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ОТБАСЫҢ БОЛҒАН — 
ЗОР БАҚЫТ

ЗӘУЛІМ ҒИМАРАТПЕН 
ӘЛЕМДІ ТАҢ ҚАЛДЫРА 

АЛМАЙМЫЗ

(Соңы 2-бетте)

ТҰҒЫР

Марат ТОҚАШБАЕВ, жазушы-публицист, 
қоғам қайраткері:

– Орыстарда «оба кезіндегі той» деген 
бір түсінік бар. Дәл қазіргі біздің жағдай 
осы түсінікке сай келіп отырған секілді. Екі 
жылдан бері індет елдің есін шығарды. Талай 
шағын және орта бизнес тұралап, халықтың 
әлеуметтік жағдайы айтарлықтай төмен-
деп кетті. Сондықтан «понттық» жағдайда, 
қымбат құрылыстарға әуестікті халық ал-
дында үлкен қылмыс деп санаймын. Түркістан 
қаласы облыс орталығы ретінде құрылып, 

Нұрлан ЖАМАДІЛОВ, Алматы қалалық құрылыс және бағалау 
колледжінің директоры:

– Еліміз енді-енді туризмге бет бұрып келе жатыр. Түркістан қа-
ласына шетел асып келетін туристер көп. Шыны керек олар сонша 
жерден ат арылтып келгенде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен басқа 
баратын жер таппай қалатын кездері аз емес. Оның үстіне бұрын 
рухани астана ретінде келсе, енді облыс орталығы ретінде қалаға 
келушілердің саны артуда. Сондықтан қаланың тыныс-тіршілігі-
нен, тарихынан, тұлғаларынан сыр шертетін осындай бір туристік 
орталықтың болғаны дұрыс секілді. Рас, аталмыш жоба қымбат. 
Бірақ әрбір жұмсалған қаржының халыққа да есебі берілсе ел көңілі 
тынышталар еді. 
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ДАҒДАРЫС КЕЗІНДЕ ҚЫМБАТ ҚҰРЫЛЫСТАР САЛУ ТИІМДІ МЕ?

Негізі дамыған елдерде әрбір қаласына шақырып тұрар арнайы бір құрылыс 
жобалары бар.  

Кейбір мамандар ел 
имиджін көтеретін 
қымбат құрылыс, 

зәулім ғимараттардан 
бас тартпауымыз керек 
десе, енді бірі ел имиджін 
көрікті жерлерге, табиғи 
орындарға қаражат құю 
арқылы көтере аламыз 
деуде. Бұл мәселедегі 
қоғам қайраткерлерінің 
пікірі қандай?
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Қуаныш МҰРАТОВ,
Ақтөбе облысының кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 
соты төрағасының міндетін 
атқарушы:

«АНА БЕЗСЕ 
БАЛАДАН, БӘРІНЕН 

ДЕ СОЛ ҚАЙҒЫ»

(Соңы 5-бетте)

елдің рухани астанасы ретінде қайта түлеп жатқанына көңіл 
бөлінуі керек. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Екінші жыл қата-
рынан әлем елдері 
коронавируспен 
үздіксіз күресуде. 
Пандемия барлық 
елдің әлеуметтік 
жағдайына, экономи-
касына айтарлықтай 
әсерін тигізді. Елде  
қымбатшылық ар-
тып, дағдарыс көбей-
ді. Бұл қиындықтар 
басқа мемлекеттерде 
де орын алды. Әр ел 
бұл ауыртпалықтан 
шығудың жолын 
әртүрлі іздестіруде.  
Көптеген елдер  ұлт 
денсаулығын нығай-
туға күш салып, мем-
лекет дамуына ке-
дергі келтіріп жатқан 
жемқорлықпен 
күресті жеделдетуде. 
Бізде де ел Прези-
денті Қасым-Жомарт 
Тоқаев сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
күрес мәселелері 
жөніндегі кеңесте 
сөйлеген сөзінде: 
«Сыбайластыққа 
қарсы бөлініп жатқан 
қаражат мұқият әрі 
тиімді жұмсалуға 
тиіс. 

адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы 
– алғашқы қадам. Отанға деген ыстық сезім жақын-
дарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншілік-
тен басталады. 

Дүниеге келген сәтінен-ақ тастанды атанып, 
ата-ана қамқорлығын сезінбей, балалар үйінде 
өскен жетімдердің отбасы құндылығы туралы ойы 
қандай? Олар ананың аялы алақаны, әкенің ыстық 
құшағы, бауырдың жанашырлығы дегенді қалай 
түсінеді? Осы сауалдарды Орал қаласындағы ата-а-
на қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 
«Жас дәурен» кешенінің түлегі Бауыржан Шабда-
ровқа қойған едім. Оның өзіндік себебі де жоқ 
емес. Осы кезге дейін балалар үйінде тәрбиеленіп, 
жетімнің күйін кешіп келген Бауыржан ағымдағы 
жылдың басында қайырымды жандардың көме-
гімен отбасымен табысқан болатын.

Бауыржан 1994 жылы дүниеге келген. Өзінің ай-
туынша, кішкентай кезінде ата-анасы сәбилер үйіне 
тастап кеткен. Орысша тәрбиеленген. 9 сыныпты 
бітірген соң, облыстың аудандарындағы техникалық 
колледждерде оқып,  сылақшы, аспаз, тас қалаушы, 
тракторшы мамандықтарын меңгерген. 

15мамырда бүкіл әлем жұртшылығы Халықаралық отбасы күнін атап 
өтеді. Отбасылық құндылықтарды дәріптейтін бұл мереке 1993 жылы 

БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарымен бекітілген. Бұл күнді белгілеу әлемдік 
қауымдастықтың отбасының қазіргі жағдайы мен оның қоғам өміріндегі және 
өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі маңызына алаңдаушылық туғызуына орай жүзе-
ге асып отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында «Отбасы – Қазақстан қоғамының діңгегі, экономика-
дағы, мәдениеттегі, әлеуметтік саясаттағы барлық жаңа жетістіктерінің негізі» 
деп бұл мәселенің біздің қоғам үшін маңызын көрсетіп берген еді. Елімізде осы 
айтулы мерекеге орай ең үлгілі отбасылардың өмірін насихаттау мақсатында 
жыл сайын «Мерейлі отбасы» байқауын өткізіп тұру дәстүрге айналған.

Қазақ халқының ежелден жалғасып келе жатқан 
«Отан отбасынан басталады» деген қарапайым 
қағидасы қай дәуірде болсын өзгерген емес, өз-

гермек те емес. Адам өмірі отбасынан бастала-
ды, азамат болып қалыптасуы да осында өрбиді. 
Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, 

– Коронавирусқа байланысты 
төтенше жағдайдың енгізілуі бар-
лық саланың жұмыс ырғағын өз-
гертті. Осындай сындарлы сәтте 
кәмелетке толмағандар құқығы 
қалай қорғалуда? Қандай мәселе-
лер жиі кездеседі?
– Карантин кезінде алимент мөл-

шерін азайту бойынша арыздар кө-
бейді. Көбіне ер адамдар жұмыссыз 
қалғанын, жалақысы сақталмайтын 
демалыста екенін және еңбекақысының 
азайғанын алға тартады.

ҚУҒЫН-СҮРГІН
ҚҰРБАНДАРЫН АҚТАУ 
СОЗЫЛЫП КЕТТІ

3-бет

ҰСТАЗ БОЛУ – 
ЖҮРЕКТІҢ БАТЫРЛЫҒЫ

4-бет
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Танитын адамдар Бауыржанды аңқылдаған, 
аузын ашса, жүрегі көрінетін ақкөңіл жігіт, 
ешқандай арамдығы жоқ, үлкенге ізет, кішіге 
құрмет көрсетіп тұратын сыпайы, өзіне беріл-
ген жұмыстарды жауапкершілікпен атқаратын 
елгезек жан ретінде сипаттайды. Бойына біткен 
жарқын мінезінен болар, өмір жолында ылғи 
жанашыр, жақсы адамдар кездесіпті.  

«Сенесіз бе, осы уақытқа дейін талай 
қиындықты бастан кешірдім. Жерден шыққан 
жоқпын, аспаннан түскен жоқпын. Мені мына 
жарық дүниеге әкелген әке-шешем болуы тиіс 
қой? Тегім кім? Руым кім? Туу туралы куәлігім-
де әкесі Қайрат, анасы Любовь деп көрсетілген. 
Бірақ бұл адамдар кімдер? Қайда тұрады? Шы-
нымды айтсам, осы сауалдардың жауабын таба 
алмай дал болатынмын. Бірақ қанша қиналсам 
да, туғандарыммен түбінде бір қауышатыныма 
іштей өзімді сендірдім. Үмітім алдамапты. Ал-
лаға шүкір, менің анам, екі ағам бар екен. Олар-
мен қауышып, қуанып жүрмін. Өз жұртым Асан 
Таналар, нағашыларым Байбақтының Ақберлісі 
екен. Ағайын-тумаларым да табылып жатыр. 
Анам балалар үйінен бірге келе жатқан доста-
рыммен бірге қонаққа шақырып, айрықша құр-
мет көрсетті. Ұлының араласатын достарымен 
жақынырақ танысқысы келген ғой. Жұмыс 
бабымен алыста жүрсем, анашым хабарласып, 
алаңдап отырады. Ағаларым да жанашырлығын 
білдіріп, аздаған өмірлік қиындықтарымды ше-
шуге көмек қолын созды. Отбасың болған – зор 
бақыт екен ғой. Оны ата-анасының бауырында, 
бірге туған аға-іні, әпке-қарындастарымен бірге 
өсіп, ғұмыр кешіп жатқан адамдар жете түсіне 
бермеуі мүмкін. Бірақ мен сияқты өзгелерден 
жәбір көргенде, басыңнан сипайтын ананың 
алақанын аңсап, араша болып, бұзақының 
сазайын беретін ағаны жоқтап, қыстыға жы-
лап, жастығын түнімен көз жасымен суарып 
шығатын жетімдер жақсы сезінеді. «Игіліктің 
ерте-кеші жоқ» дейді ғой. Осындай бақытқа 
27 жасымда кенеліп жатқаныма Жаратқанға 
мың шүкір деймін. Барлығына себепші болған 
Нұрберген ағама да алғысым шексіз», – дейді 
кейіпкерім.  

«ЖАЙЫҚ АМАНАТЫ»
Бауыржанның айтқан ағасы Нұрберген 

Мақұлмен де телефон арқылы тілдестік. Сауап-
ты істің басы-қасында жүрген Нұрберген мұның 
бәрі қалай, неден басталғаны туралы ықыласта-
на әңгімеледі. 

ОТБАСЫҢ БОЛҒАН — 
ЗОР БАҚЫТ

«Ақ жол» демократиялық партиясына кәсіпкерлер 
жиі шағымданады. Олардың көпшілігі жұмыстағы 
қисынға келмейтін шектеулерге қарсы. Елде әлі күн-
ге карантинге байланысты қойылатын шектеулерде 
бірізділік жоқ. Әр аймақтың санитарлық дәрігерлері 
өзінің қалауына сай қаулы шығарып жатыр. Осының 
салдарынан енгізіліп отырған шектеулер театрдың 
мағынасыз қойылымының керін келтіруде. Мысалы, 
астанада кафелердің  жазғы алаңдары мен террасса-
ларына түнгі сағат 24-ке дейін жұмыс істеуге рұқсат 
етілсе, Қарағанды облысының Теміртау қаласында 
осындай жаздық кафелерге кешкі сегізден кейін 
тыйым салынып, олардың қызметіне сұраныс арта-
тын төрт сағат босқа кетуде. Ал, негізінде екі өңір де  
бүгінде «қызыл аймақта» тұр және мұндай фактілер 
ел көлемінде аз емес. Қоғамдық тамақтандыру орын-
дарының иелері Теміртау қаласының «қызыл аймағы»  
Нұр-Сұлтан қаласының «қызыл аймағынан» несімен 
«қызылырақ» екенін түсіндіруді талап етеді. 

Кафелер мен ресторандар үшін  бұл жеңіл-желпі 
мәселе емес. Олардың есебі бойынша аз дегенде 22 
сағатқа дейін жұмыс істеу «табыссыздық нүктесін» 
яғни, ғимаратты ұстауға кететін шығындарды жабу, 
коммуналдық төлемдер, жұмыскерлерге жалақы 
төлеу, бюджет салығын, банк несиесін өтеу,  күнкөрісті 
қамдау мәселелерін шешеді.  

Ал, негізінде сауда мен қызмет көрсету орындары-
ның кәсіпкерлері пандемияға қарсы шаралардың қа-
жеттігін түсіне отырып, тұрғындарға қысқа мерзімде 
екпе жасауға жәрдем көрсетіп, коронавирусқа қарсы 
ұжымдық иммунитетті қалыптастыруға дайын.  Бұл 
үшін барынша тиімдісі тыйым салу емес, реттеу мен 
ынталандыру шараларын қабылдаған дұрыс болар 
еді. Осы ретте  кәсіпкерлер жұмыскерлері екі компо-
нент бойынша 100 пайыз  екпе қабылдаған сауда мен 
қоғамдық тамақтандыру нысандары үшін шектеулерді 
жұмсартуды ұсынады. Мұндай жұмыс орындары үшін 
шектеулер алынып тасталса деген өтініш бар. Біздің-
ше бұл шаралар «Ashyq» жүйесіндегі  олқылықтарды 
толтырып, шағын және орта бизнес өкілдерін екпе 
үрдісіне  тартар еді. 

Бұдан бөлек, мұндай қадам кәсіпкерлер арасын-
дағы әлеуметтік шиеленісті төмендетіп, айналымды 
толықтыру үшін және орын алып отырған дағдарыс-
тан шығудың алғышартын жасайды. Еске сала кетейік, 
Дүниежүзілік банктің  бағалауы бойынша пандемия 
кезінде  Қазақстандағы кедейлер саны 1,5 млн адамға 
өсті. Олардың алдыңғы сапында жұмысы құлдыраған 
кәсіпкерлер мен  олардың бұрынғы жұмыскерлері тұр.

«Атамекен» палатасының мәліметіне сүйенсек, 
пандемия кезінде Қазақстан көлемінде шағын және 
орта бизнестің 430 мың нысаны жұмысын тоқтатқан 
немесе толықтай жабылған. Бүгінде жұмысын жоғалт-
қан адамдардың қалай өмір сүріп жатқаны, немен 
жан бағып жатқаны түсініксіз. Осыған орай «Ақ жол» 
партиясы  аймақтар бойынша бизнеске қойылатын 
шектеулерді  бірыңғай талаптарға сәйкестендеру, қы-
зметкерлері 100 пайыз егілген шағын және орта бизнес 
нысандарының жұмысына қойылатын шектеулерді 
жоюды ұсынып отыр. 

Дайындаған А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»
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Байзақ ауданының №3 Байзақ колледжінде мемлекеттік 
тілдің мәртебесін арттыру, жандандыру және 2021 жылы 
1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін ҚР Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексінің нормаларын түсіндіру бойынша 
семинар өткізілді

Іс-шараға Байзақ аудандық сотының судьясы А.Телес-
баева, колледж директоры М.Нысанбаев, колледж оқыту-
шылары қатысты.

А.Телесбаева өз сөзінде мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру, пайдалану шеңберін кеңейту, тілге деген құрметті 
арттыру, ресми іс жүргізуді мемлекеттік тілге кезең-
кезеңімен көшірудің нақты негізін жасау қажеттігін жеткізді. 
Сондай-ақ, ол  қазақ тілінің қолданыс ауқымын кеңейту 
мәселесіне ерекше тоқталды, сот өндірісіндегі кіріс және 
шығыс құжаттарының статистикасын алға тартты.

Сонымен қатар, 2021 жылы 1 шілдеден бастап қол-
данысқа енгізілетін  Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
арқылы реттелетін қатынастар, әкімшілік рәсімдердің 
және әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеттері, кодексте 

пайдаланылатын негізгі ұғымдардың мазмұнын түсіндіріп, 
құқықтар басым дығының қағидатына, анықтық пре зумп-
циясына, соттың белсенді рөліне аса назар аударды.

ҚР тіл саясатын іске асырудың 2020–2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде, 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін ел арасында пайдалану 
барысында атқаратын рөлі ерекшеленетіні, халық пен 
мемлекеттік органдар арасында байланыстырушы сілтеме 
(звено) ретінде болатын жаңа кодекс мемлекеттік тілде 
толыққанды қызметті қамтамасыз ететіндігі жайлы  
айтып өтті.

Іс-шараны қорытындылай келе, А.Телесбаева қатысушы-
лардың сұрақтарына жауап беріп, қатысушылар халық 
арасында жаңа заң нормаларын түсіндіру бойынша жұмысты 
жалғастыру қажеттілігі туралы пікір білдіріп, құқықтық 
даму тек қазақ тілінің дамуымен байланысты екенін 
нақтылап айтты.

