайда құзырлы органдар-
дың мамандары екі қолға бір күрек 
іздеп жүрген қазақстандықтарға 
тұрғылықты жері бойынша халықты 
жұмыспен қамту орталықтарына 
баруға кеңес береді. Онда жұмыс 
іздеп жүргендерді, жұмыссыз ретін-
де тіркелгендерді, сондай-ақ жұ-
мыстан босатылатын, жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүрген 
адамдарды, студенттер қатарынан 
қажетті біліктілігі бар мамандарды 
іріктеп, инфрақұрылымдық жобаны 
іске асыратын жұмыс берушіге жол-
дайды. Іріктеу барысында жұмыс-
сыз жастарға, NEET санатындағы 
жастарға, сондай-ақ денсаулығына 
зиян келтірмейтін және оқу процесін 
бұзбайтын жұмыстарда студенттерге 
басымдық берілетінін атап өткен 
жөн. Сондай-ақ халықты жұмыспен 
қамту орталықтары қажет болған 
жағдайда жұмыс берушінің өтінімі 
бойынша кадрларды қайта даярлауды 
қамтамасыз етеді.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ІX ФОРУМ ӨТТІ
22-23 қыркүйекте Нұр-Сұлтан қаласында онлайн форматта 

Қазақстан машина жасаушыларының IX форумы өтті. Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму министрлігі мен Қазақстан машина 
жасаушылар одағы ұйымдастырған бұл шарада мемлекеттік ор-
гандар, шетелдік компаниялар мен отандық машина жасаушылар 
өкілдерінің қатысуымен Машина жасауды дамытудың 2019-2024 
жылдарға арналған жол картасын іске асыру барысы, машина 
жасау саласы үшін кадрлар даярлау мәселелері талқыланды. Онда 
мамандардың қатысуымен саладағы қордаланған мәселелер, мұнай-
газ, теміржол, электротехника, тау-кен металлургия кешені 
үшін машина жасау, автомобиль жасау және ауылшаруашылығы 
машиналарын жасау бойынша секциялық отырыстарда арнайы  
қаралды. 

Форумды ұйымдастырушылардың мәліметіне қарағанда, биыл 8 
айда саладағы өндіріс көлемі, 2020 жылмен салыстырғанда, 24%-ға 
өсіп, 1,4 трлн теңгені құрады. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы 
машинасын жасау 300%, теміржол 45%, электротехника 28%, 
тау-кен металлургиясы және мұнай-газ саласы 11%-ға өскен. Бү-
гінгі таңда салада 3 мыңнан астам кәсіпорын бар және оларда 119 
мыңдай адам жұмыс істейді.

Жалпы, индустрияландыру бағдарламасы жүзеге аса бастаған 
10 жылда машина жасау саласында 400 млрд теңгенің 135 жобасы 
жүзеге асырылды. Енді 2025 жылға дейін 160 млрд теңгеге тағы 14 
жобаны іске асыру жоспарланып отыр.   

Өткен екі жылда пандемия салдарынан көпте-
ген кәсіпкерлік нысандарының қызметі тұра-

лап, жұмыссыздар санының артқаны жасырын емес. 
Алайда мемлекет тарапынан қабылданған Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті да-
мытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мем-
лекеттік бағдарламасының бұл мәселенің шешілуіне 
өзіндік үлесін қосқаны анық.

Сондықтан көршілес Өзбекстан мен 
Қытайды былай қойғанда,  әлемдегі ең 
алпауыт мемлекет саналатын АҚШ-тың 
өзі ішкі нарықты қорғау үшін шетелдік 
техникаларға енгізген шектеулерін 
әлі күнге дейін жалғастырып келе 
жатыр. Ал Қазақстан машина жасау 
саласында жаңа техника мен өзге де 
құрал-саймандарды шығармақ тұрмақ, 
кеңестік дәуірден мұра боп қалған өн-
діріс орындарының өзін толық сақтап 
қала алмады. Соның нәтижесінде ауыл 
шаруашылығы техникаларының тозуы 
шекті мөлшерден асып, еліміздің жеңіл 
және жүк көліктер паркі шетелдің ескі 
техникасына лық толды. «Біреудің қаң-
сығы біреуге таңсық» дегендей, оның 
өзін белгілі бір өндірістік-қаржылық 
топтар табыс көзіне айналдырып, бұл 
саланы толықтай монополиялап алды.

– Бізде қазір ешкім ешқандай техни-
каны толық жасай алмайды. Құрасты-
рушылар бәрін сол қалпында шетелден 
алдыруда. Біз 15 шақты ауыл шаруа-
шылығы техникасының техникалық 
негіздемесін отандық өндіріс орында-
рына ұсынып көрдік. Бәрі бастайды 
да, 20 шақты данасын шығарған соң, 
әрі қарай жалғастырмайды. Себебі 
оларға бәрін басынан бастағаннан 
гөрі, жинаған әлдеқайда тиімді боп 
тұр. Мұның бәрі ғылыми түрде негіз-
делген кешенді жүйенің жоқтығынан 
орын алып отыр. Тіпті нарықта не 
өзгеріс боп жатқанын зерттеген де 
ешкім жоқ. Сондықтан бізге қайта-
дан экожүйе құрып, басынан қайта 
қарастырған жөн болар еді. Мәселен, 
қазіргі таңда еліміз үшін аса қажетті 
болып отырған ауыл шаруашылығы 
техникаларына қатысты шараларды 
Ауыл шаруашылығы, Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму, Білім және 
ғылым министрліктерінің, машина 
жасайтын және оның  қосымша бөл-
шектерін жасаушылардың, сатып 
алушылардың және тағы басқалар-
дың басын бір жерге жинап, барлық 
қадамдар жоспарланып, жүйелі жұ-
мыстар жасалу керек. Кеңес дәуірінде 
де бәрі солай жасалды ғой. Бұл жерде 
жаңалық ашатын ештеңе жоқ. Егер 
бәрі ортақ істе жұдырықтай жұ-
мылып, «бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарар» болса, отандық маши-
наны шаруалардың сатып алуына да 
қолайлы жағдай жасалар еді. Жалпы, 
машина жасау бастап қы каптиталды 
және көп қаржыны қажет ететін 
сала ғой. Онда өндірілген өнім өз құнын 
ақтау үшін кемінде 10 жыл керек. Бұл 
жоспарлы экономикаға негізделген 
кеңес дәуірінде де солай болған, – дейді 
Агроинженерия ғылыми-өндірістік ор-
талығының басқарма төрағасы, техника 
ғылымдарының докторы, профессор 
Сейітқазы Кешуов. Ғалымның айтуын-
ша, шетелді зерттеу кезінде тым алысқа 
ұзамай-ақ, бұрынғы кеңестік үлгіні ары 
қарай жалғастырған көршілес Өзбек-
станның тәжірибесін енгізуге де бола-
ды. Олар нарықты зерттеп барып, бел-
гілі бір елмен ғана келісімшарт жасап, 
өзіне қажетті бүкіл техниканы солардың 
көмегімен өз елінде құрастыруға қол 
жеткізді. Біз сияқты шекараның бәрін 
ашып тастап, «Кім қандай елдің қандай 

Тақырыпқа орай

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»
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«АЛМАТЫ» АРНАСЫНДА —
ЖАҢА ЖОБАЛАР

АЙНА

Мәселен, Тәуелсіз Қазақстанның 
даму тарихының сырын ашатын «Ал-
маты: Тәуелсіздік белестері» деректі 
фильмінде белгілі саясаткерлер, қоғам 
қайраткерлері, педагогтар мен қоғам бел-
сенділері мемлекеттің қалыптасуындағы 
қызықты деректермен бөліседі.  

Телеарнадағы ерекше жобалардың 
бірі – «TikTok House» ситкомы. Бірне-
ше апта бұрын көрерменге жол тартқан 
сериал адамгершілік пен достықтың әр 
кез жоғары тұратынын жастарға наси-
хаттауға бағытталған. Кейіпкерлердің 
мінез-құлқы әртүрлі. Десе де, олар өзара 
байланыс орнатып, бір-біріне көмек-
тесіп, тіпті ғашық та болады.

Жаңа маусымның тағы бір жарқын 
жобасы – қазақ халқының ұлы перзенті, 
мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар 
Рысқұловқа арналған «Қызыл жебе» 
деректі фильм топтамасы. Бұл – өткенді 
түгендеудің, азаматтарымызды ардақтап, 
жас ұрпақтың жадында жаңғыртудың 
таптырмас үлгісі.

Сонымен қатар, күзде көрермен 
көзайымына айналған бірнеше те-
лехикаяның екінші маусымы назар-
ларға ұсынылмақ. «Өткінші жаңбыр» 
телехикаясы бұл маусымда екі тілде 
ұсынылады. Осы жолы кейіпкерлерді 
мүлдем басқа қырынан көрмекпіз. Бұл 

да шығармашылық топтың шеберлігі. 
«DiNaZaur» сериалы да жалғасын тап-
пақ. Отбасылық құндылықтар, шынайы 
достық – бұл жолы да осы фильмнің 
негізгі діңгегі.

Тәуелсіздік жетістігін насихаттайтын 
жаңа жоба – «Бақыттымын өзіңмен» 
драмасы. Романтика мен комедияның 
элементтері қатар көрініс тапқан теле-
хикая бір қаладағы бірнеше кейіпкердің 
өмірі арқылы Қазақстанның 30 жыл 
аралығындағы дамуын, қиын-қыстау 
кезеңді, махаббат пен үмітті сипаттайды. 
«Бапкер» – осы жылдың қараша айында 
шығатын жаңа спорттық драма. Бұл 
туындыны Қазақстан кинематография-
сы үшін жаңалық десек, артық болмас. 
Сериал шынайы оқиғаларға негізделген. 
Телехикая Алматының «Қайрат» футбол 
клубының үміт күттірген ойыншысы 
Ерназар Смақов жайында.

Телеарнадағы маңызды бағдарлама-
лардың бірі – «IQ Almaty» зияткерлік 
жобасы. Студенттер мен оқушыларға 
білім нәрін сіңіру, топта біріге жұмыс 
істеу, логикалық және шығармашылық 
ойлауды дамыту, есте сақтау мен зейінді 
жаттықтыру – бағдарламаның негізгі 
мақсаты. Жобада қоғам қайраткерлері, 
Қазақстанның эстрада жұлдыздары, 
ғалымдар мен телеарна өкілдері төрелік 

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ

КӨКЕЙКЕСТІ

НЕСИЕ АЛУШЫЛАР ЖАУАПТЫЛЫҒЫН
АРТТЫРҒАН ЖӨН

Соңғы жылдары банктік қарыз шарттарынан 
туындайтын даулардың көбейіп кеткені рас. Өкініш-
ке орай, мұндай дауларға азаматтардың жауапсыз-
дығы, қаржылық сауатының кемдігі, сонымен бірге, 
өз мүмкіндігін ескермей, көзсіз тәуекелге баруы 
түрткі болып жатады. Осындайда бабаларымыздың 
«Қарыз күліп келіп, жылап қайтады», «Қарыз қаты-
нас бұзады» деген тағылымды сөздері еріксіз еске 
түседі. Әсіресе, несиені қайтара алатынына көзі 
жетпей, өзінің мүмкіндігін толық ескермей қадам 
жасайтындар  қарызға белшесінен батады. Сотта қа-
ралатын банк дауларының көпшілігі осы берешекті 
дер кезінде қайтармаудан туындайды.

Банктер жеке тұлғаға несие берерде оның 
қарызды қайтара алатынына көз жеткізуі, төлем 
қабілетінің барын тексеруі керек. Өйткені несие 
шартын жасай отырып,  банктер өз қаражатын 
әртүрлі қатерге тігеді. Алайда, сұраныс берушінің 
қаржылық мүмкіндігін тексеру банк қарыздарының 
дер кезінде қайтатынына кепіл бола алмайды. Бүгін 
банк шарттарымен келіскен тұтынушының ертең 
жұмыстан қысқарып қалуы немесе сырқаттануына 
байланысты төлем қабілетінен ажырауы мүмкін. 
Мұндай кезде банктердің өз тұтынушысының 
жағдайын саралап, қарыз қайтару кестесін азамат-
тардың мүмкіндігіне сай  жасап бергені дұрыс. Ол 
үшін банк пен жеке тұлға арасында жаңа келісім-
шарт жасалуы тиіс. Өз ісіне жауапты қарайтын, 
алған несиесін уақытында қайтаруды ойлайтын 
азаматтар банкке өтініш жазып, жеңілдік сұрауы қа-
лыпты жағдай. Қиындыққа тап болған тұтынушыны 
банк те қолдауға тырысады.

Ал кейбір азаматтар банктен несие рәсімдеген 
соң, мекенжайын ауыстырып, телефон нөмірін сөн-
діріп тастап, қарыздан қашуға тырысады. Телефонға 
жауап бермеу қарызды қайтарудан құтқармайды. 
Келісімшарт жасағаннан кейін қай кезде болса да 

азаматтардың қарызды қайтаруы міндет. Керісінше, 
банк алдындағы жауаптылықтан жалтару жағдайды 
одан әрі ушықтырып, несие үстемесінің көбеюіне 
алып келеді. Қарызды қайтару ісі коллекторлар 
қолына түссе, одан бөлек сотқа жетсе, азаматтар 
бұрынғы қарызына тағы қарыз жамап алады. Өйт-
кені, коллекторлар да, жеке сот орындаушылары да 
өз қызметін тегін істемейді. Қарызды өндіру бойын-
ша іс сот арқылы қаралған жағдайда азаматтар сот 
шығынын төлеп қоймай, сот  шешімін орындайтын 
жеке сот орындаушысының еңбегіне де ақы төлеуіне 
тура келеді. 

Азаматтарды банк дауларынан сақтандыру үшін 
сот тарапынан үнемі түсіндіру жұмыстары жүр-
гізіліп тұрады. Бұқаралық ақпарат құралдарының 
көмегімен қаржылық, құқықтық мақалалар да жиі 
жарық көруде. Бірақ соның бәрі көпшілікке ой 
салмай отыр. Мұны банк дауларының азаймауынан 
аңғаруға болады.

Банктік қарыз шарттарынан туындайтын даулар 
әртүрлі. Соған орай әр дауға жекеше үңілу керек. 
Соның ішінде соттар банктік қарыз шарттарынан 
туындайтын дауларды шеше отырып, шартты жаса-
су кезінде қолданылып отырған заңнамада белгілен-
ген талаптардың міндетті қағидаларға сәйкес келуін 
және банктік қарыз шартының талаптарын мұқият 
зерттегені жөн. Бұған қоса, заем шартын жасаған 
кезде азаматтардың қарызды төлеуге мүмкіндігінің 
бар-жоғын тексеріп, қарызды қайтара алмаған 
жағдайда туындайтын қиындықтарды жан-жақты 
түсіндірген дұрыс. Сауатты қаржылық түсіндірме 
асығыс шешім қабылдаған азаматтарды қарыз алу-
дан сақтандырады.