Өз тілшіміз

ҚАЗАҚ ТІЛІ ДАМЫМАЙ, ҚҰҚЫҚТЫҚ 
САУАТ АРТПАЙДЫ

Бір күні Нұрлан мені Серік Мұқашев деген 
жігітпен таныстырды. Ол да балалар үйі-
нен шыққан бала екен. Өз тағдырластарына 
жаны ашып, солардың қамын жеп, қалай 
көмектессем болады деп жүр екен. Сол жерде 
ақылдасып, осы бір қоғамдық мәселені белсен-
ді, ерікті азаматтардың басын қоса отырып, 
ұйымдасқан түрде шешу, қиыншылықтарымен 
күресу үшін қоғамдық бірлестік құратын болып 
шештік. Мен бірлестіктің тіркелу жұмы-
сымен, құқықтық мәселелерімен айналыстым. 
Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған 
қасиетті ата жұртымыз – Жайықтың бо
йында өткен атабабамыздың аманаты 
болсын деген мақсатпен бірлестіктің атын 
«Жайық аманаты» деп қойдым. Сөйтіп, 2021 
жылдың 1 ақпаны күні қоғамдық бірлестігіміз 
ресми түрде тіркелді. Ең бірінші Бауыржан 
келді. Әзілдеп, әңгімеге тарта отырып, өзі ту-
ралы сұрастыра бастағанымда, бар өмірін ай-
тып ақтарылды. Жеке басын куәландыратын 
құжаты жоғалған, соны қалпына келтіру керек 
екен. 2018 жылы мемлекеттен бір бөлмелі пә-
тер алған. Айына 5000 теңгедей төлейді екен. 
Қосымша коммуналдық төлемдері бар. Бірақ 
құжаты болмағандықтан жұмысқа орналаса 
алмай, 60 мың теңге шамасында пәтердің ком-
муналдық қарыздары жиналып қалыпты. Сон-
дайақ, әкешешесін іздейтінін, руын білмей-
тінін айтты. Басынан өткендерін аңқылдап 
айтып отырғанда, кей кездері, әсіресе, атаа-
насына келгенде түрі өзгеріп кетеді. Мұңайып 
қалады. «Бәрі ештеңе емес, мейлі, пәтерсіз 
жүрейін, аш жүрейін. Бірақ әкем мен шешемді, 
бауырларымды, ағайындарымды тапқым ке-
леді. Олар да мүмкін мені іздеп жүрген шығар. 
Көп ұзамай отызға да толам, әлі күнге дейін 
тегімді білмеймін. Үйленіп, балалы болғанда, 
ұрпағыма кіммін деп айтамын?» дейді жанары 
мұңға батқан саналы азамат. Оның аянышты 
тағдыры қатты әсер етті. Балалық шағы 
анасыз, жылусыз өткені, тіпті, кім екенін 
білмеуі, ең бастысы, білгісі келетіні... Мен тек 
жұбаттым. Ол жылаған да жоқ. Ешкімге 
де, ештеңеге де ренжімейтін, ешкімді кінәла-
майтын бала көңілімен бәрін әңгімелеп берді. 
Өзінің рұқсатымен суретке түсіріп алдым да, 
фейсбук желісіне жариялап жібердім. Жазбам 
көп талқыланды. Халық болып Бауыржанның 
тілеуін тіледі. Атаанасын тапса екен десті. 
Көмектесем дегендер де көп болды. Келесі күні 
екеу міз тағы кездесіп, жазбаның астында

– Былтыр вахталық жұмыста жүріп, күзде 
қысқартуға ұшырадым. Содан тұрғын үйлерге 
қызмет көрсететін компаниясы бар Нұрлан 
Рахымжанов деген досым жұмысқа шақыр-
ды. Менің міндетім – компанияның құқықтық 
жұмыстарын атқару, қарыздарын өндіру, 
т.б. Байқағаным, коммуналдық қызметтерге 
қарызы жиналғандардың көпшілігі – жалға 
берілген пәтерлерде тұрып жатқан жетім 
балалар екен. Бізде, обалы нешік, үкімет жетім 
балаларды бағыпқағып, жәрдемақыларын 
төлеп келді, жалға болса да кезегімен баспана-
сын беріп жатыр. Тек бір қиын жері – жасы 
толғасын, өмірге бейімделмеген оларды ұядан 
ұшырып кеп жібереді. Сөйтіп, нағыз қолдай-
тын, бағыттайтын шақта жеткіншектер 
қараусыз қалады. Әрі қарай қалай өмір сүреді, 
қайда кетеді, кім болады – бұл жағы ешкімді 
қызықтырмайды екен. Ал олардың басындағы 
қиындықтары шашынан да көп...

Мақсат РАМАНҚҰЛОВ, 
Парламент Мәжілісінің депутаты:

«ШЕКТЕУ АҚЫЛҒА 
СЫЙЫМСЫЗ» 

P.S. Жетім балалардың мұң-шерін тыңдап, қолдан келген көмегін ұсынып жүрген 
«Жайық аманаты» қоғамдық бірлестігі өзінің сауапты ісін әлі де жалғастыра түсуде. Бұл 
сөзімізге бірінен-бірі естіп, үміт арқалап келіп жатқан тағдыр тәлкегіне түскен көгенкөздер 
куә. Отбасымен қауышып, бақыттан басы айналған Бауыржан жақында бірлестікке тағы 
келді. Бұл жолы ол алғыс айта келді. Қасында өзімен бірге өскен Азамат және Нұрлан деген 
екі досын ерте келді. Олар да әке-шешесін іздейді, шыққан тегін білгісі келеді…

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

айыппұл салған. Басқа ештеңе жоқ..», – деді 
күмілжіп. Жандүниесі таза, баладай аңғал 
түрін көріп, күліп жібердім, – дейді заңгер 
жігіт.

Нұрберген өзі жас болса да, тағдыр тәлкегін 
көрген жігітті бауырына тартып, жылы шырай 
танытыпты. Бауыржанға қолын беріп тұрып: 
«Жетіммін, жалғызбын демеші. Міне, менің қо-
лым. Алшы. Сен үйленесің, өз отбасың болады. 
Тойыңда ағаң боп қасыңда тұрам. Сен сәбилі 
болғанда, жаныңнан табыламын. Үнемі қасыңда 
боламын. Біреу тиіссе, маған айт. Ешкімнен қо-
рықпа. Арақ ішпе, темекі тартпа, жамандыққа 
ұрынба. Таза жүр. Намаз оқымасаң да, жатарда 
Алладан «Әке-шешемді кешірдім. Аталарым-
ның жатқан жері жарық болсын, маған шара-
паттары тиіп, желеп-жебеп жүрсін!» деп тілеп 
жат. Бәрі жақсы болады», – деп жігерлендіріп 
шығарып салған. 

Сүйінші хабар көп күттірген жоқ, сол күні 
кеште анасы мен екі бауыры табылды. Анасы 
Любовь Қайыржанқызының айтуынша, 1994 
жылы Бауыржан дүниеге келгенде аурушаң 
болыпты. Дәрігерлер оның адам болмайтынын 
айтқан. Сол аралықта әкесі қайтыс болған. 
Өздері Оралда пәтер жалдап жүрген. Тұрмыс-
тан қиналған анасы Бауыржанды уақытша 
балалар үйіне тапсырған. Кейін қайтадан алуға 
келгенде, оны басқа біреулер асырап алғанын 
айтқан. Бірақ анасы қолындағы екі баласына 
бауырларының бар екенін үнемі айтып жүріпті. 
Бауыржанның достарының пәтерінде інілерін 
асыға күтіп отырған қос ағасы есік қоңырауы 
соғылғанда, тұра жүгіріп, табалдырықта құшақ 
айқастырыпты. 

Бір қызығы, анасы мен бауырлары Нұр-
бергеннің үйіне жақын жерде тұратын болып 
шықты. Анасы да, екі ағасы да еңбекқор, дұрыс 
адамдар. Жер алып, үлкен үй салып алған. Бәрі 
сол үйде тұрады. Біреуі жақында үйленген. Ба-
уыржанның өз баспанасы бар. Бүгінде екі үйдің 
арасында жылы қарым-қатынас, алыс-беріс 
орнаған. Енді бала мен ананың арасы ажырама-
сын! Осынша уақыт анасынан жырақта болған 
жанның бар қиындығы артта қалды деген ой-
дамыз.

Сенер-сенбесін білмей, екі-үш күнге дейін 
есін жинай алмаған Нұрберген аманат арқалау-
дың оңай емес екенін айтады. 

Осындай жанашыр, мейірімді жанның дәне-
кер болуының арқасында Бауыржан жер бетін-
дегі ең бақытты адамға айналып шыға келді. 

ғы тілектерді, 
пікірлерді оқып 
бер дім. Үмітін 
үзбей, сену керек 
екенін айттым. 
Бала құсап мәз 
болды. Тек өтірік 
айт пауын өтін-
дім. «Бұған дей-
ін қыл мыс жа-
сап, ешнәрсеге 
ұрынған жоқсың 
ба? Тек шы ның
ды айт» деп қа-
бағымды азмаз 
түйіп едім, түрі 
өз геріп кетті. 
«Бәсе, сондай бір 
бәлесі бар шы
ғар» деп ойлап та 
үлгердім іштей. 
«Өткенде қоқыс 
салған пакетім 
жыртық болып, 
шашылып қалға-
нын  учаскел ік 
инспектор көріп, 
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ДАҒДАРЫС КЕЗІНДЕ ҚЫМБАТ ҚҰРЫЛЫСТАР САЛУ ТИІМДІ МЕ?

ҚОҒАМ

Марат ТОҚАШБАЕВ, жазушы-публицист, 
қоғам қайраткері: 

– Бірақ ол мынандай бір зауыттың ақшасына турис
тік орталық салумен өлшенбеуі тиіс.

 Алдымен жергілікті халық сол жерде тұрақтап 
қалатындай тұрмыстық жағдайына, білім беру мен 
денсаулығына көңіл бөлуге, жұмыс орындарымен 
қамтамасыз етуге ұмтылған дұрыс. Мұндай қымбат 
құрылыстар алдымен жемқорларға керек. Көп ақша 
салынған жобаларда өте үлкен көлемдегі қаржы қол
ды болары белгілі. Қымбат құрылыс жемқорлықтың 

өркендеуіне  жол ашатын құбылыс. Мемлекеттің мұндай орасан зор күші болса неге 
басқа елдерден қарыз алып жатырмыз?! Қазірдің өзінде сыртқы қарызымыз  168 млрд 
долларға жетіп отыр. Ендеше қымбат құрылыс не теңіміз? ЭКСПО кезінде, Азия ойын
дарын өткіземіз деп көп құрылыс жүргіздік. Бүгінгі күні солардың қайсысы бюджетке 
ақша құйып жатыр? Қайсысы өзінөзі ақтады? Оны зерттеп жатқан ешкім жоқ. 

Нұрлан ЖАМАДІЛОВ, Алматы қалалық құрылыс және бағалау 
колледжінің директоры: 

– Мәселен НұрСұлтанға келген жұрт алдымен Бәйтеректі іздейді 
деген секілді. Сондай қаланың келбетіне айналар құрылыс жобасы осы 
Керуен сарайы кешені болса үміттің ақталғаны деп білемін. Рас, бұл ай
мақта халық тығыз орналасқандықтан өндіріс орындары мен зауыттар 
да керек. Жергілікті халық еңбекқор болғандықтан кез келген басталған іс 
әрі қарай тез өркендеп кетеріне сенемін. Сондықтан жергілікті халықтың 
әл ауқатын көтеретін өндірістік кешендер де салынғаны дұрыс, туристік 
кешендер де керек. Қанша жерден індет дегенмен, қазір екпесі жасалынып 
жатыр. Індеттен кейін де өмір бар. Алдағы уақытта бұл ғимараттардың барлығы іске асып, қаланың 
дамуына өз үлесін қосады деген ойдамын. 

Қымбат құрылысқа жауаптылар жобаға бөлінген  қаржының қалай жұмсалып жатқанын айтып, 
жобаның келешектегі келтірер пайдасы туралы есеп беріп отырса мұншалықты дау туындамас еді. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ЗӘУЛІМ 
ҒИМАРАТПЕН 

ӘЛЕМДІ ТАҢ ҚАЛДЫРА 
АЛМАЙМЫЗ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бұл – әр теңге өзінің мақсаты-
на сай жұмсалуы керек деген сөз. 
Әсіресе, қазіргі еш пайдасы жоқ 
және қажетсіз іс-шараларға қара-
жаттың шығындалуына қоғамның 
қалай қарайтынын көріп отырмыз. 
Сондықтан, мұндай мәселелерге 
болары болып, бояуы сіңгеннен 
кейін емес, алдын ала мән беру өте 
маңызды» деген болатын. 

Расында да, қазір еш бағдар-
сыз жұмсалып жатқан қаражат 
көп. Көптеген жұмыс орындары 
жабылып, шағын және орта биз-
нес тұралап, халықтың әлеуметтік 
жағдайы алаңдатарлық деңгейде 
тұрғанда пайдасы аз, қайтарымы 
жоқ кейбір құрылыстарға милли-
ардтардың бөлінуі халық нара-
зылығын туғызып отыр. Соның бір 
мысалы, жақында ғана 87 млрд тең-
геге салынып,  Түркістан қаласында 
пайдалануға берілген «Керуен-Са-
рай» турис тік кешені. Түркістан 
облысының әлеуметтік-экономика-
лық дамуының 2024 жылға дейінгі 
кешенді жоспары аясында жүзеге 
асырылған жобаға халықтың нара-
зылығы айтарлықтай болды. Әрине 
мұндай кешеннен гөрі жергілікті 
халықты жұмыспен қамтитын за-
уыттар мен өнеркәсіп орындары 
ашылса халықтың тұрмыс тіршілі-
гіне қолайлы болар еді. Өңірде 
жұмыс таппай басқа қалалардан екі 
қолға бір күрек іздеп кеткен жастар 
жетерлік. Тіпті, осы аймақтан ше-
кара асып Корея, Германия, Ресей 
елдеріне нәпақа іздеп кететін жан-
дардың саны да ауыз толтырып 
айтарлықтай екен.

Осы орайда, саясаттанушы 
Асхат Қасенғали: «Қазір әлемде 
кризис. Елімізде мыңдаған кіші 
биз нестердің есігіне қара құлып 
ілінді. Жүз мыңдаған адам табыс 
көзінен айырылды. Еліміз былтыр 
коронавируспен күресу үшін Ұлт-
тық қорға қол салды, қол салған-
да мол салды. Соның бәрін көріп 
тұрып, миллиардтар жұмсап тури-
стік кешен саламыз дейміз. Оданда 
экономикаға шынайы стимул бе-
ретін зауыттар салайық. Планшет 
шығаратын өтірік зауыттар емес, 
шын жеңіл өнеркәсіпті дамытатын 
зауыттар, тері өндіріп, киім тігетін, 
көкөністі консервілейтін, балықты 
қақтайтын, сақтайтын зауыттар, ет 
пен сүт өнімдерін әзірлейтін фабри-
калар, айта берсе көп қой. Шынайы 
жұмыс беретін кешендер керек қой. 
Жарайды, мына кешенді салдық 
дейік. Уақытша құрылысына 20 
мың адамды тартамыз, олар біраз 
жыл айлық алады. Кешен ашылады, 
басында халық топырлап барады. 
Суретке түсіп, анда-мында салады. 
Кейін оның да қызығы кетеді. Ал 
салынған ақша ақталып үлгермейді. 
Есесіне киімді Қытайдан, тамақтың 
біразын ЕЭО елдерінен, көкөністі 
өзбектен, тіпті етті Аргентинадан, 
Алматыда отырып алманы Поль-
шадан алып отыра береміз. Себебі, 
экономиканы әртараптандыруға 

бөлуге тиіс ақшаны анда-мында 
салып жатырмыз. Қазақстан мың 
жерден тыраштанса да, әлемдік 
туристік орталыққа айналуы қиын. 
Бұл туризмге қаржы құйылмау ке-
рек деген сөз емес, бірақ оны ақыл-
мен жұмсау керек деген сөз. Еуропа 
мен АҚШ халқы тұмса табиғатты 
көргісі келеді, міне сол үшін келуі 
мүмкін. Мынандай ғимараттарды 
көруге келмейді, өздерінде бұны 
жүз орайтын кешендері жеткілікті. 
Бұл шындық! Оданда әсем табиғат 
орындарына тақтайдай жол салай-
ық, жол жиегіне дәретхана салып,  
ғаламтор мен қызмет көрсету са-
пасын реттеп қойсақ турист тар-
тар едік.  Мысалы Түркістанға 87 
млрдқа кешен салдық. Оны алдағы 
20, тіпті 30 жылда ақтай алмаймыз. 
Тіпті ол уақытқа дейін туризмге де-
ген халықтың да көзқарасы өзгеріп 
кетуі әбден мүмкін. Көрпеге қарап 
көсілу керек. Жүздеген млрд доллар 
қаражаты бар алпауыттар кризисте 
қаржы үнемдеп жатқанда біз сияқты 
кедей елдер тіпті әр тиынды үнемде-
уі қажет қой» – дейді. 

Шыны керек, былтыр корона-
вирус  талай жанды тұншықтырып, 
өкпелерін жарамсыз етіп тастағанда 
өкпені желдету қондырғысын тап-
пай аласұрған халық шекараның 
жабық екеніне қарамастан, ше-
телден жанталасып медициналық 
қондырғы тасығаны әлі есте. Меди-
циналық көмек пен дұрыс диагноз 
үшін шекара асып ем іздеп жүрген-
дер көп. Біз сырттан турист тартпақ 
түгілі, өз халқымызды сапалы меди-
циналық қызметпен қамтамасыз ете 
алмай отырмыз. Нәтижесінде ем із-
деген талай жанның қаржысы басқа 
елдерге құйылып, сол елдердің 
медициналық туризмін дамытуға 
жұмсалуда. 

Жалпы, қазір әлемде дағдарыс 
ушығып тұрғанда қымбат құры лыс-
тар керек пе?! Түркістан қаласында 
ғана емес, еліміздің басқа өңірлерін-
де де салынып, бірақ халықтың 
қажетіне жарамай тұрған жобалар 
көп. Соның бірі 66 миллион тең-
геге салынған Маңғыстау облы-
сындағы 3 бірдей дәрігерлік пункт 
14 жылдан бері қаңырап бос тұр. 
Миллиондаған теңгеге салынып, 
салтанатты түрде ашылып, керек 
болмай қалған ғимараттарды салар 
алдында, оның қаншалықты қажет-
тілігі бары ескерілмегені өкінішті. 
Аталмыш медициналық мекемелер 
2007 жылы денсаулық сақтау сала-
сын дамытуға арналған мемлекет-
тік бағдарлама аясында салынған 
көрінеді. Алайда, халық санының 
аздығы мен маман тапшылығынан 
қажетсіз боп қалған. Пайдаға жара-
май қалған бұл дәрігерлік пункттер 
Маңғыстау ауданындағы Жарма, 
Сазды және Қияқты ауылдарында 
орналасқан. Олардың әрқайсысына 
21 млн теңгеден астам қаражат жұм-
салған екен.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Сондықтан кеңестік жүйенің ұлт қа 
жасаған бұл қастандығын геноцид деп 
жариялап, оны БҰҰ жүйесінде рес ми 
бекіту қажет деп жүргендер саны жыл 
өткен сайын өспесе, кемімей отыр. Мә-
селен, 31 наурызда Парламент Мәжі-
лі сіндегі «Ақ жол» фракциясының де-
путаттары ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары Ералы Тоғжановтың атына 
депутаттық сауал да жолдаған болатын. 
Онда Президент Қ. Тоқаев 2020 жылы 
31 мамырда саяси қуғын-сүргін құр-
бандарын ақтау жөніндегі мемлекеттік 
комиссия құру бастамасын көтергенде, 
«Ақ жол» фракциясы бірден қолдап, 3 
маусым күні жолдаған депутаттық сауал-
дарында өздерінің нақты ұсыныстарын 
жібергені туралы айтылды. Сонымен 
қатар, бұл тақырыпты «Ақ жол» парти-
ясы 2012 жылы Парламент Мәжілісіне 
кіргелі бері жүйелі түрде көтеріп келе 
жатқан жалғыз парламенттік фракция 
боп отырғанын еске түсірді. Олар 8 
жылдың ішінде Алаш партиясына, ашар-
шылық пен саяси қуғын-сүргін құрбан-
дарына байланыс ты тарихи әділдіктің 
орнауын талап етіп 20-дан астам депу-
таттық сауал мен баяндамалар жасаған. 
Осыған қарамастан былтыр құрылған 
мемлекеттік комиссияның құрамына 
«Ақ жол» партиясының депутаттары 
мен өкілдері енгізілмей қалса да, оның 
жұмысын қолдап, одан әрі жалғас тыру 
мақсатында тағы нақты шаралар ұсын-
ды. Сондай-ақ, құрылғанына жарты 

жылға таяп қалған мемлекеттік комис-
сияның осы уақыт ішінде немен айна-
лысып, қандай нәтижеге қол жеткізгенін 
сұрады. Осыған орай 4 мамырда ҚР Пре-
мьер-Министрінің орынбасарынан жау-
ап да келді. Онда мемлекеттік комисси-
яның қызметін ұйымдастыру мәселелері 
Үкіметтің ерекше бақылауында екені, 
бүгінгі күнге дейін мемлекеттік комис-
сияның 2 отырысы өткені айтылған. 
Әдіснама жөніндегі кіші комиссияның 
және мұрағат көздері мен басқа да мате-
риалдарды жинау, зерделеу, мемлекеттік 
комиссия қорытындыларын дайындау 
жөніндегі 11 жұмыс топтары қызмет етіп 
жатқан көрінеді. Әдіснама жөніндегі 
кіші комиссияның құрамына (9 адам) 
және 11 жұмыс топтарына (57 адам) ҚР 
ҰҒА академиктері, жетекші ҒЗИ және 
ЖОО ғалымдары енгізілген. Барлық 
облыстарда және Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларында әкімдер орын-
басарларының басшылығы мен мәс-
лихат депутаттарының, ғалымдардың, 
өлкетанушылардың, қоғам өкілдерінің, 
құқыққорғаушылар мен тарихшылар-
дың қатысуымен саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын ақтау мәселелері жөніндегі 
17 өңірлік комиссия құрылған. Мәсе-
лен, Алашорда қайраткерлерін саяси 
ақтау, оның ішінде Алаш әскері бөлім-
дерінің құрамында соғысқа қатысқан 
және қаза тапқандардың тізімін әзірлеу 
жұмыстары мемлекеттік комиссияның 
9-шы жұмыс тобында. 1916–1930 жыл-

КӨКЕЙКЕСТІ

ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН 
АҚТАУ СОЗЫЛЫП КЕТТІ

Большевиктердің ХХ ғасырдың алғашқы жартысында қазақ 
жеріндегі қолдан жасаған аштық нәубеті мен қуғын-сүргіннен 

құрбан болғандар санына қатысты зерттеушілер әлі күнге дейін 
ортақ пікірге келе алмай жүр. Біреулер қазақтың тең жартысы опат 
болды десе, енді бірі үштен бірі дегенді алға тартуда. 

аштық пен қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау, жас ұрпақтық олардың рухына 
тағзым етіп, өткеннен сабақ алып, өнеге 
тұтар ісін жаңғыртуда әлі де сөз бен әре-
кет қабыспай тұр. Мемлекет деңгейінде 
әдебиет, бейнелеу өнері, драматургия, 
музыка және кино салалары бойынша 
үздік шығармашылық жұмыстарға бай-
қау жариялау жұмысы назардан тыс 
қалған. Халықтың ең кемінде үштен 
бірінің опат болып, тағы бір бөлігінің бас 
сауғалап шекара асуына түрткі болған 
аштық пен қуғын-сүргін қасіретін паш 
ететін өзге тұрмақ, өз елімізде де әлі 
күнге бүкіл жұрт айта жүрер еңселі 
ескерткіштер еліміздің барлық жерінде 
тұрғызылған жоқ. Кеңестік дәуірде екін-
ші дүниежүзілік соғыс құрбандарына 
тағзым жасау үшін әрбір ауыл, кент, 
қалада тұрғызылған ескерткіш пен даңқ 
мемориалдары секілді сәулет ескерт-
кіштерін әлі күнге дейін ауыл тұрмақ, 
қалалардың өзінен кезіктіру қиын. Тек 
әдеби жанрларда ғана біршама деректі 
және көркем туындылар жазылғанымен, 
оларды да арнайы жинақтап, насихаттау 
жұмысымен ешкім айналысып отырған 
жоқ. Ал аштық пен қуғын-сүргін бол-
мағанда бүгінде Қазақстан халқының 
саны 19 млн емес, 40-50 млн адамға 
дейін жетуі әбден мүмкін екенін тек ға-
лымдар ғана өз еңбектерінде айтып жүр. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

НАРЫҚ АЗЫҚ-ТҮЛІК 
БАҒАСЫ ӨСТІ

нарықта биылғы жылдың балғын өнімі шыға бастауымен 
түсіндіруге болады. Есесіне қырыққабат пен пияз арзандаған, 
олардың Қазақстан бойынша орташа бағасы тиісінше 90-91 
теңгені құрап отыр.

Сүт тағамдарының арасында қатты ірімшіктің бағасы 
11,3%-ға қымбаттап, келісі 3300 теңгені құрады. Майлылығы 
2,5%-ды құрайтын пастерленген сүттің литрі 247 теңгеге дейін 
өсіп, қымбаттау көрсеткіші 6,1%-ды құрады. Қаймақтың келісі 
1200 теңгеге көтеріліп, 5,8%-ға қымбаттады. Ал айранның 
литрі сәуір айында еліміздің дүкендері мен базарларында 281 
теңге болып, былтырғымен салыстырғанда 4,9%-ға қымбат-
тағаны байқалды.

Жесең тісіңе, жемесең түсіңе кіретін ет пен ет өнімдерінің 
бағасы да шарықтауда. Сиыр еті мен шошқа еті бір жылда 
8,1%-ға қымбаттап, келісі 2100 және 1700 теңгеге сатылуда. 
Ал жылқы етінің орташа бағасы – 2400 теңге, 8,3%-ға өскен. 
Жартылай ысталған және пісірілген шұжықтардың келісі 2400 
және 2100 теңгеден келеді.

Тауық етінің де орта есеппен 1,2%-ға қымбаттағаны белгілі 
болды. Сатылымдағы тұтас тауықтардың келісі 958 теңгеден 
(3,9%). Ал тауықтың сан еті, керісінше, 4,2%-ға арзандап, бір 
келісі 807 теңгеден келуде. Жұмыртқа бағасының өсуі соңғы 
жылы 33,7%-ды құрап, әр ондығы 414 теңгеден сатылуда.

Базарлар мен дүкен сөрелеріндегі балық бағасы да басқа-
лардан қалысар емес. Ысталған скумбрияның келісі 2300 теңге 
(+ 8,4%), тұздалған сельдь 1100 теңге (+ 9,8%) тұрады.

Күрт көтерілген бензин бағасы азық-түліктің одан әрі 
қымбаттауына ықпал етері анық. Қазақстан кәсіпкерлері мен 
өндірушілері одағындағы мамандардың пікірінше, олардың 
құны 5%-ға өсуі ықтимал. Жанар-жағармайдың қымбаттауы 
тікелей емес, жанама түрде болса да, баға саясатына өзіндік 
әсерін тигізеді. Өйткені, тасымалдаушылар мен дистрибью-
торлар тауар құнына міндетті түрде бензиннің жаңа бағасын 
енгізетіні даусыз.

Айгүл АХМЕТОВА, 
«Заң газеті»

Қазақстанда азық-түлік тауарларының 
бағасы бір жылдың ішінде 10%-ға жақын 

өскен. Бұл көрсеткіш күн санап артып келеді. 
Energyprom.kz сайтында берілген деректерге көз салсақ, 

тағамдар бағасының шарықтау деңгейі жылдық көрсеткіш бо-
йынша 9,8%-ды құраған. Тек сәуір айының өзінде 1%-ға өскен. 
Аймақтарға бөліп қарастырсақ, қымбаттау атыраулықтардың 
қалтасына қаттырақ батқан. Бұл өңірдегі өсу көрсеткіші жылы-
на 11,8%-ға тең болған. Сонымен қатар алғашқы «үштіктің» қа-
тарында Маңғыстау (+10,7%) және Шығыс Қазақстан (+10,5%) 
облыстары орналасқан.

Белгілі болғанындай, жемістер мен көкөністер 5,7%-ға 
қымбаттаған. Соның ішінде балғын жемістердің бағасы 5,2%-
ға, ал өңделген және консервіленгендері 5,4%-ға өскен. Жеміс-
тердің ішіндегі ең қымбаты келісі 741 теңге тұратын апельсин 
(12,9%) мен келісі 618 теңгеден сатылған банан (12,3%) екені 
анықталған. Ал пандемия басталған кезде бағасы бірден ша-
рықтап шыға келген лимонның құны керісінше 22,5%-ға арзан-
дап, әр келісі 916 теңгеге дейін түскен.

Көкөністерге келсек, сабағынан жаңа үзіліп, жылыжайдан 
жеткізілген балғындарының бағасы 4,9%-ға, өңделген және 
консервіленген түрлері 10,7%-ға өскен. Көкөністердің ара-
сында, әсіресе, қиярдың (+36,3%, келісі 739 теңге), қызылша 
(+ 26,8%, келісі 174 теңге), сәбіз (+14,9%, келісі 133 теңге) 
және картоптың (+10,6%, келісі 138 теңге) бәсі жоғары. Мұны 

дары мемлекеттің жазалаушы акцияла-
ры нәтижесінде Қазақстаннан көшуге 
мәжбүр болған қазақстандық босқын-
дарды ақтау бойынша жұмыстар мемле-
кеттік комиссияның 6-шы жұмыс тобы 
аясында қарастырылады. 

Әрине, жұмыс жүріп жатқанын ешкім 
жоққа шығара алмасы анық. Дегенмен, 
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ҰЛТ САПАСЫН АРТТЫРУ –
ҰЛАҒАТТЫ ІС

Халық сенімін арттыру үшін Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Жаңа жағдайдағы қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Жолдауында алдағы уақыт-
та атқарылуға тиіс бірқатар маңызды 
міндеттерді айқындап берді. Маңызды 
құжатта айтылған әрбір іс қарапайым 
халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға 
бағытталған. 

Маңызды құжатта тұрғын үй мәсе-
лесін шешуге ерекше мән берілді. «5-
10-25» бағдарламасына 390 миллиард 
теңге бөлінді. Азаматтарға баспана 
алудың тиімді тетігі ұсынылды. 2021 
жылдан бастап Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының 700 мың салымшы-
сына өз жинағының бір бөлігін тұрғын 
үй алуға немесе басқарушы компания-
лардың иелігіне өткізуге мүмкіндік 
берілді. Сонымен қатар, Жолдауда аза-
маттар денсаулығы мәселесіне де ерек-
ше көңіл бөлді. Пандемия дағдарысы 

біздің қоғамымыздағы денсаулық сала-
сында күрделеніп қалған мәселелердің 
көп екендігін көрсетті. 

Президент тапсырмасымен екінші 
жартыжылдықта медицина қызметкер-
лерін ынталандыратын қосымша төлем 
үшін 150 миллиард теңге бөлінеді. 2023 
жылға қарай дәрігерлердің еңбекақысы 
экономикадағы орташа жалақыдан екі 
есе артық болады. Өңірде денсаулық 
сақтау саласына жас мамандарды тарту 
жұмыстары жүйелі қолға алынған. Жол-
даудың бір бағыты білім беру саласына 
арналады. Биылдан бастап ұстаздардың 
еңбекақысы 25 пайызға көтеріледі. Осы 
мақсатқа алдағы үш жылда қосымша 1,2 
триллион теңге бағытталады.

Президент сондай-ақ, азаматтардың 
құқықтары мен қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету, сот және құқық қорғау жүйе-
сіндегі күрделі реформалар – азамат-
тарымыздың құқықтарын қорғаудың 

және олардың қауіпсіздігін күшейтудің 
негізгі факторы екендігіне де ерекше 
назар аударды. 

Мәселен, Қ.Тоқаев: «Заң үстемдігі 
орнықпаса және азаматтардың қауіп-
сіздігіне кепілдік бермесе, әлеуметтік-э-
кономикалық дамудың бірде-бір міндеті 
табысты жүзеге асырылмайды. «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» бұл, шын 
мәнісінде, әділ мемлекет құру тұжы-
рымдамасы. Азаматтар мүлігіне қызмет 
ететін мемлекеттің жаңа стандарттарын 
әзірлеу үшін көп жұмыс атқаруымыз 
керек» деген еді.

Жолдауда ұлттық бәсекелестікке 
қол жеткізуде цифрландыру ісі барлық 
рефор малардың негізгі тетігі мен басты 
құралына айналатыны айтылған. Бұл 
тұрғыда саяси реформалар мемлекетті 
басқаруға азаматтарды көптеп тартуға 
бағытталуы керек. Жаңғыртудың негізгі 
мақсаты – тұтас мемлекеттің тиімділігін 
арттыру мәселесі тұр. 