А.ДУСИМОВА,
Жаңаөзен қалалық сотының судьясы

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

Мемлекет басшысы «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Жолдауында азаматтар 
жария-құқықтық дауларда билік 
органдарының шешімдері мен әре-
кеттеріне қатысты шағым түсіру 
кезінде көп жағдайда теңсіздік ахуа-
лында қалатынын айтып, оның 
шешімі ретінде әкімшілік әділет 
құрылымын енгізу қажеттігін атап 
өтті. Осы бағытта жүйелі жұмыстар 
жүргізілді. Біріншіден, азаматтар 
құқығын тиімді қорғау мақсатын-
да 1 шілдеден бастап Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі қолда-
нысқа енгізіліп, республикамызда 
21 жаңа мамандандырылған аудана-
ралық әкімшілік соттар, облыстық 
соттарда және оған теңестірілген 
қалалық соттарда әкімшілік істер 
жөніндегі алқалар өз жұмысын 
бастап кетті.

Жаңа соттар жария-құқықтық 
қатынастардан туындайтын даулар-
ды қарайды. Мұндай даулар азамат-
тар мен кәсіпкерлердің әкімшілік 
органдардың шешіміне, әрекеті-
не (әрекетсіздігіне) байланысты 
келіспеушілігінен туындайды. Осы 
уақытта дейін өңір бойынша сотқа 
114 әкімшілік іс түскен. Оның ішін-
де жеке сот орындаушылар әре-
кетіне қатысты және мемлекеттік 
сатып алу мен салық даулары жиі 
кездесуде. Сондай-ақ, судьялар сот 
шешімдерінің орындалуын бақылау-
ды назардан бір сәтке тыс қалдырған 
емес. Нәтижесінде ақшалай өндіріп 
алу мәжбүрлеу шарасы бойынша 5 
іс қаралып, оның барлығы бойынша 
төлемдер бюджетке төленгенін атап 
өткен жөн. 

Осы орайда, әкімшілік рәсім-

дердің міндеттері жеке және заңды 
тұлғалардың жария құқықтарын, 
бостандықтары мен мүдделерін 
толық іске асыру, жария-құқықтық 
қатынастарда жеке және қоғамдық 
мүдделердің теңгеріміне қол жеткі-
зу, тиімді және бүкпесіз мемлекеттік 
басқаруды, оның ішінде адамдар-
дың басқару шешімдерін қабыл-
дауға қатысуы арқылы қамтамасыз 
ету, жария-құқықтық саладағы заң-
дылықты нығайту болып табылады. 
Ал, әкімшілік сот ісін жүргізудің 
міндеті – жария-құқықтық қатынас-
тарда жеке тұлғалардың бұзылған 
немесе дау айтылатын құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдде-
лерін, заңды тұлғалардың құқықта-
ры мен заңды мүдделерін тиімді 
түрде қорғау және қалпына келтіру 
мақсатында әкімшілік істерді әділ, 
бейтарап және уақтылы шешу. Жа-
рия-құқықтық қатынастар ретінде 
айқындалатын жаңа құжат аясында 
мемлекеттік орган жеке және заңды 
тұлғаларға қарсы талап арыз бере 
алмайды. Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодекс азаматтар мен заң-
ды тұлғалардың өздеріне қатысты 
әкімшілік құзыретке ие органдарға, 
билікке қарсы талаптарын қарауды 
реттейді. 

Қорыта айтсақ, жаңа кодекс 
– жария-құқықтық қатынастарда 
теңсіздікті жоюға бағытталып, дау-
ларды сапалы, оңтайлы реттеуді көз-
дейтін құнды әрі ерекше құқықтық 
құжат. Кодекстің әкімшілік әділет 
реформасын тиімді жүзеге асырары-
на күмән жоқ.

Гүлшат САХАНОВА, 
Ақтау қаласының 

№2 сотының судьясы 

Көрерменін сыйлаған, қадірлеген телеарналар тұтынушыға жаңа 
өнім ұсынудан жалықпайды. Жаңа дүниені жарыққа шығаруға ха-

лыққа деген жанашырлықтан бөлек, озық ой, тың идея керек. Сонымен 
бірге, бастамалар сәтті жүзеге асу үшін оның маңына жаңаша ойлайтын, 
бір мақсатқа ұйыса білетін шығармашыл жандарды топтастыра білген 
маңызды. Төңірегіне кілең білікті, талантты мамандарды ұйыстыра білген 
«Алматы» телеарнасының жетекшісі Нұржан Жалауқызы жақында жаңа 
маусымда көрерменге жол тартатын жаңа жобаларымен таныстырды. 
Жобалардың мазмұны, көркемдігі бірінен-бірі өткен мықты. Әрі телеарна 
ұжымының жаңа маусымда бар саланы, әлеуметті қызықтыратын барлық 
тақырыпты қамтуға, кез келген жастағы азаматтардың көңіліндегісін дәл 
табуға тырысқанын байқауға болады.

Азаматтардың өндіріп жұмыс істейтін, 
бар зейінін жаңа жобаларға, жақсы істерге 
арнайтын шағында дау қуып, сотта жүруі жақ-
сылықтың нышаны емес. Дауласқан адам уақыт 
пен қаржы жағынан ғана ұтылмайды, сонымен 
бірге бұл азаматтар арасындағы сыйластықты, 
ынтымақты әлсіретеді. Ашуланған адам өз ісіне 
есеп бермейтіндіктен, дауласып жүріп жақын-
дарының, туыстарының жанын жаралап алға-
нын байқамай қалады. Ал медиация – ашуды 
ақылға жеңдірудің төте жолы.

Ауыл ішіндегі келіспеушілікті у-шусыз 
реттеп, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
айтатын билердің тағылымды жолы – бүгінгі 
медиаторларға да, адвокаттар мен судьяларға 
да таптырмас үлгі-өнеге. Осындай жақсы 
бастаманың жалғасты болғаны, медиацияны 
сотта қолданудың жаңа тәсілдерінің тәжірибе-
ге енгізілуі билер бітімгершілігінің тынысын 
ашқандай болды. Дегенмен, осы он жыл ішін-
де медиация мен аяқталған қылмыстық істер 
саны көп емес. 

Бізде қылмыстық медиацияға қатысты 
оң көзқарас толық қалыптаса қойған жоқ. 
Еліміздің Қылмыстық кодексінің 68-бабында 
татуласуға байланысты қылмыстық жауап-
тылықтан босату тәртібі бекітілді. Соған сай, 
онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қыл-
мыс жасаған адам келтірілген зиянды қалпына 
келтіріп, жәбірленушімен татуласса, қылмыс-
тық жауаптылықтан босатуға жатады. Соны-
мен бірге, Қазақстан заңдары аясында адам 
өлімімен, сыбайлас жемқорлық, террористік, 

экстремистік қылмыстар жасаған адамдарға 
медиация қолданылмайды. 

Медиация заңымен бітіруге болатын істерді 
қарар алдында әрбір судья тараптарға 68-бап-
тың талаптарын түсіндіреді, азаматтарға ой 
салуға, татуласуына жол көрсетуге тырысады. 
Сөзге тоқтап, өзара татуласамыз дегендер әрі 
қарай өз адвокаттары мен медиатордың көме-
гіне жүгінеді. Медиатор сот төрелігін іске асы-
румен байланысты емес бейтарап тұлға ретінде 
сотталушы мен жәбірленушінің татуласуына 
жағдай жасайды. Екі жақ медиативті келісім 
құруға өз еркімен келіскен жағдайда сот-
талушыны жәбірленушімен татуласуына бай-
ланысты қылмыстық жауаптылықтан босату 
туралы сот төрелігін іске асырады. Ал келіспей-
міз дегендерге сот медиацияны мәжбүрлемейді, 
міндеттемейді. 

Десек те, қылмыстық процестің медиа-
циямен аяқталуы көбеюі үшін қылмыстық 
істерге еркін араласатын медиаторлар қалып-
тастыруға күш салу керек. Өйткені медиаторлар 
азаматтық істерге еркін араласқанмен, қыл-
мыстық істерді жүргізуге белсенді емес. Сон-
дай-ақ, еңбекақысын алған соң, адвокаттар да 
істің ұзақ зерделеніп, сот арқылы шешілгенін 
қалайды. Адвокаттар өз қорғауындағы адамға 
тиімді жолды таңдауы тиіс. Ал сот алдында 
тұрған адамға медиативтік келісімге келгеннен 
басқа қандай тиімді жол болуы мүмкін?

Г.МУСРЕПОВА,
Наурызбай аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

етеді. Алматы қаласы әкімдігінің қол-
дауымен ең білімді жастар бас жүлдеге 
тігілген 2 млн теңгені қанжығасына 
байлайды.

Телеарна жетекшісі Нұржан Жа-
лауқызының айтуынша, биылғы жаңа 
маусым ерекше маусым болғалы тұр. 
Өйткені бұл маусым Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына тұспа-тұс келді. «Тәуел-
сіздік – бәріміз үшін қастерлі мереке. 
Соған орай жобаларымыздың негізгі 
ұстанымы  осы мерекемен өзектес. Оның 
көшбасында 30 жылдыққа арналған 
«Тәуелсіздік белестері» және «Эра Не-
зависимости» деп аталатын деректі 
фильмдер тұр. Қазақ және орыс тілінде 
15 бөлімнен 30 хабар түсірдік. Оның 
біразы эфирден өтіп үлгерді. Тәуелсізді-
гіміздің алғашқы жылдарында еліміздің 
Премьер-Министрі болған С.Терещенко-
ның және оның орынбасары Мырзатай 
Жолдасбековтің, тарихшы Хангелді 

ПАЙЫМ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ 
МЕДИАЦИЯ

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАР 
ӘРЕКЕТІНЕ

ШАҒЫМДАНУШЫЛАР КӨП

Қо ғ а м н ы ң  с о т -
қа деген сені мін 

арттыру – күн тәр тібінен 
түспейтін мәселе. Бүгін-
де бұл бағытта қолға 
алын ған әр бір рефор-
ма ке зең- кезеңімен 
заң- ережелер, бағ-
дар ла малар, халықа-
ралық тәжірибе және 
са рап шылардың тал-
қы лауымен жетілдірі ліп, 
сот төре лігінде өзі нің оң 
нәтижесін көрсетуде. 

Әбжанның, Тұрсын Жұртбайдың пікір-
лері бар. Тәуелсіздігіміздің алғашқы 
жылдарында болған қиындықтар, ел 
еңсесін тіктеу үшін қабылданған құнды 
құжаттар, тың дүниелер деректі фильмде 
көрініс тапты. Мұның көрерменге берері 
мол. Сонымен бірге Тұрар Рысқұловтың 
өміріне арналған өмірбаяндық телехи-
каяны шығарып жатырмыз. 10 бөлімнен 
тұратын «Қызыл жебе» топтамасында 
да ел тарихы, ұлт жанашырлары тура-
лы мәліметтер молынан берілген. Одан 
бөлек, «Бақыттымын өзіңмен» деп атала-
тын тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
дағы қиындықтар, сол қиындықтарды 
жеңіп шыққан азаматтар туралы жаңа 
дүниеміз де көпшілікке ой салады, на-
мысын жанып, алға ұмтылдырады деп 
сенеміз», – деді телеарна басшысы. 

Нұржан Жалауқызы озық жобалар-
дың басы-қасында жүрген, жаңашыл 
істерімен журналистерге жол көрсетіп 
келе жатқан майталман маман, мықты 
ұйымдастырушы, білікті менеджер екені 
белгілі. Ол кісінің жетекшілігімен «Ал-
маты» телеарнасының экранына жол 
тартқан жаңа туындылар көрермен ықы-
ласына бөленері анық.

Айнұр САТЫБАЛДЫ,
«Заң газеті»

Биыл «Медиация туралы» заңның қабылданғанына 10 жыл толды. Құжатқа 
үлкен міндет жүктелді. Оның негізгісі – елдегі даукестікті азайтуға, азамат-

тардың дау-дамайын сотқа жеткізбей шешудің тетігін жасауға, сондай-ақ, сот 
жүктемесін кемітуге бағытталды. 
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қауым болып жұмылмаймыз? Осыған 
қаншалықты ақыл керегін түсінбеймін», 
– деген екен. Өкініштісі, қазақ жерінде 
туып, өсіп-өнген халықтың бәрі Асылы 
апамыздай терең ойлай бермейді. 

– Сот корпусын да қазақтілді су-
дьялармен толық қамтамасыз ете 
алмай отырғанымыз белгілі. Екі тілде 
еркін сөйлейтін судьялар өте аз. Орыс
ша ойлайтын судьялар мемлекеттік 
тілдегі істерді қалай қарайды?

– Бұл мәселенің барын мойында-
уымыз керек. Қазақша сауатты жазбақ 
түгілі, ойын дұрыс жеткізе алмайтын 
судьялардың кездесетіні рас. Ал сот кор-
пусын сапалы кадрлармен қамту, салаға 
кездейсоқ жандардың қосылуын шектеу 
үшін Жоғарғы Сот тарапынан ауқымды 
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ ол 
мемлекеттік тілді білмейтін үміткер-
лердің сүзгіден өтіп кетуіне кедергі бола 
алмай тұр. 

Қазақ тілінде дайындалып жатқан 
процессуалдық құжаттардың басым 
бөлігі сын көтермейді. Өткенде та-
раптар бір-екі құжатты сызғылап, қа-
тесін көрсетіп, «міне, сіздің судьялар-
дың жазғаны» деп маған жіберіпті. Бір 
біліксіз судьяның кесірінен осылай бүкіл 

– Бүгінгі күні ерекше талқыланып 
жүрген, үнемі күн тәртібінде тұруы тиіс 
мәселе мемлекеттік тілмен байланысты. 
Мемлекет басшысының жыл сайынғы 
жолдауларында да тілдің жоғын түген-
деуге тұрақты көңіл бөлінетіні сон-
дықтан. «Елдің ертеңіне сенбейтіндер, 
болашағын Қазақстанмен байланыстыр-
майтындар қазақ тілін үйренбейді» деген 
біржақты пікір. Дұрысы, біз тіл үйренуге 
деген қызығушылықты, қажеттілікті ту-
дыра алмай отырмыз. 

Кеңес Одағының шекпенінен шық-
қан халық орыс тілін мемлекеттік тіл 
деп қабылдады. Құлдық санадан ойы 
өспей қалған мұндай жандар әлі күнге 
дейін орысша білмесе, өмір сүре ал-
майтындай қорқады, орысша сөйлемей-
тіндерді қор санау да сол кезден келе 
жатқан кембағал түсінік. Өйткені сол 
кездің идеологиясы орыс тілін білмеген 
адам қарға адым жасай алмайды деген 
қағиданы санаға мықтап сіңірді. Елдің 
алдында жүрген, халық құрмет тұтатын 
ақын-жазушылардың өздері балаларын 
орысша оқытты. Сол зиялы қауымның 
кейін «Жазғанымды ел оқиды, жұрт қа-

(Соңы. Басы 1бетте)

статистиканың қалыптасуына заңгер-
лердің де әсері бар. Көпшілігі өзі жетік 
білетін тілде арыз жазып, заңгерлік 
көмек беруді тәуір көреді. Бұл оларға 
ыңғайлы. Талап болса, олар да жұмысын 
мемлекеттік тілде үйлестіруге тырысар 
еді. Мәселен, тәуелсіздік алған жыл-
дары елімізден қаншама неміс халқы 
тарихи отаны – Германияға кетті. Сол 
жерлестеріміз бір ауыз қазақша білмей, 
немістерді таңқалдырған екен. Бір елде 
сонша жыл тұрып, ұрпағын өрбіткен, 
ұлтын сақтаған жандардың бұл әрекетін 
ақтаудың өзі ұят. Ал Германияға табан 
тірегендер 6 айдың ішінде немісше сай-
рап шыға келген. Міне, бір ғана мысал. 
Неге? Өйткені ол жерде тілді білмесең, 
күн көре алмайсың. Бізде де солай бо-
луы керек, ал солай болсын деп айтқан 
бізді неге кінәлайды? Біз осыны қозға-
масақ, ешкім тіл үйренбейді. Кім жанын 
қинағысы келеді, өзінің жаңағы білген 
орыс тілінде сайрай бергісі келеді. Тағы 
да айтамын, орыс тілін біз бәріміз жақсы 
білеміз, орыс тіліне біз ешқандай қысым 
жасамаймыз, жасау ойымыз түгілі, сана-
мызда жоқ, осыны баса айтуымыз керек. 
Біздің бар тілегіміз – мемлекеттік тілді 
елдің тіліне айналдыру ғана.

– Мемлекеттік тілде қызмет етуді 
талап еткендерді ұлтшыл, ел арасы-
на іріткі салушы деп сынап жатады. 
Қыз мет көрсету саласын қазақшалау-
дың басқа қандай жолы бар? 

– Мұндай көзқарастың қалыптасуы-
ның өзі дұрыс емес. Біздің Ата заңымыз-
да мемлекеттік тіл – қазақ тілі деп көр-
сетілген. Мемлекеттік мәртебе берілген 
соң, қазақ тілі басқа тілдерден оқ бойы 
озық, шоқтығы биік болып тұруы керек. 
Ал мемлекеттік тілде қызмет көрсетілуін 
талап етуден саяси астар іздеу, азаматтар-
ды жазғыру – қате. Біз Францияға барып 
қазақша сөйле, Ресейге барып қазақша 
қызмет ет деп жатқан жоқпыз. Қазақстан-
да неге қазақша сөйле деуге болмайды?

Айталық, қазақы ауылда өскен, қа-
зақы тәрбие алған мен алғашқы ең-
бек жолымды Солтүстік Қазақстан 
облысынан бастадым. Ол кезде облыс 
тұрғындарының 17 пайызы, қала халқы-
ның тек 9 пайызы қазақ болатын. Сонда 
осы аз қазақ өз тілімізде сөйлессек, бізге 
жұрт жақтырмай қарайтын, ескерту жа-
сайтын. Қоғамдық орындарда, көпшілік 
арасында қазақша сөйлегендерді өзге ел 
өздерін сыйламай тұрғандай, намысына 
тиіп тұрғандай қабылдайтын. Қазақ-
ша сөйлегені үшін ортадан қуылған, 
сөз естігендер қаншама? Кеңес Одағы 
кезінде осындай қорлауды көруге еріксіз 
мәжбүр болдық, ал қазір еліміз тәуелсіз, 
тіліміздің мемлекеттік мәртебесі бар 
емес пе? Неге біз қазақ тілінің үстем 
болуын талап ете алмаймыз? Ол үшін 
ұлтшыл деп айыптау артық.

Біз өзі жүрегі жомарт, елдің көңіліне 
қарайтын дархан халықпыз. Өз жағдайы-
мызды жасамай жатып, қонақтарға 
жақсы болса дегенді көбірек ойлаймыз. 
Содан болса керек, қазір кез келген қо-
нақ үйге, туристік нысандарға барсаңыз, 
қызмет етушілер ағылшынша сайрап 
тұрады. Айналадағы көрнекі жазудың 

барлығы өзге тілде жазылады. Әйтеуір, 
меймандарға түсінікті, қолайлы болса 
деп бәйек болып жүргеніміз. Ал одан 
қазақ тілінің қағажу көретіні қаперімізге 
кірмейді.

Тегінде, осындай жағдайдың қалып-
тасуы – құзырлы орындардың, атқарушы 
биліктің кінәсі. Жауапты мекемелер ел 
ішінде үнемі түсіндіру жұмысын жүр-
гізіп, халық талап етпей-ақ мемлекеттік 
тілде қызмет ету керектігін ұқтыруы 
керек. «Бұл – Қазақстан, біздің мемле-
кеттік тіліміз – қазақ тілі. Сондықтан 
мемлекетті, оның тілін сыйлауға мін-
деттісің» дегенді осы елде жұмысын 
дөңгелетіп, нәпақасын тауып отырған 
жұмыс берушілердің бәрінің қаперіне 
салған дұрыс.  

Қазақстанда қазақ тілінде қызмет 
етуді талап ету – заңды, негізді, орын-
ды! Елдегі басты тұтынушы – қазақ! 
Сондықтан қызмет көрсетушілер тұты-
нушыны сыйлауы, заңды талабын орын-
дауы тиіс. Қазақ тілінде қызмет көрсет 
дегенім үшін неге маған шектеу қойы-
луы керек? Мен ешкімнен аспандағы 
айды, қолдан келместі сұрап отырған 
жоқпын. Тіпті бұл маған емес, қазақ 
тіліне жасалып отырған қиянат. Осы 
мәселенің басын ашып алуымыз керек. 
Олай етпесек, бұл мәселе алдымыздан 
шыға береді. Мұның түйінін Елбасы 
әлдеқашан тарқатып қойған. Тұңғыш 
Президентіміз айтқандай, «Енді ешкім 
өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ана 
тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәң-
гілік тіл болды! Оны даудың тақырыбы 
емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз 
жөн».

– Орыстілділер аудармашы талап 
етсе – заңды, қалыпты жағдай. Ал қа-
зақтілділердің аудармашы сұрауы неге 
«елдің уақытын алу, түсініп тұрса да, 
әдейі істеп тұр» деп бағаланады? 

– Бұл мәселені осыдан екі-үш жыл 
бұрын көтердік, жаздық. Соттағы ау-
дарма ісінің ақсап тұрғаны кімді болса 
да ойландырады. Аудармашылар сот 
процесіне қатысуға қызықпайды, өйт-
кені қызмет ақысы жұмысына сай емес. 
Ал жұмыс істеп жүрген мамандардың 
барлығы білікті, сауатты деу тағы қиын. 
Осының кесірінен сот процесі созылып, 
қатысушыларды әуре-сарсаңға салады. 
Мысалы, қылмыстық істерде сотталушы 
қазақтілді азамат болса, сот міндетті 
түрде қазақша жүру керек. Бірақ, жәбір-
ленуші мен айыпты қазақша білгенімен, 
кейде іске қатысатын бірді-екілі куә 
қазақша түсінбеуі мүмкін. Мұндайда 
тілмаштың қызметіне жүгінуге тура ке-
леді. Ал тілмаш шабан, қабілеті төмен. 
Соның кесірінен процеске қатысушылар 
тегіс орысша біледі дегенді сылтау етіп, 
істі орысша жүргіземіз. Бұл тергеушіге 
де, сотқа да оңай. Ал жағдай осы кү-
йінде кете берсе, тілмаш та дамымайды, 
мемлекеттік тілде қаралатын іс те көбей-
мейді. Сондықтан түрлі сылтау айтып, 
істі жедел бітірудің қамын жасамай, 
азаматтар құқығын қорғауға, мықты ау-
дармашылар шоғырын қалыптастыруға 
күш салғанымыз абзал.

Қылмыстық іс пен азаматтық іске 

қатысатын аудармашылардың ақысы 
екі түрлі. Бірінде аудармашы аударған 
әрбір бетке ақы төленеді, екіншісінде 
еңбекақы сағатына есептеледі. Қалай 
есептесең де, шығатын ақша мардым-
сыз. Процесс кезінде негізінен синхрон-
ды аударма жасайды, ал ол өте қиын. 
Менің ойымша, тілмаштардың ақысын 
көтеру керек, содан кейін судьялары-
мыз да екі тілді жетік меңгергені жөн. 
Баяғыда Жезқазған өңірінде шошаладан 
зат ұрлаған азаматтың ісі сотқа түсіпті. 
Шошала деген диалект сөз ғой, қойма 
дегеннің баламасы. Істі қарағалы отыр-
ған судья «Шошала деген не?» деп сауал 
тастап, ә дегеннен кібіртіктеп қалса 
керек. Сонда «Шошаланы білмеген 
адам ісімді қарамай-ақ қойсын, мен бұл 
судьяның біліктілігіне сенбеймін» деген 
айыпты қазыдан бас тартқан екен. Өз 
тіліңді білмегенің үшін іс қараудан шет-
тетілудің өзі судьяға намыс болуы керек 
қой, меніңше. Мұндай жағдай қазір де 
тәжірибеде кездеседі. Басқаларға сабақ 
болуы үшін тіл білмейтін судьядан 
азаматтар кез келген уақытта бас тарта 
алатынын қаперінде ұстағаны жөн.

– Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл. 
Осы жылдар ішінде тек үш заң мем-
лекеттік тілде дайындалды. Мұның 
себебі неде? Шынымен де қазақтілді 
заңгерлер білімінің төмендігінде ме?

– Елімізде заң жазуға қабілетті қа-
зақтілді заңгерлер жоқ дегенмен ке ліс-
пеймін. Қазір кез келген жоғары оқу 
ор нында заң мамандарын дайындайды. 
Жыл сайын білім ордаларын қаншама 
шәкірт тәмамдап жатыр. Соның ара-
сынан мықты заңгерлердің шықпауы 
мүмкін емес. Мәселе ниеттің жоқтығын-
да. Біз дайынға әбден үйреніп алғанбыз. 
Заңдық қызметтегі әдістеме, құжаттың 
барлығы орыс тілінде. Қазақшасын 
адам түсінбейді. Заң терминдері де әлі 
күнге дейін бірізге түспеген. Кейбір тер-
миндер әр заңда әр түрлі қолданылады. 
Заң алдымен орысша дайындалған соң, 
қазақшасында қателік көп. Оны бәріміз 
көріп, біліп отырмыз. 

Тәуелсіз Қазақстан тарихында «Қа-
зақстан Республикасының тіл туралы» 
заңынан бөлек, «Көші-қон туралы» 
және «Бала құқықтары туралы» заң 
ғана түпнұсқада қазақша жазылған. 
Яғни, қаласақ, заңды мемлекеттік тілде 
жазамыз. Бұл істі шашауын шығармай 
атқара алатын заңгерлер жеткілікті. 
Тек нақты қадам жасай алмай отыр-
мыз. Мысалы, жақында заң шығару 
органына депутаттар сайладық. Біразы 
партияның тізімімен кетті, одан кейін 
Парламенттен жастарға, қыз-келіншек-
терге арнайы орын берілді.  Ал осы 
таңдалған депутаттар мемлекеттік тілді 
біле ме, қаншалықты меңгерген деген 
сұрақ тағы да басы ашық күйінде қалды. 
Қазақстан Парламентіндегі заң шығару 
ісіне араласатын депутаттардың қан-
шасы мемлекеттік тілді меңгерген? Заң 
қазақша сөйлеуі үшін алдағы уақытта 
бұл мәселеге де маңыз беруіміз керек. 

– Жақында Жоғарғы Соттың бас
тамасымен сот актілерінің қазақ-
ша жинағы шыққанын естідік. Сот 
актілерін сауатты түзуде бұл жи-
нақтың көмегі бар ма? 

– Жинақты дайындауда неге на-
зар аудару керектігін, қандай мәселе-
лер қамтылуы тиістігін айтып ағалық 
ақылымызды айттық. Республика судья-
ларының мемлекеттік тілде сауатты 
жазылған, сапалы құрастырылған сот 
актілері топтастырылған жинақтың 
пайдасы аз болмаса керек. Мәселен, 
мен судьялық жұмысты бастағанда, екі 
ауыз ғана орысша білетінмін. Солтүстік 
өңірде құжаттың бәрі орысша. Сол 
кезде «Сот құжаттарының үлгілері» 
деген жұқа кітапша болды. Сот істерін 
қарағанда, осы кітапшадағы ұқсас 
тәжірибелерден көп нәрсені үйрендік. 
Сондықтан судьялардың біліктілігін кө-
теретін, тәжірибесін шыңдайтын көмек-
ші құралдарды көбірек шығарғаннан 
ұтпасақ, ұтылмаймыз.

– Мемлекеттік тілге жаны ауыра-
тын азаматтың балалары да қазақша 
білуі керек қой. Балаларыңыз ана тілін 
біле ме?

– Менің төрт балам бар. Төртеуі де 
мектепті қазақша бітірді. Барлығы да 
мемлекеттік тілде еркін сөйлейді. Ал 
енді немерелерімнің қазақшасы өте жақ-
сы дей алмаймын. Қазақша балабақшаға 
бердік, қазақ мектептерінде оқып жатыр. 
Бірақ, орысшаға бейім. Мектептен шыға 
салып орысша сөйлейді. Қазақша сөйле, 
орысша қоспа дегенді жиі айтамын ғой. 
Содан болуы керек, менімен сөйле-
скенде қиналып қара терге түседі. Сон-
дықтан балалар көретін қазақша мульт-
фильмдерді көбейткен дұрыс. Балаларға 
арналған жеңіл, ырғақты әндерді де 
арттырған пайдалы. Өйткені, ғаламторға 
байланған балалардың көретіні – орыс-
ша контенттер. Балалардың тілінің 
бүлінуіне негізгі себеп осы.

– Уақыт тауып ой бөліскеніңізге 
рақмет!

Сұхбаттасқан Айнұр СЕМБАЕВА,
«Заң газеті»

Досжан ӘМІР, Ақмола облыстық сотының төрағасы:

«ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУДІ ТАЛАП ЕТУ – 

ЗАҢДЫ, ОРЫНДЫ!»
райды, бірақ өз балаларым не жазғаным-
ды түсінбейді» деп күрсінгеніне талай 
куә болдық. Орыс тілін биікке жетудің, 
мықты маман болудың құралы көрген-
дер осылайша өз қолымен ұл-қызының 
қазақ тілінен алыстауына түрткі болды.