Жолдау – ел дамуын айқындайтын 
ұзақмерзімді стратегиялық жоспар. Бұл 
Жолдаудың ең басты ерекшелігі – ха-

«Дүниедегі мамандық атаулының 
төресі – ұстаздық», – деп Ыбырай 
Алтынсарин атамыз айтқандай, 
бүгінде осы ұлы жолда аянбай 
еңбек етіп, ұрпақ тәрбиесін бірінші 
кезекке қойып, саналы ғұмырын 
ағарту саласына арнағандар көп 
емес. Ал өмірінің жарты ғасырдан 
астам уақыты оқытушылық-ағар-
тушылық қызметте болған, Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық 
Ғылым Академиясының Құрметті 
академигі, химия ғылымдарының 
докторы, профессор Мүбәрак Ер-
мағанбетовтің ғылыми кеңістіктегі 
орны өлшеусіз. 

Алғашқы баспалдақ
Ерекең өзінің еңбек жолын туған 

жері – Алакөл аулындағы орта мек-
тептің дене тәрбиесі мұғалімі қызметі-
нен бастайды. 1971 жылы С.Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің (қазіргі ҚазҰУ) химия фа-
культетіне оқуға түсіп, Б.Бірімжанов, 
А.Козловский, М.Усанович, Е.Әзерба-
ев, Т.Чумбалов, О.Сонгина, А.Шәріп-
ханов, Б.Жұбанов, Е.Ерғожин, Е.Шәй-
құтдінов сынды белгілі ғалымдардан 
дәріс алады. Оқуды аяқтаған жылы 
университеттің «Жоғары молекулалық 
қосылыстар химиясы» кафедрасына 
жұмысқа орналасады. Бұл ауыл баласы 
үшін үлкен мүмкіндік пен ғылым жо-
лындағы алғашқы баспалдақ еді.

М ү б ә р а к  Е рма ғ а н бе т ұ л ы н ы ң 
ғылымға деген ерекше қызығушылығы 
ҚР ҰҒА-ның академигі, республика 
ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, 
ірі ғалым Е.Шәйқұтдіновтің тікелей 
ықпалымен қалыптасты. 1978 жылы 
Қазақ политехникалық институтының 
«Жалпы химия» кафедрасында инже-
нер, 1979 – 1982 жылдары осы институт 
аспирантурасына қабылданған ол  уни-
верситеттің химия факультетінде жа-
саған жұмысын одан әрі жалғастырып, 
екіншілік және үшіншілік ароматты 
винилгетероциклді спирттер негізінде 
әртүрлі қасиетке ие, суда ерігіш поли-
мерлер мен сополимерлерді синтез-
деп, олардың макромолекула түзу заң-
дылықтарын егжей-тегжейлі зерттейді. 

Тәлімгер ұстазы Ораз Шабанбай-
ұлымен бірлесе отырып, винилэтинил-
перолдардың әртүрлі ортада радикалдық 
полимерлену заңдылықтарын тиянақты 
қарастырды, нәтижесінде гетероциклді 
винилацетилен туындыларының жоғары 
жылдамдықпен радикалдық полимерле-
нуге қатысатындығын анықтап, сонымен 
бірге осы процеске пиперидолдардың 
ацетилендік байланыс емес, тек қос байла-
ныс арқылы түсетінін алғаш рет дәлелдеп 
берді. Ғалымның химия ғылымы саласын-
дағы жаңалықтары лайықты бағаланды. 

Ғылымдағы ізденіс
1983 жылдың қазан айында А.Бек-

тұров атындағы Химия ғылымдары инс-
титутының диссертациялық кеңесінде 

лықтың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс 
сапасын жақсартуға бағытталғаны 
болып отыр. Сол себепті де оны елдің 
игілігіне бағытталған тарихи құжат 
деп қабылдауға әбден болады. Шын 
мәнінде, Жолдауда айтылған барлық 
басымдықтар миллиондаған қазақстан-
дықтардың өмір сүру сапасын жақсар-
тып, олардың бәсекеге қабілеттіліктерін 
көтеретін тиімді тетіктер. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақ-
стан халқына Жолдауында сыбайлас 
жемқорлықпен күрес барынша жүйелі 
сипат алғандығын және оның пайда 
болу себептеріне көбірек назар ауда-
рылып, алдын алу жұмыстары жүр-
гізіліп жатқандығын атаған. «Ендігі 
кезекте жемқорлыққа апаратын фак-
торларды анықтау үшін мемлекеттік 
органдар мен квазимемлекеттік сектор-
дың нормативтік актілері мен жұмыс 
үдерісіне жемқорлыққа қарсы күрес 
тұрғысынан арнайы талдау жүргізген 
жөн, – деген ол. Мемлекеттік орган-
дардың, квазимемлекеттік сектордың 
қоғам алдындағы ашықтығын және 

есептілігін қамтамасыз етуге жол аша-
тын «Қоғамдық бақылау туралы» заңды 
әзірлеп, қабылдауды тапсырды. Бұл өз 
кезегінде мемлекеттік бақылау ға балама 
ретіндегі қоғамдық бақылау институ-
тын қолдай отырып, тиісті құқықтық 
негіз қалыптастырады.

Биылғы жылдың 1 шілдесінен 
бастап факторлық-баллдық шкаланы 
енгізу міндеті қойылды. Бұл өз кезе-
гінде мемлекеттік қызметкерлердің 
жалақысының көбейуі мен жауапкер-
шілігінің артуына себеп болады. Сәй-
кесінше жоғары жалақы алатын қыз-
меткерлердің жемқорлық тәуекелдеріне 
бармауға жағдай жасалады.

Қазіргі міндет  – халқымыздың жаңа 
болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт са-
пасын арттыру. Адамды және қоғамды 
уақыт талабына сай жетілдіру қажетті-
гін өмірдің өзі көрсетіп отыр.

  
Б.ӘЛМЕШ,

Қызылорда облысының әділет 
департаменті басшысының 

орынбасары 

«Жоғары молекулалық қосылыстар 
химиясы» тақырыбы бойынша химия 
ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесін қорғады. Одан кейін Мүбәрәк 
Ермағанбетұлы ғылыми жұмыстарымен 
бірге ұстаздық қызметін де қатар алып 
жүрді. Өзі жұмыс жасаған политехни-
калық институттың алғашында метал-
лургия, химиялық технология, соңынан 
мұнай және газ институттарында қатар-
дағы мұғалімнен профессорға дейінгі 
баспалдақтардан абыройлы өтті. Ол 
1993 жылдың мамыр айында Қытай 
Халық Республикасының бірнеше қа-
ласында орналасқан ірі мұнай өңдеу за-
уыттары мен жоғары оқу орындарында 
бір айлық тағылымдамадан өтіп, өзінің 
білімін одан әрі жетілдіреді.

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық университетіндегі «Хи-
миялық технология» факультетінің 
құрамындағы «Жоғары молекулалық 
қосылыстардың химиялық технология-
сы» атты жаңа кафедраның алғашқы 
меңгерушісі болып сайланып, ұста-
зы Еренғайып Мәлікұлымен, әріп-
тесі Т.Маймақовпен бірлесе отырып, 
жаңа кафедраның және университеттің 
оқу-әдістемелік және ғылыми жобала-
ры бойынша халықаралық байланыста-
рын жолға қоюға үлес қосты.

М.Ермағанбетов Еуропалық одақ-
тың «ТЕМПУС–ТАСИС» халықаралық 
білім беру бағдарламалары бойынша 
Лаквилла университеті (Италия), Лон-
дон университеттік колледжі (Ұлыбри-
тания) және Қазақ ұлттық техникалық 
университеті арасындағы байланысы-
ның ҚазҰТУ бойынша үйлестірушісі 
Е.Шәйқұтдіновтің көмекшісі ретінде 
халықаралық жобаның орындалуына 
елеулі түрде атсалысты. Нәтижесінде 
өзі басқарып отырған кафедраның бір-
неше студенті мен оқытушысы үш жыл 
қатарынан Еуропаның алдыңғы қатар-
лы университеттерінде оқып, білімін 
жетілдірді, ал университет қазіргі заман 
талабына сай келетін компьютерлік 
сыныптармен, зертханалық техникалар-
мен жабдықталды. 

Академиктің басшылығымен бірегей 
ғылыми бағыт – классикалық түсініктер 
шегінде сипаттауға келмейтін гетеро-
циклдік стероизомерлердің полимерлену 
мен сополимерлену заңдылықтарын 
терең зерттеді. Полиэлектролиттік және 
басқа да құнды қасиеттері бар суда 
ерігіш сополимерлердің жаңа қатары 
алынды. Бұл зерттеулер нәтижесін фи-
зиологиялық белсенді қосылыстардың 
химиясын дамытудағы жаңа саты деп ай-
туға болады. Осы саладағы жұмыстарын 
жалғастыра отырып М.Ермағанбетов 
қызметкерлерімен винилацетилендік 
спирттердің аммоний тұзын, калийдің 
стиролсульфонатын және N – алмасқан 
(мет) акриламидтерді жай винил эфир-
лерімен, акрил қышқылдарымен және 
басқа да сомономерлермен ерітіндіде 
радикалдық полимерлеу және сополи-
мерлеу арқылы құрамында азот, күкірт 
атомдары бар бірнеше жаңа полимерлер 
мен сополимерлер синтездеп алды. 

Винилэтинилпиперидол негізіндегі 
сополимер оба ауруына қарсы химия-
лық вакцина алуға негіз болды. Үш 
метилвинилэтинилпиперидолдың йод 
метилаты негізіндегі гомополимерлер 
және калий стиролсульфонатының 
бірнеше сополимерлері мұнай өндіру 
жабдықтарын күкіртті сутек корро-
зиясынан сақтау реагенттері ретінде 
ұсынылды. Қазіргі уақытта мыс шыға-
ратын барлық зауыттарды электролиз 
барысында катодтық мыстың сапасын 
жақсарту мақсатында электролитке 
беттік белсенді зат есебінде желатин 
және басқа да қоспалар қолданылады. 
Желатин – тағам өнімдерінде қолда-
нылатын зат. Осы мәселені шешу үшін 
мысты электрорафинирлеу үдірісінде 
желатин орнына N–метилолакриламид-
пен этиленгликолдің моновинил эфирі 
негізіндегі сополимерлерін қолдану 
тиімді екендігі анықталды. Бұл тұжы-
рым тек лабораториялық сынақ негізін-
де ғана емес, «Балқашмыс» АҚ қарасты 
ірі мыс өндіру зауыттарында жартылай 
өндірістік және өндірістік сынақтар 
арқылы дәлелденіп, өндіріске енгізілді. 

Жеке өзінің және шәкірттерімен бірге 
жүргізген ғылыми ізденістерінің нәти-
жесін қорытындылай келіп, 2001 жылы 
наурыз айында химия ғылымдарының 
докторы атағына дайындалған ғылыми 
жұмысын Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық университетіндегі 
докторлық диссертациялық кеңесте 
ойдағыдай қорғап шықты. 

Мәртебелі маман
2002 жылы ҚР Жоғарғы аттестация-

лық комиссиясы профессор атағын 
берді. 2005 – 2006 жылдары ҚР Жоғарғы 
аттестациялық комиссиясының «Хи-
мия» мамандығы бойынша сараптама 
кеңесінің мүшесі болды. 2008 жылдың 
сәуір айында профессор М.Ермаған-
бетов Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің Бірін-
ші проректоры болып тағайындалды. 
ҚазҰТУ-де жинаған аса бай тәжірибесі 
проректорлық қызметін ұтымды атқа-
руға игі ықпалын тигізді. Ғалым педагог-
тар даярлайтын қара шаңырақтың озық 
дәстүрін, жеткен жетістіктерін сақтай 
отырып, жақсы үрдістерді жалғасты-
руға күш салды. «Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің 
2009–2011 жылдарға арналған стра-
тегиялық даму жоспары» және «Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің 2011–2020 жылдарға 
арналған даму стратегиясы» атты құжат-
тар бірінші проректор Мүбәрак Ермаған-
бетұлының тікелей басшылығымен 
әзірленіп, қолданысқа енді. 

2010 жылдың қараша айында Абай 
атындағы ҚазҰПУ институционал-
дық аккредитациядан жоғары оқу 
орындарының алғашқы сапында өтіп, 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігіне қарасты Ұлттық 
аккредиттеу орталығының институтци-
оналдық аккредитация серитфикатына 
ие болды. Жұмыс тобының төрағасы 
болған академик М.Ермағанбетов – та-
нымал ғалым, көрнекті ұстаз, жоғары 
мектептің шебер ұйымдастырушысы. 
Ғалымның қаламынан 200-ге жуық 
ғылыми мақала мен оқу-әдістемелік 
әдебиеттер жарыққа шықты. Оның 
ішінде 2 монография, 3 оқулық, 5 оқу 
құралы, 30-ға жуық оқу-әдістемелік 
нұсқаулар, 24 өнертапқыштық куәлік, 
патент мен алдын ала патенттер бар.

Алакөлден шыққан 
академик

М.Ермағанбетов 2009 жылы штаб 
пәтері Мәскеу (Ресей), Сан – Диего 
(АҚШ) қалаларында орналасқан Ха-
лықаралық шығармашылық академия-
сының академигі болып сайланды. Ака-
демия мүшелерінің қатарында – Мәскеу 
мемлекеттік университетінің ректоры 
В.Садовничий, атақты сәулетші З.Це-
ретели, Қырғыз елінің экс – прези-
денті А. Ақаев, ғұлама жазушы марқұм 
Ш.Айтматов және Қазақстанның физик, 
химиктері бар. 

2010 жылы Мүбәрак Ермағанбетұлы 
Қазақстан Ұлттық жаратылыстану 
ғылымдары академиясының академигі, 
2016 жылы Ұлттық ғылым академиясы-
ның 70 жылдық мерейтойы қарсаңында 
отандық ғылымға қосқан елеулі еңбегі 
үшін белгілі ғалымға Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық ғылым академиясының 
Құрметті академигі атағы беріледі. 

2017 жылдың кыркүйек айында 
Мүбәрак Ермағанбетұлы жаңа фор-
маттағы ақылы оқу орны – Алматы 
университетінің ректоры болып таға-
йындалды. Жоғары мектеп саласының 
талантты ұйымдастырушысы, тәжіри-
белі менеджері ретінде бұл жерде де 
өзінің ұйымдастырушылық қабілетінің 
жоғары екенін көрсетіп, жастарға аға-
лық ақылын айтып, кеңес беруде. 

Бүгінде Мүбәрак Ермағанбетұлы –
танымал ғалым, көрнекті ұстаз, жоғары 
мектептің шебер ұйымдастырушысы. 
Ғалымның қаламынан 200-ге жуық 
ғылыми мақалалар мен оқу-әдістемелік 
әдебиеттер жарыққа шықты. Оның 
ішінде 2 монография, 3 оқулық, 5 оқу 
құралы, 30-ға жуық оқу-әдістемелік 
нұсқаулар, 24 өнертапқыштық куәлік-
тер, патенттер мен алдын ала патенттер 
бар.

Мүбәрак Ермағанбетұлы адал 
еңбегімен, адами асыл қасиетімен, 
бай да байсалды мінезімен, өз жұмы-
сына аса зор жауапкершілігімен қай 
ұжымда болса да сыйлы, ардақты аза-
мат. Оның ел игілігі үшін жасаған адал 
еңбегі елеу сіз қалған емес. 2003 жылы 
К.Сәтбаев  атындағы Казақ ұлттық 
техника лық университететінің «Айрық-
ша еңбегі үшін» төс белгісімен, ал 2009 
жылы «Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің құрметті қызметкері», 
2017 жылы «Ыбрай Алтынсарин» 
атындағы медальмен және биылғы 
жылы еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаев тың «Алғыс» хатымен 
марапатталды. Ағымдағы жылдың сәуір 
айында ғалым-ұстазға Қостанай облы-
сы, Амангелді ауданының мәслихаты 
«Құрметті азамат» атағын табыстады.

М.Ермағанбетұлы тек ұлағатты ұс-
таз, танымал ғалым, қоғам қайраткері 
ғана емес, өнегелі ұл-қыз өсірген бере-
келі отбасының отағасы. Жолдасы Гүл-
жан екеуі екі ұл, бір қызды жақсы аза-
мат етіп тәрбиелеп, үлкен өмір жолына 
салған қарапайым да абзал жандар. 