Міне, осындай теріс түсініктен 
тәуел сіздік алған тұста арылғандай бо-
лып едік. Өзге ұлт өкілдерінің қазақша 
үйреніп, балаларын қазақ мектептеріне 
бергенін көргенде, мерейіміз тасыған. 
Өкінішке орай, мұндай сүйінішті сәт 
ұзаққа созылмады. Мемлекеттік тілді өз 
тұғырында ұзақ ұстай алмадық. Бұған 
тек билікті кінәлау орынсыз. Өйткені, 
қазақ тілінің болашағына бәріміз жа-
уаптымыз. Бұдан бөлек, тілдің дамуын 
тек жолдаудағы тапсырмаға тіреп қоюға 
болмайды. Жолдауда қазақ тілінің бола-
шағына тірек болар, қорған болар сөз 
де, тапсырма да ескерілмей қалған емес.  
Елбасымыз Н.Назарбаев 2012 жылғы 
Жолдауында: «Қазақ тілі туралы айтқан-
да, істі алдымен өзімізден бастауымыз 
керектігі ұмыт қалады. Ұлттық мүдде-
ге қызмет ету үшін әркім өзгені емес, 
алдымен өзін қамшылауы тиіс. Тағы 
да қайталап айтайын: қазақ қазақпен 
қазақша сөйлессін. Сонда ғана қазақ 
тілі барша қазақстандықтардың жап-
пай қолданыс тіліне айналады», – деді. 
Шындығында тіл үйренем деушілерге 
мемлекет тарапынан жасалған қолдау 
да, бөлінген қаржы да аз болған жоқ. 
Мәселе – ниетте. Мемлекеттік тілге де-
ген шынайы сүйіспеншілік, тіл үйренуге 
деген нақты қажеттілік болмаса, бәрі бе-
кер. «Қазақ тілін дамыту – мемлекеттік 
бағыттың ең бастысы боп қала береді», 
– деді Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 
биылғы жолдауында. Ендеше, сылтауды 
азайтып, нақты іске көшкен дұрыс. 

– Сонда біз тіл үйренуге қажетті
лік тудыра алмай отырмыз ба?

– Жалпы, тіл білмейтіндерге қоғамда 
қолайсыз жағдай тудырмай, іс ілгеріле-
мейді. Біз осыны жасай алмай отырмыз. 
Айталық, мемлекеттік қызметкерлер – 
мемлекеттік тілдің басты қолданушысы. 
Тілді насихаттау, дамыту – ең алдымен 
солардың міндеті. Ал осы қызметкер-
лердің көпшілігі қазақ тілінен ақсайды. 
Қызметке тұрарда қазақша білетінін 
дәлелдеген маман неге жұмысын қазақ 
тілінде жүргізе алмайды? Бұл үміт-
керлерді іріктеу ісінде шикілік барын 
көрсетсе керек. Мысалы, үміткерлер 
мемлекеттік қызметке қабылданарда 
мемлекеттік тілді білу деңгейін көрсету 
үшін біліктілік емтиханын тапсырады. 
Сорақысы сол, оның тіл білу деңгейі 
жалпы балды қорытқанда есепке алын-
байды. Міне, тілге деген немқұрайдылық 
осындай ессіз қадамдардан басталады. 

Тілді дамыту үшін велосипед ойлап 
табудың керегі жоқ. Мәселен, адами құн-
дылық тұрғысынан алайық. Тіл жана-
шыры Асылы Осман апамыз: «Қазақ де-
ген жан-жағына қамқор болып жүретін 
халық қой. Ол кезінде артта қалғанды 
алға жетелеп, жалаңаш қалғанды киін-
дірді, аш қалғанның қарнын тойдырды, 
енді бүгін біз неге сол қазақтың тілінің 
дамуы үшін сен, мен деп бөлінбей түгел 

құрылымның жұмысы жоққа шығады. 
Менің ойымша, судья деген биік лауа-
зымға қолы жеткен азаматтар ізденіп, 
еңбектеніп, білмегенін білуге ұмтылып, 
өзі қызмет етіп жүрген саланың беделіне 
нұқсан келтірмеуді ойлауы керек қой.

– Мемлекеттік тілді дамыту бірін-
ші басшыға байланысты деп жатады. 
Мысалы, сіз нағыз тіл жанашырысыз. 
Өзіңіз төраға болып отырған Ақмола 
облыстық сотын қаншалықты қазақ-
ша «сөйлете» алдыңыз?

– Бұл жағынан айыптымыз. Бізде 
де жиындардың басым бөлігі шет тілде 
өтеді. Шекараның ар жағындағы ха-
лықтың тілі болғандықтан, орыс тілі – 
шет тілі. Оны ресми тіл деп жүргендер 
қателеседі. «Ресми тіл ретінде» деген 
тіркесті желеу етіп, орыс тілін даралауға 
болмайды. 

Мәселен, қазақстандық сотта биылғы 
жылдың алты айында мемлекеттік тіл-
де қаралған істер көлемі 27 пайызды 
құрады. Ал Ақмола облысында тұрғын-
дардың 51 пайызы қазақ ұлтынан болға-
нымен, істердің 15 пайызы ғана қазақша 
қаралған. Өкінішке орай, осы көрсет-
кішті жақсартуы тиіс мемлекеттік ме-
кемелер талап арыздың тек 27 пайызын 
мемлекеттік тілде береді. Мемлекеттік 
қызметтегі басшылардың 80-90 пайызы 
қазақтар. Ендеше неге олар өз қызметін 
қазақ тілінде жүргізбейді, сотқа неге 
мемлекеттік тілде арыз бермейді? 

Енді мына бір статистиканы қа-
раңыз. Ақмола облысында бүгінгі күні 
балабақша саны 600 болса, оның тек 
97-сі, яғни, 16,1 пайызы қазақша тәлім 
береді. Облыстағы жалпы мектептер 
саны 556 болса, оның 159-ы, яғни 28,5 
пайызы ғана қазақ мектебі екен. Облыс 
бойынша жұмыс істейтін 32 колледждің 
екеуі немесе 6,3 пайызы қазақша оқы-
тады. Қалғаны орысша. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында қазақ мектептері 
мен балабақшалары көптеп ашылға-
нымен, жыл өткен сайын азайып барады. 
Ал енді 20 жылдан кейін не болатыны 
белгісіз. Қоғамдағы ахуал осындай. Осы 
қоғамның бір бөлшегі болғандықтан, 
соттың да бұл ортадан тыс өмір сүрмей-
тіні түсінікті. Ақмола облыстық сотында 
қаралған істердің 85 пайызы орыс тілін-
де. Ал енді осы 85 пайыз істі зерделеп, 
зерттеп, қателігін шығарып, жетіспеген 
жерін көрсетіп, талдауды орыс тілінде 
жүргіземіз. Өйткені іс шет тілінде қа-
ралып тұр. Оған қоса, біздегі заңдық 
негіздеменің бәрі орысша. Егер дәл осы 
күйімізде кете беретін болсақ, егемендік-
тің елу жылдығында мемлекеттік тілде 
баяндама жасайтын адам қалмай ма деп 
ойланасың. 

Әрине, жағдайды оңалтуға тыры-
сып-ақ жатырмыз. Процеске келгенде, 
талап арыз берушіге істі мемлекеттік тіл-
де қарауға болатынын түсіндіреміз. «Ұл-
тыңыз қазақ екен. Шет тілінде түсінісе 
аласыз ба? Сот отырысын жүргізу тілін 
өзгертуге мүмкіндігіңіз бар» деп ұсыныс 
тастаймыз. Болғаны осы. Заң бойынша, 
біздің ешкімді мәжбүрлеуге, міндеттеуге 
құқымыз жоқ. 

Тіл төңірегінде мұндай жағымсыз 
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ҚР СУДЬЯЛАР ОДАҒЫНА – 25 ЖЫЛ 

СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ҚОС ҚУАНЫШ

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Туризм және саяхат бойынша дү-
ниежүзілік кеңестің (WTTC) есебіне 
қарағанда 2019-2020 жылдары туризм 
саласындағы табыс 9,2 трл-нан 4,5 трлн 
долларға және әлемдік экономикадағы 
туризм саласының үлесі 10,4-тен  5,5%-
ға  дейін төмендеген. Саяхатшылар-
дың өз еліне сапары 45%, ал шетелдік 
саяхаты 70%-ға дейін азайғандықтан, 
экономикасы туризм саласына тәуелді 
мемлекеттер көп зиян шекті. Биыл, 2020 
жылмен салыстырғанда, бұл салада үл-
кен өзгерістер болуда. Әркім өз көрпесі-
не қарай көсіле бастаған соң, бұрынғы-
дай шетелдіктерге емес, өз халқының 
әлеуетіне иек артушылар қатары күрт 
өсті. Бұрын өңірлік жалпы ішкі өнімнің 
құрылымындағы  туризмнің үлесін 
арттыруға көп бас ауырта қоймайтын 
жергілікті билік өкілдері үшін бұл үлкен 
мүмкіндіктер беріп отыр. Оны Мемлекет 
басшысы халыққа арнаған биылғы Жол-
дауында да назардан тыс қалдырған жоқ. 

– Түрлі деңгейдегі әкімдердің ба-
тыл әрі дербес қадам жасауға қабілеті 
жетпей жатады. Олар орталыққа жал-
тақтап жұмыс істейді. Бұл, негізінен, 
әкімдердің халық алдындағы қазіргі 
жауаптылық деңгейі жеткіліксіздігіне 
байланысты екенін мойындаған жөн. Әр 
аймаққа тән міндеттерді жалпыұлттық 
басымдықтармен дұрыс ұштастыра білу 
қажет. Ұлттық даму жоспары аясында 
азаматтардың тұрмыс сапасын артты-
ру үшін нақты 25 міндет айқындалды. 
Жұмысымыздың басым бағыттары – 
осы.  Сондықтан, Үкімет пен әкімдер 
өңірлерді дамыту жоспарларын бекітіл-
ген жалпыұлттық міндеттерге сәйкес 
жаңартуы қажет. Әрине, теңсіздікті 
азайтудың басты тәсілінің бірі – бюджет 
қаржысын басымдыққа сай жұмсау– 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ 
2020 жылдан бастап шағын және орта 
бизнестен түсетін корпоративті табыс 
салығының жергілікті бюджетке беріл-
генін айтқан ҚР Президенті содан бері 
экономикалық белсенділіктің төменде-
геніне қарамастан, жергілікті бюджет-

Бұл мемлекетіміздің сот жүйесін дамыту 
мәселелеріне айрықша назар аударатынын 
білдіреді. Сондай-ақ бұны заң үстемдігін 
нығайтуға, соның нәтижесінде қоғамдық 
келісім мен экономиканың дамуына қо-
сылған қомақты үлес деп түсінуге болады, 
– деген облыс әкімі жергілікті билік пен сот-
тың тығыз қарым-қатынаста болуының жер, 
әлеуметтік, еңбек дауларының заң аясында 
шешілуінің маңыздылығын баса айтып өтті. 

Төрт қабаттан тұратын ғимаратта 
фронт-офис, күту залы, 6 сот мәжіліс залы, 
медиатор, прокурор мен адвокаттарға ар-
налған кабинеттер қарастырылған. Ғимарат 
алдында автокөлік тұрағы, мүмкіндігі шек-
теулі адамдарға арналған пандустар орна-
тылған. Қорыта келгенде, сот қызметкерлері 
мен сотқа келуші азаматтарға барынша 
қолайлы жағдайлар жасалған. 

Мақаланың аты айтып тұрғандай, қос 
қуаныштың тағы бірі – биыл Қазақстан Рес-
публикасы Судьялар одағының құрылғаны-
на  25 жыл. Тарих беттерін парақтасақ, сот 
жүйесінің тәуелсіздігін қамтамасыз етудің 
бір тармағы ретінде 1996 жылдың 19 жел-
тоқсанында судьялардың бірінші съезінде 
«ҚР Судьялар одағы» республикалық қоғам-
дық бірлестігі құрылды. 

Бұл одақ – судьялар мен мемлекеттік 
қызметшілерді өз қатарына біріктіретін 
жалғыз қоғамдық ұйым. Сот жүйесінің ерек-
шеліктеріне байланысты қоғамдас тықтың 
құқықтық мәртебесі ҚР «Сот жүйесі мен 
судьялардың мәртебесі туралы» Конститу-
циялық заңымен реттеледі.

Алматы қаласында өткен судьялардың 

Жас мемлекет үшін ынтымағы 
жарасқан, іргесі берік ел болу 
қиын. Қай тарихты алып қара-
саңыз да, қазақ өз мемлекетінің 
тұтастығы мен бірлігі жолында 
жан аямай шайқасты, түрлі жау-
гершілікті басынан өткерді. Бұл 
ұлы майдандар ұлтты шыңдады, 
тәуелсіздіктің, еркіндіктің қадірін 
ұғындырды. Халық осындай 
шыңдалулар арқылы барын 
бағамдап, жоғын түгендеді. Қазақ 
тілі – осындай сан мыңдаған та-
рихтың куәгері. 

«Тарих пен тіл тамырлас. Бүкіл 
тарихымыздан мен екі олжамызды 
бөле-жара айтар едім. Оның бірін-
шісі – ата-бабаларымыз ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен қанын 
төгіп, жанын беріп жүріп, қорғап 
қалған қазақтың қасиетті жері. Тағы 
бір олжамыз – сол ата-бабалардың 
арқасында бар бояуымен, сырлы са-
зымен осы күнге аман-есен жеткен 
тұп-тұнық, мөп-мөлдір қазақ тілі» де-
ген еді Нұрсұлтан Назарбаев мемле-
кеттік тілге қатысты айтқан бір сөзін-
де. Бұндай тұжырым елін, тарихын, 
тілін, дінін, ділін құрметтейтін әрбір 
азаматқа үлкен міндет жүктейді. Тіл 
халыққа осындай жүрекжарды ама-
наттармен жетті. Ендеше, оны дәл 
осындай саф күйінде ұрпақтан-ұр-
паққа жеткізіп, болашаққа аманаттау 
аға буынның парызы болатын. Мем-
лекеттік тіл, қазақ тілі төңірегіндегі 
бүгінгі қоғамдағы тартыстар бұл 
тұжырымдарға күмән туғызады. 
Біздің мөлдір, тұнық тіл неге өзінің 
шын мәніндегі мәртебесіне ие бола 
алмай отыр? Бұндай сауалдарға жа-
уап іздеген тұста да аға буынның 
жауапкершілігі алға шығады.  

Ел Президенті Қ.Тоқаев та биыл-
ғы Жолдауында мемлекеттік тіл дің 
орнын айрықша атады. «Қазақ тілін 
дамыту мемлекеттік саясаттың басым 
бағытының бірі болып қала береді. 
Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. 
Қазақ тілі, шын мәнінде, білім мен 
ғылымның, мәдениет пен іс жүргізу-
дің тіліне айналуда. Жалпы, мемле-
кеттік тілді қолдану аясы кеңейіп 
келеді. Бұл – заңды құбылыс, өмірдің 
басты үрдісі. Сондықтан қазақ тілінің 
өрісі тым шектеліп бара жатыр деу-
ге негіз жоқ. Ата заң бойынша Қа-
зақстанда бір ғана мемлекеттік тіл 

тердің түсімі жоспардағыдан 25 пайызға 
артқанын атап өтті. Бұл әкімдердің 
жергілікті бизнесті дамытып, инвести-
циялар мен салықтық базаны көбейтуге 
қызығушылығы артқанын білдіретінін, 
сондықтан енді осы бағыттағы жұмысты 
жалғастыру керектігін айтқан еді. 

«Іздегенге сұраған» дегендей, пан-
демияға байланысты енгізілген шектеу-
лерден кейін жазғы демалысын Қыр-
ғызстан, Түркия, Тайландта өткізуді 
жоспарлап жүрген ел тұрғындарының 
біразы биыл Алакөлге қарай ағылды. 
Өйткені республиканың өзге өңірлеріне 
қарағанда, мұнда жағажай туризміне 
қажеттінің бәрі бар. Сол себепті сұра-
ныс болғандықтан, ұсынысты тиімді 
пайдалану үшін Алматы мен Шығыс 
Қазақстан облыстарының әкімдері де 
оған ерекше ден қоя бастады. Бұрын 
бюджетке түсетін азын-аулақ салықты 
қанағат тұтып келген жергілікті билік 
өкілдері кәсіпкерлердің арыз-шағымына 
құлақ түріп, инфрақұрылымды дамытуға 
бюджеттен белгілі бір деңгейде қаржы 
бөлуді де жолға қойды. Нәтижесінде 
бизнесті дамыту үшін түрлі бағдарла-
малар бойынша берілетін несие мен 
субсидияның игілігін көрушілер саны 
да күрт өсті. Мемлекеттік көмекті тек 
әкімдіктің айналасында жүргендер ғана 
алып, біз ештеңеге ілінбей қалдық деп 
арыз-шағым айтушылар да сап тиылды. 
Жағажай туризмінің жандануы өзге 
салалардың да бойына қан жүгіртті. 
Мәселен, Алматыда жазғы демалыс 
пен мереке күндері Іле Алатауы паркі 
аумағына демалуға барушылар қатары 
күрт өсіп, Алматы облысындағы Шарын 
каньоны, Көлсай көлдері мен Арасан 
ыстық суларына қарай ағылған көлік ке-
руені де жиіледі. Әлеуметтік желілерде 

тұрғындар шетелден гөрі Қазақстанның 
өз ішінде демалған суреттері мен бейне-
жазбаларын көбірек жариялап, ол отан-
дастарымыз ғана емес, шетелдіктер тара-
пынан да зор қызығушылыққа ие болуда. 
Оны Туризм индустриясының ұлттық 
қауымдастығының президенті Раушан 
Шәмілқызы да растап отыр. «Пандемия 
кезінде халықтың басым бөлігі әлі де 
Қазақстанды толық білмейтінін, көрме-
ген, естімеген жерлері өте көп екенін 
түсінді. Біразы еліміздің кейбір көрікті 

жерлерін алғаш  рет аралауға мүмкіндік 
алды.  Соған сәйкес туристік нысандар 
да қызмет көрсету сапасын көтеруге ты-
рысуда», – деген Р.Шәмілқызы: «Жақын-
да бір азаматпен сөйлестім. Нарынқол 
жақтан демалыс орнын ашқан екен, 
адамдар саумалмен емделуге көп келе 
бастапты. Жаңылмасам, айлық табысы 4 
млн. теңгеге дейін жеткен. Бұл өте жақ-
сы көрсеткіш деп ойлаймын.  Алакөлге 
де автомобиль жолының нашарлығына, 
әуе және теміржол көліктеріне билеттің 

тапшылығына қарамай өте жақсы барды. 
Мұның бәрі ішкі туризмнің дамуындағы 
оң өзгерістің белгісі деуге болады.  Сол 
сияқты Жоңғар Алатауы паркі де бұрын 
негізінен шетелдіктерді қабылдап кел-
се, биыл ішкі туризмге де көңіл бөле 
бастапты. Жасыратыны жоқ, бұрын 
туркомпаниялардың тек 2-3 пайызы ғана 
шкі туризммен айналысатын. Өйткені 
мұнда табыс аз. Сондықтан мен оларды 
Қазақстанның нағыз патриоттары деп 
санаймын. Өйткені сыртқы туризмде 
сатылған әрбір жолдама құнының 10 
пайызы жіберушіге қалса,  ішкі туризмде 
оны 10 адамнан әрең табатын болған 
соң, көбі айналысқысы келмейді. Алайда 
биыл сыртқы туризмнен түсетін табыс 
азайған соң, бұрын тек сыртқа жұмыс 
істеп келген турфирмалардың кейбірі өз 
бағытына өзгеріс енгізе бастады. Олар-
дың қатарында «Компас» және Түркияға 
тур сатып келген «Анекс тур» сияқты 
үлкен компаниялар да бар. Айтпақшы, 
жақында 27 қыркүйектен бастап 30 
мемлекеттің туристерін елімізге визасыз 
кіргізу туралы қаулы шықты. Енді 16 
мемлекеттен тікелей әуе рейсі қатынай-
тын  болады. Бұл туркомпаниялар сол 
елдердің туристеріне ведомства аралық 
комисиясыз шақырту жасауына мүм-
кіндік береді» дегенді айтты. Маман 
пікіріне құлақ түретін болсақ, пандемия 
Үкіметтің арнайы мекеме құрып, оған 
қомақты қаржы жұмсап жасай алмай 
жүрген тірлігін оңайлатып отыр. Бұл  
ойшылдар айтатын қоғамдағы әрбір 
дағдарыс дамудың жаңа кезеңіне жол 
ашады деген тұжырыммен де сәйкес кеп 
тұрған секілді.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

КӨКЖИЕК

ПАНДЕМИЯ ІШКІ ТУРИЗМНІҢ 
МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТТІ

«ТАРИХ ПЕН ТІЛ ТАМЫРЛАС» 

М.ЫРСЫМБЕТОВ, 
Мақтаарал аудандық сотының 

судьясы

Ғ.КУЛЕКЕЕВ, 
ҚР Судьялар одағы Жамбыл 

облыстық филиалының төрағасы

Маман пікірі
Еркін БЕЙСЕКЕЙ, «QАZAQ  ELI  TRAVEL» ЖШС 
директоры, экономика ғылымдарының PhD докторы:

– Қазақстанда туризмнің кез келген саласын дамы-
туға мүмкіндік те, әлеует те, нысандар да бар. Онда ел 
тұрғындарының қажеттілігін өтеп қоймай, шетелдік ту-
ристерді де тартуға болады. Алайда бізде ішкі туризм әлі 
тиісті деңгейде дамымаған, қажетті инфрақұрылым жоқ 
деп айтуға да болады. Басқасын былай қойғанда, «Батыс 
Қытай-Батыс Еуропа» жолдарының өзінде санитарлық 
аялдамалар дұрыс жоспарланбаған. Туризмді дамытуға 
арналған мемлекеттік бағдарламалар болғанымен, ол жүйелі түрде іске аспайды. 
Саланы дамытуға қажетті мамандар барлық жоғары оқу орындарында дайын-
далады. ЖІӨ-де туризмнің үлесі қазір 4-5 пайыз арасында. Оны  2025 жылға дейін 
8 пайыз ға жеткізу әзірше мүмкін емес. Бүкіл туристік нысандар мен табиғи қо-
рықтар маңында санитарлық аялдамалар, туристерді орналастыру, тамақтан-
дыру орындары мен тасымалдау қызметтері ұйымдастырылмай. салада үлкен 
өзгеріс болады деуге әлі ерте. Биыл өзім де Алакөлдің Шығыс Қазақстан облысы 
жағына бардым. Қызмет көрсету орындары өз күнін өзі көріп жатыр, ол жерде 
белгілі бір ереже, стандарт деген әлі қалыптаспаған. Биылға жасалған қоналқы 
үй келесі жылға жарамай қалуы әбден ықтимал. Мысалы, қазір елімізде 3 мыңнан 
астам туристік фирма бар. Олардың бәрі өзімен өзі жүр. Әрқайсысы өз күнін өзі 
күйттеп, алып-сатумен ғана айналысуда. Туроператорлардың бәрі шетелдік, 
яғни ақшаның бәрі сыртқа кетеді. Пандемияға байланысты биыл шетелге шығу 
тоқтап еді, жұрттың бәрі Алакөлге бара бастады. Егер пандемия аяқталып, 
шекара ашылатын болса, туристердің бәрі қайтадан шетелге кете бастайды. 
Сондықтан туристік саладағы қызмет мемлекет тарапынан жүйеленіп, ретте-
луі керек. Қазір ол әлі де бір жүйеге түспей тұр. 

бірінші съезінде одақтың атқарушы органы 
және Орталық кеңестің төрағасы сайланды.

Қысқа мерзімде республика өңірлерінде 
одақтың облыстық филиалдары құрылды. 
Олардың ішінде Судьялар одағының Жам-
был облыстық филиалы тіркеліп, атқарушы 
органы – филиалдың кеңесі сайланды. 

Жамбыл облыстық филиалы құрылғалы 
облыстық соттың қоғамдық өміріне белсенді 
қатысуда. Облыстық соттың бастамасымен 
өткізілетін әртүрлі іс-шараларға қатысу, 
оның ішінде судьялардың ғылыми-практи-
калық конференцияларын, дөңгелек үстел-
дерді, тренингтерді өткізуге үн қосуда.

Мәселен, 2018 жылы Тараз қаласында 
өткен жас судьялар мен сот қызметкер-
лерінің арасындағы республикалық «Білгір» 
тарихи-танымдық зияткерлік конкурсында 

республиканың түкпір-түкпірінен келген 
18 қатысушы бақтарын сынап, өнерлерін 
көрсетті.

2019 жылдың тамыз-қыркүйек айларын-
да Жамбыл облыстық сотының 80 жылдық 
мерекесі атап өтілді. Осыған орай Жамбыл 
облыстық соты мен Судьялар одағының Жам-
был облыстық филиалы ауқымды іс-шаралар 
өткізіп, мерейтойға арналған кітап шығарды.

Елімізде жүзеге асырылып жатқан тари-
хи-танымдық, мәдени игі істер мен жобалар-
дан тысқары қалмай, ҚР Конституциясының 
25 жылдығына орай, 2021 жылдың тамыз 
айында облыстық тарихи-өлкетану музе-
йінде сот жүйесіне арналған Жамбыл облыс-
тық сотының экспозициясы ашылды. Онда 
қазақ тарихының түп тамырынан бастау 
алған сот билігі мен заң реформалары-
ның тынысы көрініс тапқан құндылықтар, 
облыс тық соттың мұрағаттық қорынан 
алынған тарихи құжаттар мен кітаптар және 
әр кезеңдері төрағалық еткен есімдері ел 
жадында сақталған тарихи тұлғалар жайлы 
мәліметтер мен фотосуреттер, судьялардың 
наградалары қойылды.

Одан бөлек, одақтың бастамасы бойын-
ша мемлекеттік мерекелерге байланысты 
марапаттар, судьялар мен мемлекеттік қыз-
меткерлердің мерейтойларына құттықтау-
лар, балалар үйіне қайырымдылық көмек 
көрсетіліп, спартакиадалар және тағы басқа 
шаралар өткізілді.

Қоғамдағы заң үстемдігін толықтай 
қамтамасыз етіп, мемлекет атынан адам 
тағдырын тепе-теңдік жағдайда шешетін  су-
дьялар антқа адалдығын сақтап, әділ шешім 
шығарып, халықтың сенімі мен құрметіне 
бөленсе, одан асқан абырой жоқ деп білемін.

бар. Бұл – қазақ тілі», – деді. 
Жалпы, тіл адамзатпен бірге жа-

сасып келеді. Біз барлық кезеңде тілді 
мәдениет пен өнердің, руханият пен 
білімнің, ғылым мен технологияның, 
экономика мен іскерлік байланыс-
тың тілі дейміз. Ендеше, осыншама 
құдірет пен мүмкіндікке ие туған 
тілін қалай өзге тілден жоғары қоюға 
болады?  Себебінен салдары көп. 

Кеңестік кезең саясаты ұлтты өз 
тілінен біршама алыстатты. Оған 
тарих куә. Бірақ бұл бұғау ел тәуел-
сіздік алған тұста үзілді. Қазақ тілінің 
өз Отанында еркін қанат самғауы-
на барлық мүмкіндік туды. Алай-
да, әдемі әуез бен мол мағынаға 
ие қазақ тілі тәуелсіздіктен кейінгі 
жылдары бірден еркін самғап, кең 
қолданысқа еніп кете алмады. Бүгін 
де бұл проблема кез келгеніміздің 
алдымыздан көлденеңдейді. Қара-
пайым ғана іс қағаздарын толтыру 
процесінен бастап сотқа арыз түсіру, 
банкпен келісімшартқа отыру, сауал-
намалар толтыру, құжаттарды рәсім-
деу, дәрігерлік көмек алу секілді 
көптеген істерде мемлекеттік тіл 
аясының шектелгенін көреді. Мем-
лекетімізде кез келген заңсыздыққа, 
құқықбұзушылыққа төзбеу түсінігі 
бар. Біз жас ұрпақты тіл мәселесін-
де де заңды құқығын талап етуге 
үйретіп, тілдің қорғаушысына айна-
латын ұлт жанды, шынайы патриот 
есебінде тәрбиелеуге тиіспіз. Ол тәр-

бие мектеп қабырғасынан басталады. 
Құқықтық сауат, ел заңдарындағы 
тілге қатысты да құқықтарды оқы-
тады. Ендеше, осы қоғамның әрбір 
мүшесі мұндай заңсыздықты өзінің 
заңды талаптары арқылы тоқтата 
алады. «Ұлтқа қызмет ету білімнен 
емес, мінезден» дейді Алаш зиялысы 
Әлихан Бөкейханов. Әрбір ата-ана 
мемлекеттік тілді баласының бойына 
сіңіруге аянбай күш салғанда ғана 
тілін сүйе тін, салт-дәстүрін сыйлай-
тын ұрпақ өседі. Өркениеттер тала-
сы орын алған заманда өмір сүріп 
жатқан жеткіншек үшін еліктейтін 
дүние көп. Ол тілге, рухани нәрге 
де қатысты. Осындай рухани білім, 
тәлім тәрибе мәселесінде кез келген 
азаматтың алдында туған тілінің на-
сихатшысы, қамқоршысына айналу 
міндеті тұр.  

Президент Қ.Тоқаевтың жыл 
сайынғы жолдауына өзек болатын 
мемлекеттік тіл саясаты елдегі бар-
лық салада жүзеге асуы тиіс. Елдегі 
сот жүйе  лерінде қазіргі уақытта 
мемлекет тік тіл аясы кеңіген. Аза-
маттар сот қа арызды мемлекеттік 
тілде береді, процес тер де шағым 
берушінің қалаған тілінде жүреді. Іс 
қағаздары да мемлекеттік тілде тол-
тырылады. 