Құрметті Мүбәрак Ермағанбетұлы! 
Сіздің 70 жасқа толған мерейлі, қуа-
нышты тойыңыз қайырлы, құтты болсын! 
Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты, сізді, 
мағыналы ғұмырыңыздың биік бір белесі 
– 70 жасқа алып жетті. Сіз осы кемелдікке 
тың жігермен, жарқын көңілмен келіп 
отырсыз. Алдағы уақытта да мерейіңіз 
үстем, қадір-қасиетіңіз зор болсын!
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Конституцияға сәйкес, неке, отба-
сы, ана мен әке және бала мемлекет-
тің қорғауында болады, балаларына 
қамқорлық жасау және оларды тәрбие
леу – атаананың етене құқығы әрі 
міндеті. Неке бұзылған жағдайда да 
атаана бала тәрбиесімен айналысуға 
міндетті. Алайда көбіне ерлізайып-
тылар ажырасқаннан кейін ер адамдар 
көмек көрсетуден бас тартып жатады. 
Сот кәмелетке толмағандарға қатысты 
өндірілген алимент мөлшерін азайту ту-
ралы істерді қарау барысында ең бірін-
ші кезекте балалар мүддесін барынша 
толық қамтамасыз етуді басты назарға 
алады. Сол себепті көбіне алимент 
мөлшерін азайту туралы талап қою 
арызын қанағаттандырудан бас тартып 
жатамыз.

Аналарынан алимент өндіруге арыз 
беретіндер де бар. Сирек болғанмен, 
мұндай жағдайлар да кездеседі. Мәсе-
лен, Ақтөбе қаласында тұратын ер-
лізайыптылар 2018 жылы ажырасқан, 
4 бала әкесінің тәрбиесінде қалған. Сот 
балалардың анасынан алимент өндіру-
ге шешім қабылдаған. Осыдан кейін 
әйел алимент мөлшерін азайту туралы 
сотқа талап арыз берген. Онда екінші 
рет тұрмыс құрғанын, қазір үш баласы 
барын, оған қоса, қазіргі күйеуі жұмыс-
сыз екенін, сондықтан материалдық 
жағдайын ескеріп алимент мөлшерін 
15 пайызға дейін төмендетуді сұраған. 
Неке (ерлізайыптылық) және Отбасы 
туралы кодекс бойынша, әйел адам 4 
балаға алиментке ай сайын табысының 
және өзге де кірісінің 50 пайызын төле-
уі тиіс. Сот алимент мөлшерін азайту 
балалардың толық қамтылуына кері 
әсерін тигізеді деп санап, талап қою 
арызын қанағаттандырудан бас тартты.

Кодекстің 70бабына сәйкес, ата 
ананың өз баласын тәрбиелеуге құқығы 
бар және осыған міндетті. 2020 жылы 
сотта атааналық құқығынан айыруға 
қатысты 48 азаматтық іс қаралып, оның 
34і қанағаттандырылған. Ал 2021 жыл-
дың 4 айында атааналық құқығынан 
айыру туралы 22 азаматтық іс қара-
лып, оның 13і бойынша шешім шыға-
рылған. Алайда атааналық құқықтан 
айыру ең соңғы шара болып табылады. 
Алдымен мәселе кәмелетке толмаған-
дар ісі жөніндегі комиссия отырысында 
қаралады. Сосын баланы тәрбиелеу 
және күтіпбағу жөніндегі атааналық 
міндетін орындаудан немесе алимент 
төлеуден қасақана жалтарғандарға 
әкімшілік жауаптылық қарастырылады. 
Бұдан да нәтиже шықпаған жағдайда іс 
сотта қаралады. Жақында Шалқар ауда-
нының тұрғыны әйел адамға қатысты 
ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық тура-
лы кодексінің 127бабының 1бөлігі 
бойынша (атаананың немесе басқа да 
заңды өкiлдердiң кәмелетке толмаған 
балаларды тәрбиелеу және оларға білім 
беру, олардың құқықтарын және мүд-
делерін қорғау жөнiндегi, сондайақ, 
оларға күтім жасау және күтіпбағу 
жөнiнде әкімшілік іс қаралды. Әйел 
адам 4 қызын әкесіне тастап, белгісіз 
жаққа кеткен. 4 айдан бері балалар 
тәрбиесінен тыс қалған, тұрғылықты 
жері бойынша жағымсыз мінезделеді. 
Аудандық комиссия қарап, істі сотқа 
жолдау туралы шешім шығарған. Іс 
барысында әйел балалардың әкесін 
кінәлап, ішімдік ішіп, ұрыпсоғатынын 
айтты. Бірақ сотқа жолдасының аталған 
мәнжай бойынша әкімшілік жауапкер-
шілікке тартылғаны жөнінде ешқандай 
дәлел ұсынбады.

– Ата-аналар жауаптылығы 
неге төмендеп кетті? Өз баласы-
ның тағдырына алаңдамайтын-
дар санының көбеюіне не себеп?
– Соңғы уақытта балалардың тағ-

дырына немқұрайлы қарайтындардың 
көбейгені рас. Кәмелетке толмаған 
балаларын тастап,  ойына келгенді 
істейтін атааналар аз емес. Мұндай 
атаананың балалары көшеде қаңғып 
жүреді немесе қылмыс жасайды. Ішер-
ге ас таппағандықтан, көршілерінен 
тамақ сұрайды. Әсіресе, атаанасының 
қарауынсыз, тәрбиеден тыс қалған ба-
лалардың аудандарда жиі кездесетіні 
алаңдатады. Мәселен, Ақтөбе қалалық 
білім бөлімінен бір іс түсті. Атаана-
сы психоневрологиялық диспансерде 
есепте тұрады. Балалары азаннан 
кешке дейін көшеде қаңғырып, қоқыс 
теріп, қайыр сұраумен айналысқан. Ба-
лалардың ақылесінде де кемістік бар 
болып шықты. Бұл жағдай БАҚтың 
бірінде жария болған. Осыдан кейін 
прокуратура өкілдері мен кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі комиссия 
мүшелері балалардың жағдайымен 
танысып, есепке алды. Ақтөбе қала-
лық білім бөлімі сотқа атааналардың 
құқығын шектеу туралы арыз беріп, ба-
лалар Жайсаңдағы арнайы мектепин-
тернатқа жіберілді.

Қуаныш МҰРАТОВ,
Ақтөбе облысының кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 
төрағасының міндетін атқарушы:

«АНА БЕЗСЕ БАЛАДАН, 
БӘРІНЕН ДЕ СОЛ ҚАЙҒЫ»

– Кәмелетке толмағандар қо-
лымен жасалатын қылмыстар 
көп пе?
– Жасөспірімдер көбіне денсаулыққа 

қасақана ауыр зиян келтіру, бұзақылық, 
ұрлық, тонау, алаяқтық, қорқытып алу 
секілді қылмыс жасайды. Әсіресе, көк-
тем келіп, күн жылығаннан бері вело-
сипед ұрлығы жиіледі. Балалар аула-
дағы велосипедті ұрлап әкетеді. Алайда 
көбіне «ойнауға ғана алдым», «ұрлау 
ойымда болған жоқ» – деп ақталып жа-
тады. Бірақ оны үйіне апарып, балконға 
жасырып қояды. Атааналарынан да 
кемшілік бар, баласының бөтен затты 
қайдан алғанын сұрамайды, сұраса да 
оған мән бермейді. Жасөспірімдер ара-
сында пышақ қолданып, төбелесетіндер 
де бар. Мұндай қылмыс Ақтөбе қаласы 
мен Мұғалжар ауданында көп жасалады.

Мәселен, өткен жылы Ақтөбе об-
лысы әкімдігінің ғимаратына қара-
мақарсы орналасқан саябақтың ішінде 
бір топ жасөспірім кездесіп, төбелесті. 
Оқиғаның салдарынан бір баланың 
денсаулығына ауыр зиян келді. Ол бала 
болашақта әскерге бара алмайды, ауыр 
жұмыс істей алмайды. Жасөпірімдер 
болмашы ғана себептен орын алатын 
төбелестің қандай ауыр зардаптар 
әкелетінін түсінбейді. «Анам, досым 
туралы ауыр сөз айтты» немесе «Дос 
қызыма артық сөз айтты» – деп бол-
машы себепке келіспей қалады. Оның 
салдарын ескере бермейді. Мұның 
соңы бір жасөспірімнің денсаулығына 
ауыр зиян келумен, екіншісінің түрмеге 
қамалуымен аяқталып жатады.

Жасөспірім қыздар арасында көбіне 
адам тонау қылмысы тіркеледі. Қыздар 
топ болып төбелеседі, ақшасын, киімін 
шешіп алады. Биыл наурыз айында 
алаяқтық дерегі қаралды. Бұл – тәжіри-
бедегі алғашқы жағдай. 17 жастағы қыз 
бала балық аулауға қажетті бұйымдар 
сататын дүкеннен заттар алып, Каспий 
мобильді қосымшасы арқылы төлем 
жасайды. Алайда шындығында ол 
ешқандай ақша аудармайды. Сөйтіп, 
ол үш бірдей дүкеннің сатушысын ал-
дап соғады. Кейін ол заттарды басқа 
адамдарға жарты бағасына саудалай-
ды. Қыз бала атаанасымен тұрмайды, 
әжесінің тәрбиесінде. Жәбірленушілер 
кешірім беріп, ол қылмыстық жауапкер-
шіліктен босатылды. Әжесі оларға кел-
ген шығынды зейнетақысынан төледі.

– Баласының қылмыс жасаға-
ны үшін ата-аналарға жауап-
тылық қарастырылған ба?
– Қылмыстық кодекс бойынша, 

қылмыстық құқық бұзушылық жа-
саған уақытта он алты жасқа толған 
есi дұрыс жеке тұлға қылмыстық жа
уаптылыққа жатады. Қылмыстық теріс 
қылық немесе қазаға ұшыратумен бай-
ланысты емес онша ауыр емес немесе 
ауырлығы орташа қылмыс жасаған 

адам, егер ол жәбірленушімен, арыз 
берушімен татуласса, оның ішінде ме-
диация тәртібімен татуласса және кел-
тiрiлген зиянды қалпына келтірсе, қыл-
мыстық жауаптылықтан босатылуы 
мүмкін. Алайда балаларының қыл-
мыстық құқықбұзушылық белгілері 
бар қасақана ісәрекет жасауына жол 
бергені үшін атааналар жауап береді. 
Бұл туралы ӘҚБтКнің 127бабының 
3бөлігінде кәмелетке толмаған адам-
ды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi 
атаанасының немесе осы мiндеттер 
жүктелген өзге адамның, сол сияқты 
педагогтiң немесе білім беру, денса-
улық сақтау ұйымының немесе өзге 
ұйымның өзіне көрсетілген міндет тер 
жүктелген басқа да қызметкерінің кә
мелетке толмаған адамның алкогольдік 
ішімдіктерді, есірткі, психотроптық 
заттарды, сол тектестерді тұтынуына 
не қаңғыбастықпен немесе қайыршы
лықпен айналысуына не оның қылмы-
стық не әкімшілік құқықбұзушылық 
белгілері бар қасақана ісәрекет жаса-
уына алып келген жағдайлар жиырма 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып 
келеді деп көрсетілген. 2020 жылы 
осы тектес барлығы 126 іс қаралып, 
119 айыппұл салынған. Ал биылғы 
4 айдың ішінде барлығы 53 іс қара-
лып, 49 ата анаға айыппұл салынды. 
Тәжірибемде кездескен бірнеше іске 
тоқтала кетейін. Ақтөбе қаласында 
үш оқушы мешіттен садақа жәшігін 
ұрлаған. Барлығы жоғары сыныптың 
оқушысы. Соңынан олар садақа жәші-
гін сындырып, ішіндегі ақшаға дүкен-
нен тәттілер алып жеген. Үшеуінің де 
атаанасы әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды, оларға айыппұл салынды. 
Олар сотта балалардың ұрлықты ба-
лалықпен жасағанын, үнемі бақылауда 
ұстайтындарын айтты. Бірақ бұл олар-
ды ақтап алмайды.

– Ата-анасының айтқанына 
көнбейтін, тәртіпке бағынбай-
тын жасөспірімдер көп пе?
– Қиын балалар бұрын да болған, 

қазір де жоқ дей алмаймыз. Мәселен 
14 жастағы мектеп оқушысы ҚКнің 
200бабы (автомобильдi немесе өзге де 
көлiк құралын жымқыру мақсатынсыз 
құқыққа сыйымсыз иеленіп алу (айдап 
кету) бойынша 2 рет қылмыс жасаған. 
Бала тәрбиеге мүлдем көнбейді. Аулада 
тұрған автокөлікті ашып, айдап әкеткен. 
Қылмыстық жауаптылық басталатын 
жасқа толмауына байланысты сотқа 
дейінгі тергептексеру тоқтатылды. Бір 
жылдың ішінде 56 рет қылмыс жасады, 
темір ұрлап, металл өткізетін орындарға 
тапсырды. Айыппұл төлейтін жағдайы 
болмағандықтан, әкесі әкімшілік қа-
маққа да алынды. Ақыры оның тәртібін 
сотта қарап, баланы Шығыс Қазақстан 

облысы білім басқармасының «Шығыс 
Қазақстан облысының ерекше режимде 
ұстайтын арнайы мектепинтернаты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
1 жыл мерзімге жібердік. Сотта бала-
ның анасы оның түзелетіндігін айтып, 
ерекше режимде ұстайтын арнайы 
мектепке жіберуге қарсылық білдірді. 
Бірақ бала сот шешімі шыққаннан 
кейін тағы қылмыс жасап, дүкендегі 
қайырымдылық жәшігін ұрлаған. Тіпті 
бір жасөспірімнің анасы бір жылдың 
ішінде 10 рет әкімшілік жауапкер-
шілікке тартылды. Ақыры үш баласы 
бар жалғызбасты әйел айыппұл төлеу
ге жағдайы жоқтығын айтып, балаға 
шара қолдануды соттан сұрады. Баласы 
үйінен қашып кетеді, түнгі уақытта кө-
шеде жүреді. Полиция инспекторлары 
соңғы рет ұстағанда 14 жастағы бала 
орта дәрежеде масаң күйде болған. 
Темекі шеге бастаған. Кешкі мектепке 
барып, оны да тастап кеткен. Инспек-
торлар есепке алып, профилактикалық 
жұмыс жүргізді. Тәртібін кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі комиссияда 
қарап, түзелуге мүмкіндік те берді. 
Алайда ешқандай нәтиже шықпады. 
Ақыры арнайы мектепинтернатқа 
жібердік. Көбіне мұндай шара өз нәти-
жесін береді. Соттың тәжірибесінде 
арнайы мектепинтернатқа жіберілген 
жасөспірімдердің өз үйіне келгеннен 

кейін қайта қылмыс жасау жағдайы 
болған емес. Биылдың өзінде тәртібі 
қиын балаларды арнайы мектепин-
тернатқа жіберу жөнінде 4 іс бойынша 
шешім шықты. Ал өткен жылы 1 ғана іс 
бойынша шешім шыққан еді.

– Кәмелетке толмағандар дың 
тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құр банына айналатын кезі де аз 
емес. Заңның қатайтылуы қоғамға 
қаншалықты әсер етті?
– Өткен жылы сотта кәмелетке тол

мағанның жыныстық тиіспеушілігіне 
қатысты қылмыстар да қаралды. ҚК
нің 122бабының 1бөлігі бойынша 
(он алты жасқа толмаған адаммен 
жыныстық қатынас немесе сексуалдық 
сипаттағы өзге де әрекеттер жасау) 6 
қылмыстық іс, ал ҚКнің 124бабы-
ның 1бөлігі бойынша (жас балаларды 
азғындық жолға түсіру) 2 іс қаралды. 
Биылдыққа мұндай қылмыс тіркел-
меді. Мәселен, Байғанин ауданында 15 
жастағы қыз өзінен бірнеше жас үлкен 
жігітпен жыныстық қатынасқа түскен. 
Жігіт бұрын тонау, денсаулыққа қасақа-
на ауыр зиян келтiру жасағаны үшін 
сотталған. Бостандыққа шыққаннан 
кейін ауылына келіп, 10 сынып оқушы-
сымен қыз бен жігіт ретінде жүреді. 
Оқиға болған кезде қыздың анасы 
Атырауда вахталық жұмыста болған. 
Қыз бала мектепке бармай қалғаннан 
кейін сынып жетекшісі дабыл қағып, 
полиция қызметкерлері келіп барлық 
жағдай анықталады. Сөйтіп, іс сотқа 
жетті. Қыз бала жыныстық қатынасқа өз 
еркімен барғанын айтып, кешірім берді. 
Ер адамға кәмелетке толмағанның жы-
ныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс 
жасағанын, бұрынғы соттылықтан 
тиісті қорытынды жасамағанын, түзелу 
жолына түсуді қаламағанын ескеріп, 2 
жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жа-
засы тағайындалды. Шындығында қыз 
бала жігіттің жасы үлкен болғандықтан, 
жағдайды анасына айтуға қорыққан. Ал 
ер адам оның аңғалдығын пайдаланып, 
алдап соққан. Мүмкін, мектепте, орта 
арнаулы оқу орындарында бұл мәселе 
туралы айтылмайтын болар. Атааналар 
тарапынан да кемшілік бар. Баланы қа-
дағалау, онымен сырласу керек. Өмірде 
әртүрлі жағдайлар болады. Мәселен, 
ер бала қызбен кездесіп жүріп, мұ-
сылманша неке қидырып, бірге тұрып 
жатқан. Кейіннен қыз баланың аяғы 
ауыр болады. Сөйтіп іс сотқа жетті. Ер 
адамның қызбен үйленіп, бірге тұрып 
жатқанын ескеріп, оған 1 жыл 5 айға бас 
бостандығын шектеу жазасы тағайын-
далды. Балаларға қатысты жасалатын 
сексуалдық қылмыстар бойынша заң 
қатайғанымен, құқық бұзушылық азай
май жатыр. Қазір заңмен химиялық 
кастрация жасау да қарастырылған. 
Сот тарапынан осы уақытқа дейін 3 
іс бойынша сараптама тағайындалған 

еді. Алайда сарапшылар «химиялық 
кастрация жасауға негіз жоқ» – деген 
қорытынды берді.

– Өңірде бала асырап алуға 
ниет тілер көп пе?
– Бала асырап алушыларды үш топ

қа бөлуге болады. Олар: туыстарынан 
сәби асырап алатындар, жолдасының 
алғашқы некесіндегі баласын қамқор-
лығына алатындар және денсаулығына 
байланысты баласы жоқ, бірақ жолда-
сының некеден тыс қарымқатынас
тан дүниеге келген баласын асырап 
алатындар. Заң талаптарына сәйкес, 
туыстық, некелік қарымқатынастары 
тексеріледі, сот молекулярлыгенети-
калық сараптамасы тағайындалады. 
Бала асырап алушының табысы, ден-
саулық жағдайы, үйжайы бар екені де 
тексеріледі. Ерлізайыптылар арнайы 
дайындықтан өтіп, асырап алушы ата 
аналар орталығынан сертификат алады. 
Өткен жылы сот арқылы 59 бала асырап 
алынса, биыл 4 айдың ішінде 28 іс бо
йынша бала асырап алу туралы шешім 
шығарылды.

Кодекстің 106бабына сай, егер 
бала асырап алушы өзіне жүктелген 
атааналық міндеттерін атқарудан жал-
тарған жағдайда бала асырап алудың 
күші жойылады. Сот баланың мүддесін 
негізге алып, басқа негіздер бойынша 
да баланы асырап алудың күшін жоюға 

құқылы. Сол себепті кейде ерлізайып-
тылар ажырасып кеткенін айтып, сотқа 
бала асырап алудың күшін жою туралы 
арыз түсіріп жатады. Балалар үйінен 
сәби асырап алып, бас тартатындар 
сирек. Соңғы рет мұндай жағдай 2019 
жылы болды, ерлізайыптылар сотқа 
асырап алудың күшін жою туралы арыз 
түсірді, себебі баланың денсаулығында 
ақау бар екенін көрсеткен.

Кодекстің 48бабына сай, бiрбiрiмен 
некеде тұрмайтын атааналардан бала 
туған жағдайда және атааналарының 
бiрлес кен өтініші немесе баланың 
әкесiнiң өтініші болмаған кезде ба-
ланың нақты адамнан туу тегi (әкесі) 
атааналарының бiреуiнiң, бала қорған-
шысының немесе қамқоршысының 
өтініші бойынша немесе баланы асырап 
отырған адамның өтініші бойынша, 
сондайақ бала кәмелетке толған соң 
оның өз өтініші бойынша сот тәртiбiмен 
анықталады.

– Өз баласынан бас тартатын, 
алимент төлеуден жалтаратын 
әкелер мәселесі де өзектілігін жой-
май келеді. Бұл мәселені қалай 
реттеуге болады?
– Сотта әкелікті анықтау және али-

мент өндіру туралы арыздар да жиі 
қаралады. Әйелдер өздерінің заңды 
құқығын біле бермейді. Ерлізайыпты 
ретінде некелерін заң жүзінде тіркемей-
ді немесе тек мешітте тіркейді. Мәсе-
лен, бір әйел адам сотқа 2019 жылы 
әкелікті анықтау туралы талап арыз 
берді. Сот шешімімен әкелік анықтал-
ды. Бір жылдан соң осы әйел тағы 
дәл осындай талаппен сотқа жүгінді. 
Сөйтсек, жолдасы екеуі заңды некеге 
тұрмаған. Кейін олар ажырасып, қайта 
қосылған. Содан тағы бір сәби дүниеге 
келіп, кейін тағы ажырасып кеткен. 
Осылай заңды некеде тұрмағандықтан, 
әйел адам заңда көзделген алимент 
өндіру, бірлескен ортақ меншігіндегі 
мүлікті бөлу секілді мүмкіндіктерден 
қағылады. Егер ер адам әкелігін мо
йындамаса, сот әкелікті анықтау үшін 
сот молекулярлыгенетикалық сарап-
тамасын міндетті түрде тағайындайды, 
сараптама ақылы түрде жүргізіледі. Бұл 
шығынды сот екі тарапқа бірдей тең 
төлеуді жүктейді. Кейін іс кімнің пай-
дасына шешілсе, сот кеткен шығынды 
сол тараптың пайдасына өндіріп береді. 
Кейбір жағдайда ер адам әкелігін мой-
ындамай, сот молекулярлыгенетика-
лық сараптамасын жасатудан негізсіз 
қашып жүреді. Мұндай жағдайда сот 
Азаматтық процестік кодекстің 82ба-
бының 8бөлігі негізінде, талап арызды 
әйел адамның пайдасына шешеді.

Әңгімелескен 
Жансая ЕСМАҒАНБЕТ

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да карантин шараларын сақтай отырып, 
кеңсе мамандары  жеңістің 76-жылдығын 
мерекелеу қарсаңында «Өзгерістерді өзіңнен 
баста» жобасын жүзеге асыру шеңберінде 
Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлке-
тану музейінің бөлімі Мәншүк Мәметованың 
мемориалдық мұражайына барды.   

Іс-шара барысында мұражай меңгерушісі 
Ахмедияр Қуанұлы 1943 жылы 15 қазанда 
Псков облысы, Невель қаласын неміс-фа-
шист басқыншыларынан азат ету кезінде 
ерлікпен қаза тапқан қазақтың даңқты 
батыр қызы Мәншүк Мәметованың  өмірі 
мен ерлігін әңгімеледі. Тарихтан көптеген 
танымдық ақпараттар бөлісті.

Сондай-ақ, мамандар уақытында қа-

зақтың қаһарман қызы Мәншүк Мәметова 
ұстаған тұрмыстық заттардың түпнұсқа-
ларын көріп, тамашалады.  

Мұражай меңгерушісі Ахмедияр Қуанұлы 
қырық жылға жуық тарихы бар мұражай-
дың батыр жерлесіміздің өмірбаян дерек-
теріне қатысты құжаттар мен суреттер 
және тұтынған заттарының ерекшелік-
терін айтты. Жастарға патриоттық 
тәрбие беруде өзіндік маңызы бар  рухани 
орталыққа ие болған қасиетті де киелі жер 
екенін мәлімдеді.

Батыс Қазақстан облысының 
қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық 
сотының баспасөз қызметі

БІТІМЖЕҢІС ДАСТАНЫ

УАҚЫТ ЖАҒЫНАН ҰТЫМДЫ ТӘСІЛ 
«Медиация туралы» заңға 10 жыл. 

Жеке және заңды тұлғаларға қатысты 
туындайтын азаматтық, еңбек, отба-
сылық және өзге де құқық қатынастары-
на, сондай-ақ онша ауыр емес және ауыр-
лығы орташа қылмыстар туралы істер 
бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу 
барысында қаралатын дауларды бейбіт 
шешу медиацияның негізгі өзегі.  

Қазіргі таңда тараптар арасында 
туындаған дауды өзара шешуге бар-
лық мүмкіндіктер қарастырылған. 
Дауларды соттан тыс және сотқа дейін 
реттеу тәртіптеріне, сотта тараптарды 
татулас тыру рәсімдеріне ерекше көңіл 
бөлінген.

Сот медиациясының артықшылығы 
көп. Басқа татуластыру рәсімдері кезінде 
талап қоюдың мәнін және негіздемесін 
өзгертуге жол берілмейтіндіктен, сот ме-
диациясын қолданудың артықшылығы – 
талаптың мәнін және негіздемесін өзгер-
ту үшін жаңадан талап арыз берместен, 
туындаған даудың төңірегінде осы дауға 
байланысы бар бірнеше мәселелерді 
(туындаған сұрақтарды, талаптарды) 
түпкілікті шешуге мүмкіндік береді.

Бүгінгі күні аталмыш заң өзінің 

Екінші дүниежүзілік соғыстың  жеңіспен аяқталғанына – 76 жыл. «Ерсіз 
ел болмайды, елсіз ер болмайды» – деп батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы 
айтқандай, елінің бейбіт өмірі үшін қан кешкен ерлер көп. Алайда, бүгін елге 
аман-есен оралған бұл азаматтардың қатары сиреген. 

Біздің азаматтық міндетіміз – болашақ ұрпаққа осы бабаларының ерлік 
дастанын жеткізу, Отанды сүюдің озық үлгісін көрсеткен азаматтарды ұлықтау. 
Соғыс аяқталған соң елге аман-есен оралған ерлердің дерлігі туған жерін көр-
кейтуге кірісті. Еңбек даласында аянбай тер төкті. Көптеген соғыс ардагерлері 
сот жүйесінде де жұмыс істеді. Қазіргі кезде тек Ақмола және бұрынғы Көк-
шетау облыстарында судья лауазымын атқарған отыз  соғыс ардагерінің есім-
дері анықталды.Олардың есімдерін анықтап, жас ұрпақ санасында жаңғырту 
мақсатындағы мұндай жұмыстар өз жалғасын табуда. Бұл жұмысқа бастамашы 
болып, ардагерлердің есімін анықтауға үлесін қосып жүрген азаматтардың бірі 
– отставкадағы құрметті судья Ғибадилов Мейрам Мырзахметұлы. Мейрам 
Мырзахметұлы отставкаға шыға сала,  Ақмола облыстық сотында мұражай 
ашып, ардагерлерді іздестіру, зерттеу, оларды ұлықтау, судья болған соғыс ар-
дагерлерінің тізімін жасау, өмірбаяндарын зерттеу секілді жұмыстарға кірісіп 
кеткен. Міне, бүгін соның нәтижесінде бізге Ақмола және бұрынғы Көкшетау 
облыстарында судья болып еңбек еткен 30 соғыс ардагерінің есімі көпшілікке 
белгілі болып отыр.

Бұл тізім әлі де жалғасын табады деп ойлаймыз. Жеңіс күні қарсаңында 
Ақмола облыстық сотының төрағасы Д.Әмірдің бастауымен Қазақстан Респуб-
ликасы Судьялар одағының Ақмола облыстық филиалының қолдауымен және 
Ақмола облысы бойынша сот ардагерлері кеңесінің төрағасы М.Ғибадиловтің 
тікелей қатысуымен облыс және аудан орталықтарында ардагер-судьялардың 
фотосуреттері орналасқан билбордтар қойылды. Сондай билборд Ақмола облы-
сы, Жақсы ауданының орталығында аудан әкімі Б.Малғаждаровтың қолдауымен  
Жақсы аудандық соты ғимаратының аумағында да орнатылды.

Ермек АХМЕТЖАНОВ,
Жақсы аудандық сотының төрағасы

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  

Бұл дерттің жойылмай отыру се-
бебін жастардың сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы санасын қалыптастырудан 
бастауымыз керек. Ендеше жас буынға 
жемқорлықтың теріс салдары туралы 
ақпаратты дұрыс жеткізу олардың сы-
байлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
қалыптасуына, өз құқықтары мен мін-
деттерін терең ұғынуына байланысты. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана 
қалыптасқан жағдайда адам адамгер-
шілікке жат қылықтардан бойын аулақ 
ұстай бастайды, заңға қайшы келетін 
әрекеттерді жасауға жол бермейді.

Жастардың бойында сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы мәдениет қалыптасуы 
үшін жастарымыз сыбайлас жемқор-
лықты елдің дамуын тежейтін аса қауіпті 
қоғамдық дерт деп тануы тиіс. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет әр адам-
ның құқықтық сауаттына да байланысты 
төмен немесе жоғары болуы мүмкін. 
Мемлекеттегі заңнамаларды жақсы 
білу әр адамның өз іс-әрекетіне деген 

Әлеуметтік желі қолданушылары өздерін келесі бір тарап-
тың жеке немесе тіпті көпшілік алдында қорлайтын жағдай-
ларына душар болуы мүмкін. Мұндай құқықбұзушылық үшін 
қорлау сипатына қарай жаза қарастырылған. 

Әлеуметтік желі – бұл адамдардың пікір алмасуына, мәлі-
меттер бөлісуіне, бос уақыттарын өткізуіне арналған ортақ 
онлайн-алаң. Желі интернетті пайдаланушылардың әрекеттерін 
реттеуге тырысады. Алайда, желіде сіз жеке хат алмасу кезін-
де, топтық чаттарда немесе тіпті қоғамдық топтарда дөрекі 
мінез-құлық немесе қорлау фактілерін кездестіре аласыз. Көп 
жағдайда азаматтардың  ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан 
келтіру жағдайлары кездесіп қалып жатады. Алайда, көпшілік 
адамды қорлағаны үшін қылмыстық жазаға тартылатынын 
ескере бермейді.

Заң тіліне жүгінсек,  қорлау үшін қандай жаза қарасты-
рылған? 

ҚР Қылмыстық кодексіне сәйкес (ерекше бөлім, 131-бап) 
қорлау – бұл адамның жеке басына қарсы қылмыс. Алайда, 
бұл бапта «басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз 
түрде кемсiту» туралы дәл айтылады.

Яғни, әдепсіз және әдеби емес тіркестерді қолдану арқылы 
басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кем-
сiту болып есептеледі. Егер де осы бап бойынша өтініш берілсе, 

онда қорлау дәрежесін арнайы лингвистикалық топ анықтайды.
Басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде 

кемсiтіп, қорлағаны үшін жаза 100 АЕК немесе 291 700 теңгеге 
дейінгі айыппұл жазасы көзделген. Сондай-ақ, айыппұлдың ор-
нына түзеу жұмыстары (сол мөлшерде) немесе 120 сағатқа дей-
інгі қоғамдық жұмыстарға тартылуы мүмкін. Сонымен қатар, 
азаматтарды қорлау жария түрде де жасалуы мүмкін. Әдетте 
олар БАҚ-ты, әлеуметтік желілерді пайдалану арқылы жүзеге 
асырады. Яғни, бұл топтық чаттар, ашық қауымдастықтардағы 
пікірлер және т.б.

Бұл жағдайда, 131-баптың екінші бөлігіне сәйкес, қорлауды 
қолданушыларға 200 АЕК немесе 583 400 теңгеге дейін ай-
ыппұл жазасы тағайындалуы мүмкін. Бірінші жағдайдағыдай 
мұнда да жазаны дәл сол мөлшердегі түзеу жұмыстарымен 
немесе 180 сағатқа дейінгі қоғамдық жұмыстармен ауыстыруға 
болады.

Жәбірленуші тараптың қорлауы бойынша тергеуді бастау 
үшін оның жеке өтініші қажет. Бұл жағдайда өтініш беруші 
барлық дәлелдемелерді өздігінен ұсынуы керек.

Мұқағали АҚЫШЕВ,
Астрахан аудандық Сотының кеңсе меңгерушісі 

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ЕРЛІК ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Мемлекеттік рәміздер – еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігін күллі әлемге жа-
рия етуші. Мемлекеттің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың 
жарқын бейнесі. Халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын, қаһармандығы мен 
даналығын көрсететін құнды белгілер. Яғни, қазіргі таңдағы өзекті мәселелер 
экономика, саясат, қорғаныс саласы емес, керісінше, ұлттың рәміздер.

Мемлекеттік рәміздер ұлттық бірегейліктің тірегі және әрбір мемлекеттің 
дамуының ажырамас бір бөлігі. Рәміздер тарихы алғашқы қоғамдағы тотемге 
табынудан бастап, кейін түркілер дәуіріндегі көкбөріге табыну, орта ғасырдағы 
хандықтар мен патшалықтардың елтаңбалары мен жалаулары және теңгелерін-
дегі айшықты белгілерімен сабақтасады. Қазіргі кезде  мемлекеттік рәміздер 
мемлекеттің бетке ұстар құжаты. Негізінен мемлекеттік рәміздер мемлекеттің 
негізін құрайтын тұжырымдамаға айналуы тиіс болатын.  Оның бастауы – ұлт-
тық идея. Ал ұлттық идея тікелей сол халықтың арасында қалыптасады. Саяси 
жүйенің көшбасшылары уақыт өте келе ауысып отыруы мүмкін, бірақ ұлттық 
идея мен ондағы рәміздер ешқашан өзгермейді, өзгермеуге тиіс. 