ХХІ ғасыр – бәсеке ғасыры. 
Әлемдік өркениет, әлемдік бәсекелес-
тік мәдениет пен өнер, ғылым-білім, 
құқық, саясат салаларындағы озық 
ұстанымдарды сарапқа салып, көш-
басшы елдерді іріктеуде. Қазақстан-
ның заңдық жүйесі тәуелсіздік алға-
лы бері үлкен ізденістер мен жаңару 
үстінде. Дамыған әлем елдерінің 
құқықтық, заңдық жүйесіне сүйе-
нетін төл заңдар қарапайым азамат-
тардың көңілінен шығып, бүгін де 
кеңінен қолданысқа енген. Ендігі 
меже осы бәсекеде өзінің тілдік, 
ұлттық, менталитеттік негізімен 
алдыңғы қатардан көріну. Бұл бәсеке 
– тілін құрметтейтін кез келген аза-
мат үшін ұлы мүмкіндік. Ана тілінің 
мерейін асқақтатып, өркениеттер 
алдында жүру – болашақ ұрпақ ал-
дындағы аманаттың ең үлкен межесі. 
Отаншыл білімді ұрпақ қана шынайы 
тіл жанашыры болады. Ендеше, жас 
ұрпақ санасындағы мемлекеттік тілге 
деген құрметті арттыру үшін ісімізге 
үлгі етейік! 
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Пав-
лодар 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

«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.

ЖАРНАМА

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

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

«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) 

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі 

шырқалып жүрген патриоттық әннің, алдас-
пан жырдың, көркем шығарманың біразы сол 
байқауларда дүниеге келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты қамшыла-
ушы. Сондықтан мұндай шығармашылық дода-
ларды өткізіп, сынақты түрлендіріп, жандан-
дырып отырудың маңызы зор. Биылғы детектив 
шығармалар байқауының да шартына біраз өз-
геріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс па-тұс кел-
ген байқау жүлдегерлерін бұл жолы қасиетті 
Түркістанда анықтамақпыз. Әрі биылғы до-
даға Түркістан облыстық соты қолдау көрсетіп 
отыр. Соған орай түркістандық судьялардың 
еңбегін шығармаларға өзек етсек, деректі де-
тективті дамытуға қадам жасасақ дегенбіз. 
Байқау дың өн бойына қан жүгіртсек әрі осы 
өңірдің шытырман шығарма шеберлерін ынта-
ландырсақ деген де ойымыз болды. 

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

дүние лерін қайталап жібереді. Тіпті, биыл жүл-
де алмаған шығармасын келесі жылы бәйге-
ге қайта қосқандар да болды. 

Екіншіден, қырық жыл 
бұрын жаз ған кітабынан 
үзін ді ұсын ғандарды да көр-
дік. 

Үшіншіден, біреудің шығар-
масын сәл өзгертіп жолдаған-
дар да бар.

Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар 
жаздыруға таптыр мас мүмкіндік. Әрі ол үшін 
арнайы жүлде де қарастырылған. Сондықтан, 
қалам дарыңызды сайлап, шабыттарыңызды 
ша қыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ШЫҒАРМАЛАР 
БАЙ ҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ДЕГЕН СӨЗ 
ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең 
шебер, ең көркем шығарма иесі – ЖҮЛДЕГЕР бо-
лады!

Шығармаларыңызды «Байқауға!» деген белгі-
мен zangazet@mail.ru поштасына жолдаңыздар.

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ 
БАЛАЛАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ АРТПАҚ

ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК 

3. 2021 жылдың 11 тамызы күні № 173 «Түркістан облысының қоғамдық 
денсаулық басқармасының «Облыстық клиникалық ауруханасы» шаруа-
шылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын 
қай та құру туралы» Түркістан облысы әкімдігінің қаулысымен Түркістан 
облысының қоғамдық денсаулық басқармасының «Облыстық клиникалық 
ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорны одан Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасының 
«Облыстық офтольмологиялық ауруханасы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын бөліп шығару жолы-
мен қайта құрылды.

 
4. «Кредит Сервис Ломбард» өтеп алынбаған мүлікті сату бойынша 

сауда-саттықты жүргізеді.
Өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., А.Кравцов көш., 6
Өткізу күні: 15.10.2021, 22.10.2021
Сауда-саттықтың басталуы: 10:00
Анықтама телефоны: +7 775 371 29 69
Лиц. 01.21.0009Л

8. Ұйым ЖШС «МҚҰ» Кредит 365 Қазақстан «(Кредит 365 Қазақстан)», 
БСН 200940032913, заңды мекенжайының өзгеруі туралы өзінің қарыз 
алушыларына, кредиторларына және мүдделі тұлғаларына хабарлайды. 
Жаңа заңды мекенжайы:  «МФО «Кредит 365 Қазақстан» ЖШС, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 155А 
ғимараты, кеңсе 307, ВС «Grand Asia», индекс 050026.

2. «Тандау ресурстық орталығы» ЖШС, БСН 170140011379, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Қорғалжын 
ауылы, Кенжебек Күмісбеков көшесі, 36/1, тел.: 87163700063. 

5. «Шемонаиха ауданының өсімдік шаруашылығын өзара сақтандыру 
қоғамы» тұтыну кооперативі, БСН 080640002021, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде қабылданады. Заңды мекенжайы: ҚР, 
ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ., Советская көшесі, 43

9. «ТрансОйл» СК» АҚ Оңтүстік Қазақстан филиалы, БСН 011041005086, 
2021 жылдың 1 қазанынан бастап өзінің қызметiн тоқтатқаны туралы  
хабарлайды. 

Талаптар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Шымкент қаласы, Тоқаев 
көшесі, 18 үй, 21 пәтер, тел.: 8 (7252) 53-24-73.

6. Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 14.09.2021 ж. ұйғарымымен «Smart Promotion» ЖШС-нің, БСН 
131040008648, банкроттығы туралы іс өндіріске алынды. Талап-шағымдар 
мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, 
Тарас Шевченко көшесі, 4/1 ғимарат, н.п-15. 

7. «Баймырза-Агро» ЖШС, БСН 070840002826, барлық қатысушыларына 2021 жылғы 28 
қазанда 14 сағат 30 минутта Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, 
Бірсуат ауылы, Біржан сал көшесі, 17 үй мекенжайында қатысушылардың кезектен тыс жалпы 
жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Күн тәртібіндегі мәселелер:
1) «SSA Fruits» ЖШС-нің, БСН 171240019310, «КазАгроФинанс» АҚ-ның алдындағы 

ауылшаруашылық техникасына жасалған қаржылық лизинг келісімшарттары бойынша 
міндеттемелерді толық орындауды қамтамасыз етуге (толық ынтымақты жауапкершілік) 
«Баймырза-Агро» ЖШС кепілдік беруі.

2) «КазАгроФинанс» АҚ-на (қайтарып алынбайтын және шартсыз келісім) «SSA Fruits» 
ЖШС-нің, БСН 171240019310, «КазАгроФинанс» АҚ-ның алдындағы жасалған қаржылық 
лизинг келісімшарттары бойынша уақыты келген міндеттемелерін орындау үшін банк 
есепшоттарын тікелей дебеттеу арқылы «Баймырза-Агро» ЖШС-нің кез келген банктік 
есепшотынан қаржыны акцептісіз алу құқығын беру. 

3) «Баймырза-Агро» ЖШС бас директорының міндетін атқарушы Ахметов Ерлан 
Амандықұлына «КазАгроФинанс» АҚ-ның алдында «SSA Fruits» ЖШС-нің мүддесін 
қорғау, кепілдік келісімшарттарын жасау және қол қою, сондай-ақ басқа да келісімдер, 
келісімшарттар, оларға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар, осы шешімді жүзеге асыруға 
қатысты басқа да құжаттарға қол қою өкілеттілігін беру.  

Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу тәртібі және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша 
мына мекенжайға келу қажет: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, 
Бірсуат ауылы, Біржан сал көшесі, 17 үй, тел.: 8 (71639) 2-62-73.

12. «Алматы Mega Finans» (Алматы Мега Финанс) несиегерлерінің назарына!
«Алматы Mega Finans» (Алматы Мега Финанс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 

121040007465, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050051, 
Самал-1 ықшамауданы, 1А үй) Сізге жарғылық капиталдың азайғаны туралы хабарлайды. 
Несиегерлердің «Алматы Mega Finans» (Алматы Мега Финанс) ЖШС-не барлық талап-
шағымдары, арыздары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзім ішінде 
жоғарыда көрсетілген мекенжайда қабылданады.

13. «БУХТАРМА ТЕПЛОЭНЕРГО» ЖШС, БСН 051140003534, 
несиегерлер мен басқа да мүдделі тұлғаларға өзінің ерікті түрде 
«Центр-Цемент плюс» ЖШС-не, БСН 051040004112, қосылуы 
арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, 070818, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, 
Октябрьский кенті, Шоссейная көшесі, 4/1 ғимарат.

14. «Бухтарма Водоканал» ЖШС, БСН 060240018892, несиегерлер мен 
басқа да мүдделі тұлғаларға өзінің ерікті түрде «Центр-Цемент плюс» 
ЖШС-не, БСН 051040004112, қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, 070818, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай 
ауданы, Октябрьский кенті, Шоссейная көшесі, 4/1 ғимарат.

10. 30 наурыз 2021 жылы қайтыс болған Ошуров Сейтжанның артынан 
мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, 
нотариус Ә.Б. Әкімханға келулеріңіз керек: Алматы облысы, Еңбекшіқазақ 
ауданы, Шелек ауылы, Орынтаев көшесі №60 үй, 2 пәтер, тел.ном.: 
8 (777) 367 79 72.

11. 26.02.2021 ж. қайтыс болған Артыков Абдыманаптың артынан 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 
310 мекенжайы бойынша нотариус Т.Ө. Тілеповке келуі қажет. Тел.: 
87016565788. 

Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарға 
қолдау көрсету, оларға қамқорлық жасау 
әрдайым басты назарда. Мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау ҚР Конституциясымен, 
ҚР «ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау 
туралы» заңымен және басқа да норма-
тивтік құқықтық актілерімен реттеледі. 
Таяуда ғана Сенат депутаттары мүмкіндігі 
шектеулі жандарды қолдауға бағытталған 
«ҚР кейбір заңнамалық актілеріне азамат-
тардың жекелеген санаттарын әлеуметтік 
қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын 
қабылдады. 

Сенат Төрағасы Мәулен Әшімбаевтың атап 
өткеніндей, қабылданған заң еліміздегі 400 
мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азаматтың, 
оның ішінде ерекше қажеттілігі бар балалардың 
жағдайын жақсартуға, олардың отбасыларының 
құқықтарын қамтамасыз етуге, өмір сүру сапа-
сын жақсартуға, әлеуметтік теңсіздіктерді жою-
ға, қолданыстағы әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесін одан әрі жетілдіруге арналған. 

Жаңа құжатқа сәйкес, мүгедектігі бар бала-
лар ата-аналары ажырасқан кезде бір мезгілде 
алимент пен мүгедектігі бойынша жәрдемақы-
ны ала алады.Сондай-ақ, ата-анасының біреуі 
немесе екеуі (асыраушысы) қайтыс болған 
жағдайда, бала мүгедектігі бойынша жәрдемақы 
немесе асыраушысынан айырылу бойынша 
жәрдемақыны бір мезгілде алу құқығын беру 
көзделеді. Осы норма енгізілген жағдайда 2 
мың бала мүгедектігі бойынша төленетін 41 
163 – 48 023 теңге аралығындағы жәрдемақыға 
қоса асыраушысынан айырылу жағдайы бо-
йынша жәрдемақыны ала алады. Оның мөлшері 
шамамен 12 063 теңгеден 29 500 теңгеге дейін 
болмақ. Бұл асыраушысынан айырылған және 
құрамында мүгедек балалары бар отбасылар-
дың табыс деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ бала денсаулығының бұзылу 
және тіршілік әрекетінің шектелу дәрежесін 
ескере отырып, заңда 7 жастан 16 жасқа дейінгі 
балаларды мүгедектік топтары бойынша бөлу 
көзделген. Бұл ретте мүгедектігі бар балалар-
дың барлық топтары үшін жәрдемақы мөлшері 
16,7%-дан 37%-ға дейін ұлғайтылып, мүгедек-
тік санатына байланысты 17 мың теңгеге дейін 
көтеріледі. Бұл шара 30 мыңнан астам мүгедек-
тігі бар баланы қамтиды. 

Құжатта мүгедектіктің себебіне қарамастан, 
бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын 
азаматтарға берілетін жәрдемақы алғаш рет 
енгізіліп отыр. Қазіргі уақытта I топтағы мү-
гедектігі бар 66 мың адамның әрбір үшіншісі 
күтім жәрдемақысымен де, жеке көмекшінің 
қызметтерімен де қамтамасыз етілмеген. Құжат 
күшіне енгенде, мүгедек балаларға күтім көр-
сетіп отырған 24 мың азаматқа төлем жасалады. 
Биыл бұл сома 48 мың теңгені құрайды. 

Жаңа заңда сондай-ақ қамқоршылардың 
еңбек өтілінде ескерілетін мерзімді ұзарту да 
қарастырылған. Бүгінге дейін «Қазақстан Рес-
публикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» заңына сәйкес, жасына байланысты 
зейнетақы төлемдерін тағайындау үшiн еңбек 
өтілін есептеу кезiнде 16 жасқа дейiнгi мүгедек 
баланы бағып-күткен уақыт есепке алынатын. 
Енді, енгізілген толықтыруларға сәйкес, бұл 
мерзім 18 жасқа дейін ұзартылды. Бұл шара зей-
неткерлік жасқа келген адамдарға мемлекеттік 
базалық зейнетақысын және жасына байланыс-
ты зейнетақы төлемін алу кезінде еңбек өтілін 
толық ескеруге мүмкіндік бермек.

Тағы бір жаңалық кәмелеттік жасқа толған 
мүмкіндігі шектеулі жастардың үй кезегінде 
тұру мерзімін ұзартуға байланысты. Бұған 
дейін ұзақ жылдар тұрғын үй кезегінде тұрған 
мүмкіндігі шектеулі бала 18 жасқа толғанға 
дейін мемлекеттен баспана алып үлгірмесе, 
онда кезекке қайта тұруға мәжбүр болатын. 

Енді «Тұрғын үй қатынастары туралы» заңға 
енгізілген түзету бойынша, 20 мыңнан астам 
мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған 
отбасына тұрғын үй кезегін сақтауға мүмкіндік 
береді деп болжануда.

Заңның тағы бір жаңашылдығы жұмыс 
берушінің міндеттемелерін орындау мүмкін 
болмаған жағдайда, еңбек жарақатынан мү-
гедек болған адамдарды мемлекет есебінен 
оңалтудың техникалық құралдарымен (ОТҚ) 
және қызметтерімен қамтамасыз ету болып 
табылады. Жұмыс беруші – жеке кәсіпкердің 
қызметі тоқтатылған немесе заңды тұлға тара-
тылған жағдайда, бұл міндеттемелер мемлекет-
ке өтеді. Бұл ретте мүгедектігі бар азаматтар 
кәсіпорынның қызметі уақытша тоқтатылған 
(әрекетсіздік) кезеңде немесе 1,5 жылға дейін 
созылуы мүмкін банкроттық рәсімдерін жүргі-
зу кезінде ОТҚ алу мүмкіндігінен айырылады. 
Осы кезеңде өндірісте мүгедектік алған адам 
оңалтудың техникалық құралдарынсыз қалады. 
Аталған шара 2 мыңға жуық адамды оңалтудың 
техникалық құралдарымен және қызметтерімен 
уақтылы қамтуға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, табысы аз отбасылардың балала-
рына кепілдік берілген әлеуметтік топтама беру-
ді Әлеуметтік қызметтер порталына ауыстыру 
қарастырылған. Арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсетудің тиімділігін арттыруға бағытталған 
өзге де нормалар қосымша енгізілді.