1992 жылдың 4 маусымы ҚР рәміздері бекітілген күн болып тарихта қалды. 
2007 жылғы 4 маусымда ҚР Президенті Н.Назарбаевтың қол қойып бекіткен 
«ҚР мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық заңы мемлекеттік рәміз-
дерімізді пайдалану тәртібін нақты белгілеп берді. 

Кез келген халықтың тарихында сол халыққа күш-қуат берген, рухын жа-
нып, жігерін шыңдаған музыкалық шығармалары бар. Ол тарихтың белгілі бір 
уақытында сол жұрттың Әнұранына айналған. Мұндай әндер қазақ халқында 
да көп. Соның бірі – жоңғар шапқыншылығы кезіндегі қазақ халқының ауыр 
тауқыметін көрсетуге арналған «Елім-ай» әні. «Менің Қазақстаным» әні де Қа-
зақстан КСРО құрамында болған тұста қазақтың намысын қайрау мақсатында 
өмірге келді. Ақын Жұмекен Нәжімеденов пен сазгер Шәмші Қалдаяқовтың 
шығармашылық бірлестігінен туындаған «Менің Қазақстаным», шын мәнінде, 
қазақ халқының рухын көтерген, келер күнге деген сенімін арттырған ән еді. 
Біздің Елтаңба да талай тарихтың жүгін арқалап тұр.

Мемлекеттік рәміздерді қастерлеу азаматтарымыз үшін басты міндет болуы 
тиіс. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеп, ұрпаққа үлгі етуде, ұлтаралық татулық 
пен бейбітшілікті насихаттауда Шалқар аудандық сотында бірқатар жұмыстар 
атқарылуда.

А.БОЛЫСБАЙ, 
Шалқар аудандық сотының бас маманы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРДІ 
ҰЛЫҚТАУ – МІНДЕТ

тиімділігін көрсетіп, азаматтардың сұра-
нысына ие болды. Өйткені медиация-
ның сот саласында қолданылуының 
көрсеткіші жылдан жылға өсуде, әрине 
бұл, қуантарлық жағдай. 2020 жылдың 
4 айында сотта аяқталған 96 істің 9 ісі 
ғана медиация тәртібінде қысқартылған 
болса, биыл бұл көрсеткіш 22 пайызға 
артып төрт айда аяқталған 96 істің 30 
ісі тараптардың медиация тәртібінде 
өзара келісімге келуімен аяқталып отыр. 
Бүл жетістікті соттардың медиацияның 
мәнін, манызын, мақсатын азаматтарға 
түсіндіру бағытында атқарған жұмыс-

тарының еңбегі десе болады. Әрине, дау-
дың бәрін сот арқылы шешуге үйренген 
азаматтарға жаңа тетікті меңгеру де, қа-
былдау да онай болмағаны рас. Алайда, 
медиацияның уақыт жағынан ұтымды, 
қаржылық жақтан қалтаға салмақ түсір-
мейтінін азаматтар түсініп, дауды өзара 
келісіммен реттеуге ықылас танытқан-
дары қуантады. 

Гүлмира НИЯЗБАЕВА,
Түпқараған аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

ӘР СӨЗДІҢ САЛМАҒЫ БАР

КЕСЕЛ

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ТӨЗБЕУ – ҚОҒАМДЫ 
АЛҒА ЖЕТЕЛЕЙТІН КҮШ

сенімділігін күшейтеді. «Нұр Отан» пар-
тиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бағдарламасында: «Отбасы 
және білім беру саласы бұл үдеріске мүд-
делілік таныта отырып қатысуы керек. 
Бұл жұмысты мектепке дейінгі бала тәр-
биесінен бастаған абзал» делінген. Бұл 
жерде жас ұрпақтың құқықтық санасы 
мен мәдениетін қалыптастыру, отансүй-
гіштік сезімін күшейту маңызды.

2014 жылы «Қазақстан Республи-
касының 2015–2025 жылдарға ар-
налған  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегия сы» қабылданды. Осы стра-
тегияда да қоғамда сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениетті қалыптасты-
руға ерекше көңіл бөлінеді. Дамыған 
елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатты іске асыру барысында сы-
байлас жемқорлықты рухани жағынан 
қабылдамауға мән беріледі. Сондықтан 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәде-
ниеттің қалыптастырылуын оқу орын-
дарынан бастағанымыз дұрыс. Жас 

ұрпақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мүлдем төзбеушілікке тәрбиелеуіміз 
керек. Қазір сыбайлас жемқорлықтың 
барлық түрлерін жою үшін Қазақстан 
азаматтарының құқықтық санасын арт-
тыру жүргізілуде. Өйткені, олар сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы білімінің болма-
уына байланысты абайсызда сыбайлас 
жемқорлықтың қатысушылары болып 
қалады. Бүгінде мемлекеттік органдарда 
сенім телефондары орнатылған. Бұқара-
лық ақпарат  құралдарында мемлекеттік 
қызметтердің көрсетілуі туралы мақа-
лалар жариялануда. Мемлекеттік орган-
дардың қызметшілері үшін сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы  тағылымдамалар 
өткізілуде. Халыққа қызмет көрсету ор-
талықтарында мемлекеттік қызметтерді 
электронды түрде алуға болады.

Е.КАРИМГАЛИЕВ,
БҚО қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық 
сотының бас маманы 
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ТАРАТУ

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.

ӘРТҮРЛІ

ПІКІР

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ 

Соңғы жылдары елімізде тұрмыстық заң бұзушылық өзекті мәселеге айналып, оның 
алдын алуға құқық қорғау орындары белсене кірісуде. Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
кезінде көбінесе әйел адамдар зардап шегеді. Осы орайда мемлекет тарапынан нәзік 
жандылардың құқығын қорғауға ерекше көңіл бөлінуде.

Өкініштісі сол, зорлық-зомбылыққа ең көп ұшырайтын адамдар – құқық бұзушының 
ең жақыны, жанашыры, бірге тұратын отбасы мүшелері . Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
көрген мұндай адам дене, психикалық, моральдық зардаптан бөлек, қорғансыздық сезім-
де болып, тығырыққа тіреледі. Оның санасында «мемлекет менің құқығымды қорғай 
алмайды» деген түсінік пайда болады. Сондықтан қоғамымыздағы нәзік жандылардың 
құқығын қорғауға қатысты профилактикалық жұмыстарды күшейте отырып, ешбір адам-
ның тапталған құқығы қорғаусыз қалмайтынын көрсететіндей іс-шаралар жасалуы керек. 

Жалпы, еліміздегі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жөнінде қабылданған 
заңдар келесі міндеттерді көздейді: шұғыл түрде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жолын 
кесу; жәбірленушіге қауіпсіздік жағдайларын жасау; жәбірленушіге көмек түрлерін көр-
сету, оның ішінде ақпараттық, құқықтық, психологиялық және т.б. көмек түрлері,  және 
құқық бұзушыға қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жеке алдын алу шараларын 
қолдану. Сондықтан заңдық тұрғыдан тұрмыстық құқық бұзушылық кезінде іске асуы тиіс 
жұмыстар қамтылған деп айта аламыз. Соңғы уақытта отбасындағы зорлық-зомбылық 
мәселесімен  айналысатын түрлі үкіметтік емес ұйымдардың саны мен белсенділігі де 
артып келеді. Олар үкіметтік емес ұйымдармен тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қия-
нат көрген адамдарға көмек көрсету бойынша үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Былтыр, 
әсіресе, карантинге орай тұрмыстық зорлық зомбылық оқиғаларының көбейгені айтыл-
ды. Дер кезінде шұғыл шаралар қабылдап, соттар жанынан татуласу орталықтарын ашу 
арқылы құзырлы орындар ажырасуға асыққан ерлі зайыптыларды татуластыруға тырыс-
ты. Бұл еліміздегі отбасыларды сақтау мақсатында жасалған қадамдардың бірі болатын. 

 Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесінде ең маңыздысы құқық 
бұзушыны жазалау емес, отбасын қолдау және сақтау. Жазалау шараларынан гөрі алдын 
алу шараларын қарастыру, құпиялылық, өмірлік қиын жағдайда жүрген әрбір адаммен 
жеке жұмыс жүргізу сияқты қағидалар басшылыққа алынуда.  Жасөспірімдер мен отбасы-
на қатысты істерді қарайтын арнайы мамандандырылған соттар да құрылып жұмыс істеп 
жатыр. Демек тұрмыстық зорлық-зомбылық шараларының себеп салдарына тереңірек 
үңіліп, алдын алу жұмыстарының арқасында оның деңгейін төмендетудің барлық ша-
ралары жасалуда. Сондықтан алдағы уақытта тұрмыстық зорлық зомбылық оқиғалары 
азаятынына үміт мол!

Д.ҚАРЫМБАЕВ,
Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық

әкімшілік сотының судьясы

ЖЕГІҚҰРТ

ҚАЛТАНЫҢ ЕМЕС, ХАЛЫҚТЫҢ 
ҚАМЫН ОЙЛАУ КЕРЕК

Бүгінгі таңда парақорлық мем-
лекеттің дамуына, мемлекеттік ор-
гандардың тиісті қызмет атқаруына 
кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан 
келтіріп, заңды қағидаларды теріске 
шығарып, азаматтардың құқықтары 
мен заңды мүдделерінің бұзылуына 
түрткі болып отыр. 

Әсіресе, қоғамдық ортада жеке 
және заңды тұлғалар тұтынушы (қы-
змет алушы) болғандықтан, мемле-
кеттік және мемлекеттік емес ме-
кемелерге, оның ішінде білім беру, 
денсаулық сақтау ұйымдарына, ішкі 
істер, бақылаушы және қадағала-
ушы органдарына, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары, сот жүйесінің 
қызметкерлеріне және өзге де ұй-
ымдарға жүгінген кезде, парақорлық 
дертімен жиі бетпе-бет келеді. 

Өз кезегінде аудандық сотта да 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
мәселесі күн тәртібінен түспей, апта 
сайын сот жүйесінің қызметкер-
лерімен өткізілетін жедел кеңесте 
жиі-жиі айтылып, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын 
алу мақсатындағы пәрменді шаралар 

Ақтөбе облысында мұнай өнім-
дерімен жерді ластаған «СНПС–
Ақтөбемұнайгаз» АҚ әкімшілік жау-
апкершілікке тартылды. Бұл жөнінде 
облыстық экология департаментінің 
басшысы Нұржан Аққұл айтты. 

Бұған дейін Ақтөбе облысы, Темір 
ауданында мұнай құбыры жарылып, 
өзен суы ластанған болатын. Осыдан 
кейін Ақтөбе облысының эколо-
гия департаментінің қыз меткерлері 
« С Н П С – А қ т ө бе м ұ н а й г а з »  А Қ 
«Кеңқияқ» кен орнында жоспардан 
тыс тексеру жүргізді. 

– Қызметкерлер апат орнына 
барды. Тексеру жүргізу барысын-

МҰНАЙ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЛАСТАУДА
ЖАЗА

2. «Жеңіс» асыл тұқымды зауыты» ЖШС қатысушыларына 2021 
жылғы 20 маусымда кезектен тыс жалпы жиналыстың Жаңаарқа ауданы, 
Түгіскен ауылы, Ыдырыс Жұмабеков көшесі, 39-үй мекенжайында 
өтетіні туралы хабарлайды. 

3. КЕГЕН АУДАНЫНЫҢ «ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ» мемлекеттік 
мекемесі, БСН180540005152, Заңды мекенжайы: Алматы облысы, Кеген 
ауданы, Кеген ауылы, Момышұлы, 19. Тарату туралы шешiм қабылданды. 
Шағымдар газетте хабарландыру шыққан күннен бастап 2 ай iшiнде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген 
ауылы, Момышұлы, 19, тел: 87277721272

4.«Operating Oil Company» ЖШС, БСН 171240007169, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38, «Кең-Дала» БЦ, 
203С-кеңсе. Тел.: 87273393771.

7. «Бурное ірімшік зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
060640006962, мекенжайы: ҚР, Жамбыл обл., Жуалы ауд., Б.Момышұлы ауылы, 
Көктем көш., 17 үй, келесіні хабарлайды: 12 мамыр 2021 жылы серіктестік 
қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысында серіктестіктің барлық 
қатысушылары салымдарының мөлшерін бара-бар мөлшерде азайту арқылы 
«Бурное ірімшік зауыты» ЖШС-нің жарғылық капиталын 58 802 698 (елу сегіз 
миллион сегіз жүз екі мың алты жүз тоқсан сегіз) теңгеге азайту жөнінде шешім 
қабылданды. Несие берушілердің барлық талаптары осы хабарландырудың 
жария етілген күнінен бастап бір ай мерзімінде ҚР, Жамбыл обл., Жуалы ауд., 
Б. Момышұлы ауылы, Көктем көш., 17 үй, мекенжайы бойынша кабылданады. 
Байланыс сымтеттік: +7-707-333-05-23.

5. «Ломбард M-PROFIT» ЖШС, БСН 130540000424, шағын 
қаржылық қызметті жүргізуге берілген лицензияның әрекеті 
тоқтатылатыны туралы хабарлайды. Лицензия нөмірі: 03.21.0011.Л, 
12.03.2021 жылы берілген, Ақмола облысы,  Ерейментау ауданы, 
Ерейментау қаласы, А.Құнанбаев көшесі, 131А. Басшысы Ашикбаева 
Венера Богенбайевна.

6. «Ломбард Сафия Gold» ЖШС (БСН 160740005483)шағын 
қаржылық қызметті жүргізу 29.03.2021ж. берілген №01.21.0067Л 
лицензиясының әрекеті тоқтатылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Кенесары көшесі, 50, НП 11 және Сейфуллин көшесі, 14, НП 
3. Тел.: 87018476530.

ЖАРНАМА

– Мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырысты іске асыру арқылы 
балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық және спорттық әлеуетін арттыру үшін 
мемлекеттік қолдаудың жаңа институты енгізілді.

– 2021 жылдың 1 мамырынан бастап мемлекеттік шығармашылық және спорттық 
тапсырыс жүзеге асырылады.

– 2021 жылы жергілікті атқарушы органдар тарапынан іске асыруға 2,4 млрд теңге, 
спорттық тапсырысты іске асыруға – 3,7 млрд теңге бөлу көзделген.

– 2021 жылы республика бойынша жан басына шаққанда 23,5 мың шығармашылық 
үйірме және 1029 спорт секциясы қаржыландырылады онда шамамен 43,3 мың бала 
спортпен және шығармашылықпен тегін айналысатын болады (шығармашылық үйір-
мелерде – 23,5 мың бала, спорт секцияларында – 21548 бала)

да «Кеңқияқ» кен орнының ЦДН-1 
және ЦДН-2 цехтары арасында ор-
наласқан айналма канал учаскесінде 
мұнай коллекторының жарылғаны 
анықталды. Апат салдарынан қор-
шаған орта ластанған. Экологтар 
ластанған жер учаскелерінен топырақ 
пен су сынамаларын алды. Зерттеу 
кезінде топырақтағы мұнай өнімдері 
құрамында фондық көрсеткішпен 
салыстырғанда нормадан асып кету 
фактісі анықталды. ҚР Экологиялық 
кодексінің 217-бабының 1-тармағы-
на сәйкес, жерді пайдалану кезінде 
табиғи ортаға, топырақтың ласта-
нуына, қоқыстануына, тозуына және 

құнарлылығының нашарлауына жол 
бермеуі тиіс. Қоршаған ортаны лас-
тау дерегі компания тарапынан құ-
бырлардың техникалық жай-күйін 
бақылаудың жеткіліксіздігінен болып 
отыр. Бұл Экологиялық кодекстің 
199-бабын бұзу болып табылады, 
– дейді Экология департаментінің 
басшысы Нұржан Аққұл. 

Тексеру қорытындысы бойын-
ша «СНПС–Ақтөбемұнайгаз «АҚ,» 
Кеңқияқмұнай «Мұнай-газ өн-
діру басқармасына ҚР Әкімшілік 
құқықбұзушылық кодексі 324-бабы 
1-бөлігі (қоршаған ортаны қорғау 
жөнiндегi санитариялық-эпидемиоло-
гиялық және экологиялық талаптарды 
бұзу) және 337-бабы 2-бөлігіне сәйкес 
(жерді бүлдіру) жауапқа тартылды. 
Қытайлық кәсіпорынға барлығы 1 
млн 146 мың 658 теңге айыппұл са-
лынды. Бүгінгі күні  компания барлық 
айыппұлды ерікті түрде төлеген.  Енді 
анықталған кемшіліктерді жою жұмы-
стары жүргізіледі. Кәсіпорын 854 мың 
теңгеден астам қаражатқа қоршаған 
ортаны қалпына келтіру бо йынша 
іс-шаралар жүргізген. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

жүзеге асырылып, БАҚ-та мақалалар-
мен, өткен семинарлар жарияланып 
отырады. 