Қабылданған заң халықты әлеуметтік қорғау 
жүйесіне оң әсер етеді және шамамен 400 мың 
қазақстандықтың құқықтарын жақсартуға мүм-
кіндік береді деп күтілуде. Алдын ала есептеу-
лер бойынша, бұл шараларды қаржыландыру 55 
млрд теңгені құрайды. Шығын нормалары 2021-
2023 жылдарға бөлінген қаражат шеңберінде 
іске асырылатын болады.

Айгүл АХМЕТОВА, 
«Заң газеті»
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БАЙҚАУҒА!
– Құдайым-ау, мынау не сұмдық! 
Жартылай ашық қалған есіктен бөлме 

ішіне көз қиығын тастаған қызметші әйелдің 
дауысы қатты шықты. Еденде көлбей түсіп, 
ыңғайсыз жатқан қыздың денесі әлдебір ойға 
жетеледі. Омырауы жартылай ашық. Жіті 
жанар сынған шөлмекті аңғарды. Қорыққан 
әйел шаңсорғышын сөндіруді де ұмытып, ұзын 
дәліздің ортасындағы холға ұмтылды. Жетем 
дегенше ұзынынан төселген кілемшеге екі рет 
сүрінді.

* * *
Жиналыста отырған полковник Қайрош 

Ділдәбековтің сөзін қалта телефонының 
шылдыры бөліп жіберді. «Сөндіріп, болмаса 
үнсіз режимге қойып кірмейсіңдер ме?» де-
гендей көзқараспен басшысы бұған қабағының 
астымен барлай қарады.

– Кешірерсіздер! 
Облыстық департаментке қарасты қыл-

мыс ты іздестіру басқармасының бастығы 
Алдан Алшоразов екен... Басшысы бас изеп, 
рұқсат бергеннен кейін смартфонын құлағына 
тосты. Телефонның арғы жағындағы дауысты 
тыңдап болды да, тыныштықты бұза тіл қатты.

– «Тұран Плаза» қонақ үйінде оқыс жағдай 
орын алыпты. Кезекші диспетчердің айтуына 
қарағанда, бір жас қыз бөлмесінде ессіз жатқан 
көрінеді.

– Солай ма?– деп ойланған басшы істі 
тәжірибелі тергеуші Байарысқа тапсыруды 
жүктеді.

– Сосын, ұмытып барады екенмін ғой. 
Көршілес Сыр еліндегі әріптестеріміз біздің 
іс-тәжірибемізбен танысу үшін облыстық га-
зеттің бір журналисін жіберіпті. Ауыр іс емес 
қой, сол жігітті Байарыстың қасына қосып бер. 
Атақты тергеушіміздің жұмыс стилін көріп, 
тәжірибесін насихаттасын, – деді сосын.

* * *
– Келу мақсатыңа қанықтым. Енді ныспың-

ды білсек?
– Тілеген. Тілеген Ысқақ.
– Ысқақтың Тілегені де? Озық тәжірибе-

лерді таратып, насихаттаймын дегенің құп-
тарлық-ақ іс. Бірақ, бүгін жазарлықтай жұмыс 
болса де...

– Болады.
– Қайдан білесің, әулиелігің бар ма еді?
– Өзім о баста атақты тергеуші Әл-Фараби 

әл-Түркістанидің тергеу жұмыстарымен та-
ныссам деп армандап едім. Орындалды.

Қызметтік көліктегі екеу бұдан артық 
әңгімелесіп үлгірмеді. Жүйткіген «Тойота» 
зәулім қонақ үйдің алдына көлденеңдей 
тоқтады. Есік алдындағы күзетшілер кел-
гендердің қызметтік куәліктерін көріп, ішке 
жіберген.

– Сәлеметсіздер ме?! Дер кезінде жеттіңіз-
дер. 303-бөлме. Үшінші қабат. 

Бұларды фойеде күтіп алған учаскелік 
полиция инспекторы жеделсатыға алып жүрді.

– Оқиға шамамен кешкі 18:20-да орын 
алған. Алғаш байқаған тазалықшы Қадиша 
Құмарова 18:35-те қонақ үйдің күзет шілеріне 
ішкі байланыс арқылы телефон шалған. Олар 
дереу 102 мен 103-ке хабарлаған. «Жедел жәр-
дем» де дер кезінде жетті. Сіздерді күтіп отыр. 
Қалалық ішкі істер басқармасының қызмет-
керлері мен сарапшы-криминалист те осында. 
Қыз есінен танып қалған. Уланған ба деген 
де болжам бар. Анықтағанымыздай, Гүлназ 
Алматова Алматы облысынан екен. Қаламызға 
бес күндік туристік сапармен келген. Ертең 
түсте келген автобуспен қайтуы керек. Жол-
сапар жетекшісі ешқандай оғаш қылықтарын 
байқамаған.

Асыға жеткен тергеуші есінен танып 
жатқан қызды жедел жәрдемнің ауруханаға 
дереу алып кетулеріне кедергі жасамау үшін 
бөлме ішін жедел шолып өтті. Ес-түссіз 
жатқан қызға байыппен зерттей қарады да, 
жалма-жан ұялы телефонына бірнеше кадр 
түсіріп алды. Әуесқойлықпен смартфонын 
көтере берген журналист серігіне көзімен 
ымдап, түсіруге тыйым салды. Тәжірибесіз 
жас жігіт қызығушылықпен суретті әлеужеліге 
жариялап жіберер деген қаупі де жоқ емес еді. 
Қыз еденде бүктетіліп, бір қырынан жатыр. 
Үстінен арақ исі шығады. Ішкен-ішпегені 
әзірге белгісіз, бірақ ішімдік киіміне төгілген. 
Көйлегінің жоғарғы түймесі ағытылған, екінші 
түймесі үзілген. Омырауында тырнақ ізі бар. 
Есік жақта сынған арақ бөтелкесі. Бұдан өзге 
сезік туғызатындай ештеңе жоқ.

– Ауруханаға алып кете берулеріңізге бо-
лады. Ұшынған болуы да мүмкін. Дәрігерлер 
осы жағына назар аударар. Сарапшы Ыдырыс 
Өмірзақұлы, сіз бойжеткеннің оң қолының 
тырнақ көбесінде тері жұқанасы бар ма екен, 
тексеріп көріңіз. Сынған шиша мен мына 
үлкен стаканнан саусақ ізін анықтаңыз. Қалта-
фонынан соңғы сөйлескен адамының телефон 
номерін де нақтыларсыз.

Тергеуші Әл-Фараби Байарыс сол жерде-
гі куәлардың көзінше қыз дың қол сөмкесін 
үстел үстіне аударды. Одан шыққан кішкентай 
түбіртекті телефонына түсіріп алды да, басқа 
заттарды хаттап, куәгерлердің қолын қойды-
рып алуды учаскелік инспекторға тапсырып, 
сыртқа шықты. Дәлізде тұрғандарды көзімен 
бір шолып өтті де, жасы 40-45-тердегі әйелдің 
қасына жақын келді.

– Бөлмедегі оқиғаны алғаш көріп хабар-
лаған Қадиша апа сіз бе?

– Иә.
– Әр бөлмеде ішкі байланыстағы телефон 

барын білесіз, неге ішке кірмедіңіз?
– Біріншіден, қорықтым. Екіншіден, рұқ-

сатсыз кіре алмадым, тәртіп солай. Сосын 

холлдағы кезекші отыратын телефонға барып 
қоңырау шалдым. 

– Қырағылығыңыз үшін рақмет! Қажет 
болып жатсаңыз, жолығармын. Бейнебақылау 
орталығы қайда орналасқан?

– Бірінші қабатта, 10-бөлме. 
Жеделсаты күтіп уақыт жоғалтқанша деп 

ойлаған тергеуші баспалдақ арқылы төмен 
қарай зырлады. Табынып келген тергеушісінің 
мына әрекеттеріне тамсанған Тілеген бас-
палдақтан түсіп келе жатып, таңданысының 
алғашқы сырын ашқысы келді.

– Ағасы, топ адамның арасынан Қадиша 
апайды қалай білдіңіз? Әлде бұрыннан таныс-
тығыңыз бар ма еді?

– Сол топта одан өзге қонақ үй қызмет-
шісінің «халатын» киіп тұрған жан көрдің бе?

– Оһо! Шерлок Холмс. Әл-Фараби әл-Түр-
кістани. 

Қонақ үйдің орталық бейнебақылау бөл-
месіне кірген тергеуші амандасар-амандас-
пастан қысқаша бұйрық берді:

– Маған бүгінгі сағат 17:00 мен 19:00 ара-
сындағы бейнекөріністерді көрсетіңіз.

Кезекші оператор бейнекөріністерді әрі-
бері айналдырды да, иығын көтерді: 

– Түк түсінсем бұйырмасын. 17:10 мен 
18:45 арасындағы бейнекөріністер жазылмай 
қалған.

–  Неге? 
– Мен жаңа 19:00-де ауысымды қабылдап 

алдым. Менің алдымдағы кезекші бүгін бір жұ-
мыстарым бар еді деп, түнде орнына тұруым-
ды өтініп, жаңа ғана кетіп қалған. 

– Маған телефонын, координатын дереу 
жазып беріңіз. Өзіңіз ол кісімен хабарласып, 
байланыспаңыз. Оператор берген бір жапырақ 
қағазды зерлей қарап алған тергеуші орталық 
бақылау пунктінен шықты да, қонақ үйдің 
әкімшісіне барып, куәлігін көрсетіп, ақырын 
сыбырлай сұрақ қойды:

– 445-бөлмеде кімдер тұрады? 
– Азамат Асылбеков пен Олег Ким. Екеуі 

де Алматыдан арнайы бес күндік туристік са-
пармен келгендер. Олег Ким әлдебір шаруасы 
болды ма, асығыс жол жүріп кетті. Азамат 
Асылбеков қонақ үйдің ресторанынан кешкі 
ас ішуге шықты.

– Кілттерін тапсырып кетті ме?
– Иә. Бізде арнайы ереже бар. 
Осы кезде жеделсатыдан шыға берген 

учаскелік инспектор мен сарапшы-кримина-
листі көріп қалған Әл-Фараби әл-Түркістани 
сол дауысын көтермеген қалпы тапсырма 
берді.

– Ыдырыс аға, мына кілттегі саусақ іздерін 
түсіріп, оқиға болған жердегі таңбалармен 
салыс тырарсыз. Азамат Асылбековтің мей-
рамханадағы ас ішкен ыдыстарынан да айғақ 
ала салуды ұмытпаңыз. Ол азаматты әкімші 
сыртынан сілтеп жіберер. Ал сіз, инспектор 
мырза, қонақ үйдің қарсы бетіне бағытталған 
қандай бейнебақылау камералары бар, солар-
дан бүгінгі 17:00 мен 19:00 арасындағы бей-
нежазбаларды көшіріп алыңыз. Сосын мына 
мекенжайдағы бүгінгі ауысымын әріптесіне 
тапсырып кеткен бейнебақылау орталығы-
ның операторынан кешкі бейнежазбалардың 
неге жазылмай қалғанын егжей-тегжейлі 
анықтаңыз. Мен қазір шұғыл бір-екі жерге 
барып келемін. Содан келген соң осында жи-
налып, болған оқиғаның мән-жайын сараптар-
мыз. Ыдырыс аға, сол кезге дейін қорытынды-
ларды дайындасаңыз. 

Тергеуші Әл-Фараби Байарыс есік ал-
дындағы күзетшілермен аз-кем сөйлесті де, 
сыртқа шығып, қызметтік көлікке мінген соң, 
жүргізушіге барар бағытты сілтеді.

– Әуелі ауруханаға, сосын «Тәтті дәм» 
кафесіне тартыңыз. 

Аң-таң болған журналист серігіне мақса-
тын сәл-пәл жеткізе кетті.

– Тілеген інім, сіздерше айтқанда, біздің 
кейіп керімізді, күзетшілердің айтуынша, қонақ 
үйге бес жарымның шамасында бір ер адам 
сүйемелдеп алып келген. Жеделсатыны пай-
даланбай, жоғарыға баспалдақпен көтерілген. 
Қыздың өзі күзетшілерге «Бұл кісі менімен 
келе жатыр» деген соң, олар артық әрекетке 
бармаған. Ер адамның сүйемелдегеніне қарап, 
қызды  аздап ұрттап алған ба деп те ойлапты. 
Сондықтан қазір кафеге барып, қыздың онда 
кіммен болғанын анықтауымыз керек.

– Кафеде отырғанын қайдан білесіз?
– Бағанағы қыздың қол сөмкесінен шыққан 

түбіртек «Тәтті дәм» кафесінікі. Қыздың қа-
сындағы дастархандас болған серігі тісін құр-
саулаған, яғни брекет салдырған адам. 

Тілеген Ысқақ өзінің журналистік зерттеуі-
не салып, қыздың қасында болған, оған оғаш 
қылықтар жасаған сол сүйемелдеп келген ер 
адам екенін әлден біліп отыр. Тек оның тісінде 
құрсау-брекет барын тергеуші көрмей-білмей 
қалай білген? Не де болса, асықпаса, бәріне 
көзі жетерін ойлап, көлік терезесінен сыртқа 
көз тастап, үнсіз қалды. 

Аурухананың гастрология бөлімінде 
бұларды қарсы алған дәрігер қыз дың жағдайы 
жақсы екенін, әзірге тамырынан дәрі құйып 
жатқандықтан, бір сағаттан соң келсе, онымен 
сөйлесуге болатындығын айтты.

– Қандай ем қолданып жатырсыздар?
– Дисол, ацесоль құйып жатырмыз. Сосын 

көк тамырдан цифролет. Ұйқы безін де тексер-
ту ойда бар.

– Рақмет! Өз-өзіне келгесін бізге хабар-
ларсыз. 

Медбикеге ақ жамылғыны тапсырып 
жатып, Әл-Фарабидің күбірлей сөйлеп, өз 
байламын растағаны журналист жігітке анық 
естілді. «Уланбаған, ұшынған деген байламым 
дұрыс шықты. Оған салып жатқан дәрілер 
куә». Тілеген тергеуші ағасын бұл жолы сұрақ 
қойып мазаламады. Реті келер деп ойлады. 

– Бізге бүгін сағат 16:00 мен 17:30-дағы 
бейнежазбаларды көрсетіңіз. 

Кафе әкімшілігіне осылай пәрмен бере 
ішке кірген тергеушіні әкімші әйел бірден 
бастай жөнелді. Күллі аймаққа танымал 
Әл-Фараби әл Түркістаниді мұнда да жақсы 
тани тыны көрініп тұр.

– Тоқтат. Осы екеуін маған суретке түсіріп 
беріңіз. 

Бейнежазбада екі қыз тамақ ішіп отыр. 
Біріншісі – қонақ үйдегі оқиға кейіпкері, 
екіншісі – бейтаныс бойжеткен. Көңілдене 
күліп отырған бойжеткеннің алға ұмсынған 
маржандай тіс терінде моншақты брекет анық 
байқалады.

– Мына екі қыздың аты-жөні естеріңізде 
қалған жоқ па? Сіздер келушілерді тексеріп 
барып, кіргізесіздер ғой, – деп тәжірибелі қыз-
меткер суретке тінте, тесіле қарады.

– Бізге жеке куәлігін көрсеткен мына қыз-
дың аты-жөні – Гүлназ Алматова, ал құрбысы 
бізге вакциналау паспортын көрсеткен соң, 
онша зер сала қаймадық. Кешірерсіздер. Есімі 
есімізде қалмапты.

– Жақсы. Журналист жолдас, мені сыртта 
күте тұрыңыз. Мен кафенің асханасына барып 
келейін. 

Шыдамы таусылған журналист тергеуші 
серігі сыртқа шыға бергенде, өзін қызықтыр-
ған сұрақтарын бірінен соң бірін қоя бастады.

– Кафедегі бірге отырған қыз болып 
шықты. Сонда Гүлназды қонақ үйге сүйемел-

ғана сөйлестім, ауруханада жатырмын деді. Қат-
ты ұшыныпты. Түстен кейін саяхатымыздың 
негізгі бағдарламасы аяқталған соң, екеуміз ас 
ішуге дәмханаға барғанбыз. Сонда ауқаттанып 
отырғанымызда, Гүлназ өзін жайсыз сезіне 
бастады. Үйге қайтайын дегесін, такси шақы-
рып мінгізіп жібердім. Мен басымның сақинасы 
ұстап ауырғасын, шамалы сүт қатқан қою шай 
ішіп алайын деп кідіргенмін. Тісімді емдетіп 
жүргендіктен, ыссылай іше алмаймын ғой. 
Нұргүл маржан тізген брекеті жарқырай, қысы-
ла жымиды.

– Таксисті көрсең танисың ба?
– Шырамытатын шығармын. Қырықтан 

асқан жігіт ағасы. Жамандық жасайтындай кісі 
емес. Менде оның телефоны бар. 

Тергеуші дереу қоңырау шалды. 
– Тілегенжан, іздеген адамымыз орталық 

мешітте екен. Жүр, біз де барып ақшам на-
мазын оқып алайық әрі таксистен мән-жайға 
қанығармыз. Осы кезде учаскелік инспектор 
қоңырау шалып, соңғы ақпаратты бөлісті. 

– Майор мырза, қонақ үйдің қарсы бетін-
дегі сауда үйінің бейнебақылау камерасына 
мынадай номерлі таксидің келгені, оның 
жүргізушісінің қызды сүйемелдеп ішке алып 
кіргені түсіп қалған. Таксист жиырма бір ми-
нуттан соң жүгіріп шығып көлігіне отырған. 
Бейнежазбаны көшіріп алдым.

– Жақсы, рақмет! Бейнежазбаны менің 
смартфоныма тастарсың. 

Ақшамнан соң такси жүргізушісімен 
мешіттің алдындағы келісілген жерде кездесті. 
Тергеуші бірден телефонындағы бейнежазба-
ны жүргізушінің көз алдына тосты.

– Иә, бұл мен. Бағана сағат кешкі бестердің 
шамасында «Тәтті дәм» дәмханасынан шақыр-
ту түскен. Екі бойжеткен қыз екен. Бірі «мазам 
болмай отыр, «Тұран Плаза» қонақ үйіне апа-
рып салыңыз» дегесін алып кеттім.

– Сүйемелдеп жүретіндей соншалықты 
қатты ауырып тұрды ма?

– Алғашында жағдайы жақсы болатын. 
Құрбысы мінгізіп салғасын, артынша қайта 
түсіп барып, кассаға ішкен астарының ақысын 
төлеп шықты.

– Оны қайдан білдіңіз, еріп бардыңыз ба?
– Жоға. Қолындағы түбіртектен байқадым. 

Онысын көлікке мінгесін қол сөмкесіне салып 
алды. Қауіпсіздік белдігін тақсам, жүрегім 
қысылар деп артына отырған. Айнадан көрдім.

– Сосын?..
– Қонақ үйдің алдына барғанда, көлік 

шайқады ма, жүрегі қысылып, әлсіреп түсті. 
Амал жоқ, сүйемелдеп апаруға тура келді. Ішке 
кірген соң, «жеделсатыдан басым айналады» 
деп, баспалдақпен көтерілдік. Үшінші қабатқа 
шыға бергенде: «Рақмет, аға. Енді өзім бара-
мын» дегесін... көлігіме қарай құстай ұштым. 
Есігін ашық қалдырғанмын, оның үстіне бізге 
клиентті он минуттан артық күтуге болмайды.

– Жақсы. Бүгін-ертең қала сыртына тапсы-
рыс алмай-ақ қойыңыз. Қалада болыңыз, 
шақырып қалуымыз да мүмкін. 

Бірге жүрген журналист көлік қонақ үйге 
қарай бұрылғанда, тергеушінің құлақ түбінен 
сыбырлай өз байламын жеткізді.

– Меніңше, зерттеу аясы тарылып келе 
жатқандай. Енді тек екі адам қалды. Олег Ким 
мен Азамат Асылбеков. Жаман ойларын іске 
асыру үшін бөтелкелерін алып, әуелі біреуі 
бейнебақылау операторымен сөз байласып, 
камераны өшірген. Екіншісі сол кезде қыздың 
бөлмесіне барып арам ойын іске асырмақ 
болған. Қыздың аузына арақ құйған. Арпалыс-
та ол бойжеткеннің үстіне төгілген. Қарсылас-
пасын деп улаған. Тіпті, кафеде уласа да менен 
көрмеңіз? Алдын ала жоспарланған қылмыс.

– Мен олай ойламаймын. Негізі қызды 
кафеде улаған дегенің жобаға келеді. Бірақ, ол 
у ланбаған, ұшынған. Қылмыскер емес, кінәлі 
адам сол кафеде. Егер Алматова арызданатын 
болса, оған екінші іс қозғауға тура келеді. Ал, 
бейнебақылау орталығындағы бейнежазбаның 
түспеуіне 303-бөлмеге арақ апарған адамның 
еш қатысы жоқ. Ол жәй техникалық ақау бо-
луы да мүмкін. Әрине, екеуміздікі де әзірге 
болжам ғана. 

Қонақ үйдің фойесінде бұларды әдеттегі-
дей учаскелік полиция инспекторы күтіп алды. 
Былғары креслоға сарапшы-криминалист 
Ыдырыс Өмірзақұлы жайғасқан.

– Майор мырза, бейнебақылау орталығы-
ның операторымен сөйлестім. Баласының 
туған күні болған соң сұранып кеткен екен. Ал 
бейнежазбаның түспей қалған себебі, оператор 
байқамай процессордың артына телефонын 
түсіріп алған. Соны алмақ болғанда, сымдарын 
шығарып жіберген. Сосын дереу IT-програм-
мисті шақырған. Ол келіп қайта жалғаймын 
деп жүргенде соншама уақыт өтіп кеткен. 
Мұны программист маман да растады. Онымен 
де сөйлестім. 

Бұлар сарапшы отырған бұрышқа келіп 
отырды. Тілегеннің тергеуші ағасына деген 
таңданысы сәт сайын қалыңдап келеді.

– Әл-Фараби Байарысұлы, сынған шиша, 
стакан, кілт және мейрамханадағы қасықтан 
алынған саусақ іздері Азамат Асылбековке 
тиесілі. Күзетшілерден сұрағанымызда, ол 
жаңа бір әзірде жедел сыртқа шығып кетіпті. 
Ешқандай заттарын алмаған. Соған қарағанда 
көп ұзамай келіп қалар.

– Ағасы, негізгі нысанаға алатын күдіктіңіз 
Азамат екенін қайдан білдіңіз?

– 303-бөлмеден қызды алып шыққанда, 
жеңіл спорт киімін киген бір жігіт дегбірсіз-
деніп, дызақтап тұрды. Не болса да, оқиғаға 
бір қатысы барын сездім. Қолындағы кіл-
тін шыдамсыздана саусағында айналдыра 
берді. Брелоктағы 445 деген санға қарап, 
бөлмесін білудің еш қиындығы жоқ еді. 

Журналист жігіт іштей өз жобасын бекітті. 
«Арам ойын жүзеге асырғысы келген Азамат 
енді бой тасалап, қашып кетпесе етті?» Бірақ, 
тергеушінің алдын ала қорытындысы оның 
ойын мүлдем теріске шығарды.

– Гүлназ Алматова кафеде ішкен астан 
ұшынған. Уланған мен ұшынған медицинада 
бір мағына бергенімен, бізше екі басқа түсінік. 
Мен бөлмеде қыздың жүзіне үңілгенде, оның 
ерніндегі кішкентай бүртіктерді байқадым. Ол 
сыртқа шығып келе жатқан ұшықтың белгісі. 
Қатты ұшынғаннан басы айналып, жүрегі 
көтеріліп, жайсызданып бара жатқанда, өз-
дерімен бірге келген Азаматқа қоңырау соққан. 
Ұшынғанға спирт ем деп түсінген жігіт бөл-
месінен  ішімдік әкелген. Оның ешқандай арам 
ойы болмағанын арақты жуыну бөлмесіндегі 
үлкен стаканға құйғанынан байқауға болады. 
Егер жымысқы жоспары болса,  басытқысымен 
екі кішкентай стакан пайдаланған болар еді. 
Қызға іш, ұшықты алып кетеді деп қыстаған 
болуы мүмкін. Не болғанда да, қыз ашумен 
бөтелкені алып есікке қарай лақтырған. Аузы 
ашық шишаны лақтырмақ болып басынан асы-
ра көтергенде, ішіндегісі үстіне төгілген. Оны 
мен Гүлназдың оң жақ жеңі мен иығындағы 
ылғалды дақтан аңғардым. Осы кезде жүрегі 
қысылып қалған. Қорқып кеткен Азамат өз 
бөлмесіне, мүмкін Нұргүлге, көмек шақыруға 
жүгіріп кеткен. Ауа жетпегесін қыз көйлегінің 
бір түймесін ағытқан да, екіншісіне дәрмені 
жетпей жұлып алған. Оны көйлектің өңірінің 
ішке қарай жиырылғанынан және үшкір тыр-
нақ ізінен байқауға болады.

– Дұрыс айтасыз. Алматованың тырнағын-
дағы тері жұқанасы өзіне тиесілі. Әрі соңғы 
рет сағат 18:10-да Азаматқа телефон шалған. 
Негізі мазасы болмай отырғанын айтқан болуы 
да керек. 

Тергеушінің қорытындысын сарапшы-кри-
миналист те қуаттап қойды.

– Міне, өзі де келді. Күзетшілер ішке кіре 
берген Азамат Асылбековті бұлардың қасына 
ертіп келді. Ауруханаға Гүлназға барып келе 
жатқан беті екен. Сұрақтың астына алғандарға 
тергеушінің қорытындысын тура қолмен қой-
ғандай қайталап берді. Бір күн қасына еріп 
жүргенде Әл-Фараби Байарысұлының кәсіби 
біліктілігіне тәнті болған журналист ағасына 
бір-ақ сұрақ қойды.

– Аға, неге Әл-Фараби әл-Түркістани?
– Әбу Насыр бабамыз Отырарда туған-

дықтан, әл-Фараби атанған, мен қасиетті Түр-
кістанда туғанмын. Сондықтан әріптестерім 
әл-Түркістани атап кеткен.

* * *
Ертеңіне департамент басшысына 

арнайы кіріп рақметін айтқан Тілеген 
Ысқақұлы Сырға қарай жолға шықты. Жүр-
дек поезға Әл-Фараби ағасы шығарып салды. 
Терезеден қол бұлғап қоштасқан Ысқақтың 
Тілегені терең ойға берілді. Осыншама 
білгір тергеу ші бар болғаны өзінен төрт-
ақ жас үлкен. Отыз да ғана. Тәуелсіздіктің 
құрдасы. Тәуелсіз елдің тыныштығын 
қорғаушы. Міне, кімдер туралы толымды 
дүние жазуға болады. Жолы болған журна-
лист тағы қиялдады. Кейіпкерлерінің аты-
жөнімен өздерінің басылымында жарияла-
са, бұл бар болғаны деректі мақала болып 
шығады. Одан да адам аттарын, кейбір 
мағұлыматтарды өзгертсе, детективті 
шығармаға айналады. Сонда оны салалық 
іргелі басылымға байқауға жіберуге болады. 
Нар, тәуекел!

Тілеген БЕКАРЫСТАНОВ, 
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ.  

деп апарған ер адам қайдан кездескен? Бірге 
дәмдес болған қыздың тісінде брекет бар 
екенін қайдан білдіңіз?

Әл-Фараби Байарыс журналисті зарықты-
рып созбай, көліктің есігін аша бере сәл 
кідіріп, оның сырын ашып айтты. 

– Кафенің есеп түбіртегінен аңғардым. 
Екі қыз қатар отырғанымен, әртүрлі тағамға 
тапсырыс берген. Олардың бірі – ыстық және 
суық, қатты тағамдарды алмаған. Тіпті, алма, 
алмұрт тілімдерінен тұратын тәттілер мен 
балмұздақ та жемеген. 

Тісіне брекет салдырғандарға қатты, 
ыстық, суық тамақтардың кері әсер ететінін 
бір жерден оқығаны Тілегеннің еміс-еміс есіне 
түсті. Таңданысын жасыра алмай, сабырды 
ұмытып, екінші сұрағын көлденең тартты.

– Енді бұл екінші қызды қайдан табасыз?
– Алматыдан саяхатшыларды ұйымдасты-

рып алып келген жетекші тауып береді.
– Түсінсем бұйырмасын.
– Суретте үстел үстінде олардың алдында 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің кәдесыйы тұр. 
Ал, біз оны Гүлзаттың бөлмесінен кездестіре 
алмадық. Демек, кафеден Алматова мазасы 
болмай, ертерек шығып кеткенде, кәдесыйдың 
екеуі де құрбысында қалған. Бұл қыздардың 
Алматыдан бірге келгендерін көрсетеді.  

Суретті көрген алматылық саяхатшылар-
дың жолбастаушысы бұларды қонақ үйдің 
222-бөлмесіне ертіп барды.

– Нұргүл Нұржанова. Гүлназдың құрбы-
сы. Алматыдан шыққалы екеуінің жұптары 
жазылған емес.

– Сәлеметсіздер ме?! Аға, сіздер Гүлназ 
бойынша келіп тұрсыздар ма? Құрбыммен жаңа 