Тәрбие отбасынан басталады, 
ата-анасының шаруаны пара беру 
арқылы шешетінін, не пара алу 
арқылы өздерінің материалдық жағ-
дайын жақсартып отырғанын көріп 
өскен бала, бұл жағдайды орынды, 
яғни, солай болуы керек екен деп 
түсінеді. Есейгенде ол баладан қандай 
мемле ке ттік қызметкер шығады? Қал-
тасының қамын ойлайтын шенеунік 
бола ма, әлде тәуелсіз еліміздің ныға-
юына, қазіргі жаһандану заманында 
патриоттық сезімді барынша бойына 
терең сіңдірген, ел дамуының ұй-
ытқысы болатын нағыз азамат шыға 
ма? Соңғысы болса ләзім. Сондықтан, 

әрбір отбасы осы мәселеге аса мән 
бергені абзал.

Аудандық соттағы сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы бағытталған іс-ша-
раларды күшейту және қауіп сіздік 
мәселесіне аса көңіл бөлу қажеттілігі 
туралы әр апта сайын жедел кеңес 
отырысы өткізіліп  отырады. Оның 
ішінде, сыбайлас жемқорлық сана-
тындағы құқық бұзушылықтардың 
алдын алу,  келеңсіз жағдаяттардың 
орын алуын болдырмауға бағытталған 
шаралардың пәрменділігін арттыруға 
жұмыла бірге күресу қажет. 

Ықылас АБДУЛЛИН,
Бөкей ордасы аудандық 

сотының бас маманы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
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АЙНА

МЕРЕЙТОЙ КИЕ

Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың 
рухани байлығы, өткені мен болашағының айқын 
көрінісі. Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, 
қасиетті, құдыретті. Қазақ тілі – әлемдегі тілдер 
ішіндегі ең бай, келбетті тілдің бірі. Амал не, 
туған тілімізді шұбарлап сөйлейтіндерді жиі кезде-
стіреміз. Басқа халықты айтпағанда, өз ішіміздегі 
шала қазақтарды таза қазақ қылатын кез жетті. 
Туған тілден безінген азаматтарды көргенде Па-
устовскийдің «Туған тіліне жаны ашымаған адам 
– жәндік» – деп ашына айтқаны ойға оралады. 
Елінің болашағын ойлаған әр азамат ана тілінің 
болашағы үшін де қолынан келген көмегін аямауы 
тиіс. Ата-ананы қалай қадірлеу керек болса, өз 
ана тілімізді де солай қастерлеп, аялау қажет. Төл 
тілінде сөйлеуден безу – ана сүтін беріп өсірген 
анаңды ұмытумен бірдей.

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен егемендік 

Өз ісінің білгірі, қарапайымдылықтың 
үлгісі, әріптесіміз, Қызылорда облыстық 
сотының судьясы, Қазақстан Республи-
касы Судьялар одағының Қызылорда об-
лыстық филиалының төрағасы Әбдіқа-
нов Сәбит Әділұлы мерейлі 60 жасқа 
толды.  

Сәбит Әділұлының азаматтардың құқығы 
мен заңды мүддесін қорғаудағы, сот беделін кө-
терудегі белсенділігі, өңіріміздің сот жүйесінің 
нығаюына сіңірген еңбегі орасан зор.

Берік ұстаным, терең білім, іскерлік қа-
білет және үлкен азаматтық парасат – Сәбит 
Әділұлына тән. Өзінің қажырлы еңбегімен 
судья лауазымында аянбай қызмет атқарып 
келе жатқан оның сара жолы кейінгі толқынға 
үлгі-өнеге. Сәбит Әділұлы негізгі қызметімен 
қатар, Қазақстан Республикасы Судьялар 

Әкімшілік әділет институты көптеген шет 
елдерде кең қолданыста. Әсіресе Франция, 
Германия секілді көшбасшы Еуропа елдерінде 
әкімшілік әділет өзінің қажеттілігін әлдеқашан 
дәлелдеген. Латвия, Болгария, Нидерланды 
елдерінде де бұл институт өзін толық ақтаған. 
Сәйкесінше онда жария-құқықтық даулар жиі 
әрі жылдам қаралады. Жеке адамдар,  кәсіпкер-
лер, заңды тұлғалар жергілікті әкімшілік орган-
дарға қатысты өз құқығын арнайы сот арқылы 
қорғай алады және ол үшін көп шығынға түсу-
дің, мемлекеттік, атқарушы органдарға барып, 
табан тоздырудың қажеті жоқ.

Әкімшілік әділет институтының басты ар-
тықшылығы – сот шығынын азайтып, істерді 
қарау уақытын жылдамдатуында және төменгі 
органдардың қызметіне ведомстволық бақы-
лауды күшейтуінде. Қазақстанда осы жүйені 
ілгерілету мақсатында билік пен халық ара-
сындағы теңсіздік ахуалын қалыптастыратын 
дауларды шешудің ерекше тетігі іске қосылды. 
Оның нәтижесінде Қазақстан Республика-
сының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 
қабылданып, жаңа әкімшілік соттардың бой 
көтеретіні баршаға анық. Бұрын азаматтар-
дың мемлекеттік орган жұмысына қатысты 
арыз-шағымы жергілікті соттарда қарала бе-
ретін. Енді жария-құқықтық қатынастардан 
туындайтын даулар бойынша азаматтар заңды 
мүдделерін қорғау және қалпына келтіру үшін 
жаңадан ашылатын соттарға талап арызбен 
жүгіне алады.

Сот  әкімшілік процеске қатысушылар 
ұсынған дәлелдемелермен және әкімшілік 
істің өзге де материалдарымен шектеліп қой-
май, әкімшілік істі дұрыс шешу үшін маңызы 
бар барлық нақты мән-жайды жан-жақты, 
толық және объективті түрде зерттейді. Судья 

әкімшілік істің нақты және заңды тұстарына 
жататын құқықтық негіздемелер бойынша 
өзінің алдын ала құқықтық пікірін айтуға 
құқылы. Демек, әкімшілік сот ісін жүргізу сот-
тың белсенді рөлі негізінде жүзеге асырылады.

Сот шешім қабылдап, оның орындалуын да 
қатаң бақылауға алады.   Жауапкер әкімшілік 
іс бойынша соттың шешімін заңды күшіне ен-
ген күнінен бастап бір ай мерзімде орындауға 
міндетті, ол туралы сотқа хабарлауға тиіс. Егер 
соттың шешімі белгіленген мерзімде ерікті 
түрде орындалмаған жағдайда,  сот ақшалай 
өндіріп алуды қолданады.

Қоғам қажеттілігі қамтамасыз етілген жаңа 
кодексте әртүрлі жария құқықтық дауларды ше-
шуде тараптардың теңдігін, сот тәжірибесінің 
бірізділігін қалыптастыру назарға алынған. Ко-
дексте әкімшілік рәсімдерге қатысушылардың 
құқығына кепілдік берілген. Мемлекеттік ор-
гандардың ішкі әкімшілік рәсімдері, әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты қаты-
настар, сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу 
тәртібі толық реттелген.

Әкімшілік-рәсімдік даулар – қоғамдағы өте 
ауқымды, маңызды және ауыр істер санатына 
жатады. Онда қаралатын істердің ара салмағы-
на қарай жаңа соттардың дәрежесі де жоғары 
болмақ, себебі онда азаматтардың тікелей 
билікпен арадағы мәселелері шешіледі.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында 
іске асырылып отырған кезекті әкімшілік ре-
форма сот жүйесі ғана емес, азаматтар үшін де 
тиімді қызмет көрсетеді деп сенеміз.

Г.МЕТЕРКУЛОВА,
Маңғыстау облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы 

ӨМІР ЖОЛЫ ӨНЕГЕ

СОТ БЕЛСЕНДІЛІГІН 
АРТТЫРҒАН ҚҰЖАТ

одағының Қызылорда облыстық 
филиалының төрағасы қызметін 
жауапкершілікпен атқарып отыр.

Ал, осы Судьялар одағының 
бастамасымен мемлекеттік ме-
рекелерде судьялар мен сот қыз-
меткерлерінің арасында ой еңбегі 
мен спортты тиімді ұштастыру, 
салауатты өмір салтын насихат-
тау мақсатында спартакиадалар 
ұйымдастырылып, өткізілді. 2014 
– 2019 жылдар аралығында сот 
қызметіне қатысты журналистік 
жұмыстарға жарияланатын байқау 
бойынша жеңімпаздарды марапат-
тауда және сот қызметкерлерінің 
арасында өткізілетін мемлекеттік 
тіл сайысына филиал тарапынан 
қолдау көрсетіліп, бұл іс-шаралар-
дың тиісті деңгейде ұйымдас-
тырылуына атсалысты. Сонымен 
бірге, Қызылорда облыстық ма-

мандандырылған сәбилер үйіне, жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар үйіне және мұқтаж азаматтарға оның 
ішінде қарттар үйіне қайырымдылық көмек-
терін жыл сайын ұйымдастыруда.

Осы шаралардың басы-қасында жүріп, 
ізгілікті істің өз деңгейінде өтуіне мұрындық 
болған да – Сәбит Әділұлы. Өмірдің талай бе-
лестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайған 
алып бәйтеректей үлкен бір әулеттің ақылшы 
тірегі болып отырған әріптесімізге зор денсау-
лық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт 
пен береке тілеймін! Отбасыңыз берекелі, әр 
күніңіз мерекелі, жүрер жолыңыз ұзақ, шығар 
тауыңыз биік, көрер қызығыңыз мол болғай!

Шолпан МАЛИКОВА,
Қызылорда облыстық сотының 

судьясы, баспасөз қызметін үйлестіруші 

ПАЙЫМ

Қолданыстағы заңнама талаптарына сай еліміз-
де сот ісі бірінші кезекте мемлекеттік тілде жүр-
гізілуі тиіс, ал орыс тілі қажет болған жағдайда 
ғана қолданылады. Яғни, жүгінуші тұлға қазақ тілін 
білмеген жағдайға ғана (мысалы басқа ұлт өкілі 
болса) арызын сотқа орыс тілінде беруге құқылы. 
Бұл қағида мемлекеттік органдарға тиесілі емес, 
себебі, оларда іс жүргізу мемлекеттік тілде жүзеге 
асырылуы міндетті.

Тіл, ұлт, тәуелсіздік атаулары біз үшін қасиет-
ті ұғым. Жүрегі елім деп соққан әрбір азаматтың 
өзінің халқына, ұлтына, тіліне деген ерекше 
сезімі болатыны сөзсіз. Елбасымыз айтқандай, 
«Әрбір қазақтың ана тілін білуі – парыз, білме-
гені – ұят».

Қорғалжын аудандық сотында ағымдағы жыл-
дың басынан мемлекеттік мекемеден 5 талап арыз 
түсті, онын ішінде 4 талап арыз мемлекеттік тілде. 
Сонымен қатар, 1 азаматтық іс бойынша Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының 
сақталмауына байланысты жеке ұйғарым шыға-
рылды. Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Оны 

барлық салада белсенді пайдалана отырып, тілдің 
қолданылу аясын арттыруға күш салу, дамыту біздің 
міндетіміз!

Б.ИЗАХМЕТОВ, 
Ақмола облысы Қорғалжын  аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі

Іс жүргізуде ілгерілеу байқалады
Еліміз тәуелсіздік алған соң  қазақ тілін мем-

лекеттік тіл деп жариялағаны баршамызға мәлім. 
Қазақ тілі – шиеленіскен дауларды орақ тілдің арқа-
сында бір ауыз сөзбен шешкен бабаларымыздың 
асыл мұрасы, ұлттық мәдениетіміз бен әдет-ғұрып, 
салт-санамыздың мәйегі. 

Күні бүгінге дейін мемлекеттік тілдің дамуы 
мен нығаюына бағытталған заңдар қабылданып, 
бағдарламалар дайындалды. Ана тіліміздің мәр-
тебесі үшін жасалған жұмыстар өз нәтижесін 
көрсетуде. Әсіресе, еліміздің сот жүйесі мем-
лекеттік тілде іс жүргізуге толықтай көшкенін 
айта кеткен жөн. Іс-қағаздар қазақ тілінде тол-
тырылып, сот процестері мемлекеттік тілде өт-
кізілуде. Мәселен, Шыңғырлау аудандық сотына 
арыз-шағымдар мен кіріс құжаттары былтыр 97 
пайыз, биыл 98 пайыз мемлекеттік тілде түскен. 

Ал аудандық соттың шығыс құжаттары мен 
ішкі құжат айналымы 100 пайыз қазақ тілінде 
жүргізіледі. Бұл көрсеткіштер жыл сайын еселену 
үстінде. Сот қызметкерлерінің мемлекеттік тілді 

қаншалықты меңгергендігін әр тоқсан сайын өт-
кізілетін тестілеу анықтап береді. 

Сонымен бірге, мемлекеттік тілдің мәртебесін 
арттыру, оны отбасы құндылығы ретінде қарастыру-
ды көздейтін практикалық сабақтар мен семинарлар 
тұрақты түрде ұйымдастырылады. Мұнан өзге мем-
лекеттік тілде ресімделген сот актілерінің сапасына 
талдау жүргізіледі. Бір сөзбен айтқанда, тіліміздің 
сот жүйесінде қолданылу деңгейі жыл сайын артып 
келеді.

Қазақтың біртуар перзенті Ахмет Байтұрсын-
ұлының: «Ана тілінде еркін сөйлеп, шын жүре-
гіңмен құрметтесең ғана өзгелерге де ана тіліңді 
құрметтете аласың» деген сөзі бар. Қандай саланың 
маманы болсаң да ана тілін кұрметтеп, қазақ тілінің 
мәртебесін көтеру – қазақтың қара шаңырағының 
астында тұрған, елім, жерім деген әрбір азаматтың 
борышы деп есептеймін.

Г.АМАНТАЕВА,
Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау 
аудандық сотының кеңсе меңгерушісі 

Барымызды бағалай білейік!
Қазақ тілі – бай да құнарлы тіл. Тіл тарихы халық тарихына ұқсас. Қоғамның жылжып, өзгеруіне бай-

ланысты ол да дамып, өзгеріп отырады.
«Ұлттың сақталуына да жойылуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл» деген Ахмет Байтұр-

сынұлы. Мемлекеттік тіл – тәуелсіз елдің негізгі рәміздерінің бірі. Тіл – ұлт пен ұлтты татуластыратын 
ерекше қатынас құралы. Қазақ халқы бар тарихын көшіп жүріп өткізсе де «батпаққа батырмай, құмға 
шашпай, жұртында қалдырмай, азулыға алдырмай», барлық жиған тіл байлығын, күй мен жырын бізге 
жеткізді. Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілді. 
Ендігі жерде тілдің беделін көтеру, жоғын жоқтау, олқысын толтыру өз қолымызда.

Қазақ тілінің мәртебесіне қатысты мәселе мемлекеттік деңгейге көтеріліп келеді. Кейінгі жылдары 
жұртшылық та ана тілі үшін күресте белсенділік танытуда. Бұл жақсы үрдіс. Өйткені, көп біріксе тілді 
тұғырына көтерері анық.

Қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі емес, мемлекеттің ортақ тілі екенін ұмытпағанымыз жөн болар. 
Оны дамытуға баршамыз мүдделі болуға тиіспіз. Мәселен сот саласында қолға алынған іс-шаралар арқа-
сында төрелік алаңында қаралатын істердің, ішкі құжат айналымының мемлекеттік тілде жүргізілу үлесі 
жыл сайын көбейіп келеді.

Дінмұхаммед КУАНТАЕВ,
Ақтау қаласының мамандандырылған тергеу сотының бас маманы 

егіз ұғым. Осы орайда, мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейту мақсатында сот жүйесінде көптеген 
бастамалар қолдау табуда. Атап айтсақ, қазақ тілін 
оқып-үйрену бойынша үгіт-насихат жұмыстары, 
семинарлар мен дәрістер өткізіледі. Мұнда сот қыз-
меткерлерінің тіл үйренуіне, білімін шыңдауына 
мүмкіндік мол.

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – 
дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйрену-
ге еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ тілінің шын 
мәнінде мемлекеттік мәртебеге ие болуына әр қазақ 
үлес қосса екен дейді.

Арай ЖОРАБЕК, 
Жамбыл облысы бойынша қылмыстық 

істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының бас маманы-сот 

отырысының хатшысы

Мемлекеттің тірегі

Ана тілді білу – парыз, білмеу – ұят


