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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

2018 жылғы 5 шілдеде қабылданған «Адвокат-
тық қызмет және заң көмегі туралы» заңға сәйкес, 
халыққа заң көмегін көрсету мақсатында құрылған 
заңгерлер палатасының қызметіне экс-судьяның 
көңілі толмайды. Молдабек Ахметовтің сөзіне сен-
сек, мұндағы палатаның тізгінін ұстаған лауазымды 
тұлғалар мен басқару органының құрамы Қызылор-
да облысы бойынша Заң кеңесшілерінің палатасы 

Мемлекеттік қызмет-
тің басты артықшылығы 
– баспаналы болу. Жасы-
ратыны жоқ, қазіргі кезде 
әскери өмірге құлшыныс 
танытып, құқық қорғау 
сапында қызмет етуге 
қызығушылардың анағұр-
лым артуына дәл осы 
уақытылы жалақы мен 
үйлі болуға деген мүм-
кіндіктің қарастырылуы 
себеп. 

Қарулы күштер, әске-
ри прокуратура, ұлттық 
қауіпсіздік және ішкі істер 
органдары әскери қыз-
метшілерін баспанамен 
қамтамасыз ету меха-
низмі жыл сайын жетіл-
дірілуде. Баспана жал-
дауға берілетін өтемақы 
2012 жылдан бері іске 
қосылған. Ол бо йынша, 
баспанасы жоқ қызметкер-
лерге жалға тұрып жатқан 
пәтердің ақшасын мемле-
кет беретін. Алайда, кейбір 
пысықайлар отбасының 
әрбір мүшесіне берілетін 
ақшаның барлығын пәтер 
жалдауға емес, өз мақсат-
тарына пайдаланды. Сөз 
жоқ, көбісінің үй-күйі жоқ 
болғандықтан, мемлекет 
берген қаржыны қиналса 
да, жалдап тұрған пәтердің 
қожайындарына санап 
беруіне тура келді. 

(Соңы 3-бетте)

АУЫЛ 
АРЗАН НЕСИЕГЕ ЗӘРУ

2-бет

ЗАҢ ПАЛАТАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНДА 
ЗАҢСЫЗДЫҚ КӨП

ТІЛСІЗ ЖАУ АУЫЗДЫҚТАУҒА 
КӨНБЕЙ БАРАДЫ

3-бет

ПОРТРЕТ 
ЖЫМИҒАН СӘТ
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Жұмажан ЖАҢБЫРОВ, техника ғылымы-
ның докторы, профессор:

– Елімізде өрт қауіпсіздігі ережесінің сақтал-
мауы өрт оқиғаларының көбеюіне себеп болып 
отыр. Қазір көлікті де техникалық тексеріс, газ 
пештерінің техникалық қауіпсіздігін тексеру жай 
көзбояушылыққа айналды. Көлікті жылына бір 
рет техникалық тексерістен міндетті түрде өт-
кізу керек. Қазір ол құжатты кез келген жерде бере 
береді. Көлік жүргізушісі ақшасын төлесе болды, 
көлікті қарамастан, техникалық байқаудан өткені 

Мырзабек БЕКБЕРДІ заңгер:
– Халқымыз өрт қауіпсіздігі ережесіне бағына бер-

мейді. Нәтижесінде төтенше жағдай орын алады. 
Сондықтан төтеншелік мамандар халықтың санасын 
оятуға тырысуы керек. Өрт қауіпсіздігіне мән бермеу 
салдарынан өртке оранған үйлер жайлы ролик түсіріп, 
халықтың арасында көп тарату керек. Сонда халық өз 
үйінің ғана емес, қоғамдағы әрбір қауіпсіздік ережесіне 
мән беретін болады. 

Шыны керек, үйіндегі пешін тексеруге барса, есік 
ашпайтын тұрғындар көп. Пешінің қауіпсіздігін тексерт-
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Жыл өткен сайын өрт 
оқиғалары жиілеп ба-
рады. Сәйкесінше, өрт 

салдары да ауырлай түсуде. 
Осы орайда өрт оқиғаларының 
алдын алу үшін не істеуіміз 
керек? Оқыс жағдайды қайтсек 
азайтамыз?

(Соңы 6-бетте)

ӨРТТІҢ ЖИІЛЕП КЕТУІНЕ НЕ СЕБЕП?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ НАЗАРЫНА!ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕККЕ МҰҚТАЖ ЖАНДАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕТІН ЗАҢ ДА БАР, ҚАРЖЫ 
ДА АЗ БӨЛІНІП ЖАТҚАН ЖОҚ. АЛАЙДА ЖЕМҚОРЛЫҚ ДЕРТІ МЕН ЗАҢДЫ БЕЛДЕН БА-
САТЫНДАР БҰЛ ИГІЛІКТІҢ ХАЛЫҚҚА ТОЛЫҚ ЖЕТУІНЕ МҰРША БЕРМЕЙ ОТЫР. МҰҚТАЖ 
ЖАНДАРҒА ЗАҢ КӨМЕГІН БЕРУМЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫН-
ДАҒЫ ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАР ПАЛАТАСЫ ДА МҰНДАЙ ДЕРТТЕН ТАЗА ЕМЕС.  МҰНЫ 
ҰЗАҚ ЖЫЛДАР БОЙЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ СОТ САЛАСЫНДА ҚЫЗМЕТ 
АТҚАРҒАН МОЛДАБЕК АХМЕТОВТІҢ ӨЗІ ЖІПКЕ ТІЗІП АЙТЫП ОТЫРСА, СЕНБЕСКЕ АМА-
ЛЫҢ ҚАЙСЫ? 

қоғамдық бірлестігі жарғысының 11,1-бөлігіндегі 
«Палатаны қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп 
шығу, жойы лу) палата мүшелерінің кворумы болып 
қатысқан және дауыс беруімен жалпы жиналыстың 
шешімімен жүзеге асырылады» деген қағидаға 
пысқырып та қарамайды екен. 

Қоғамдық бірлестіктің 2018 жылдың 18 мамыры 
күні түзілген жарғысының 7,1-бөлігінде «Бірлестік 

мүшелерінің жоғары органы жалпы жиналыс болып 
табылады» деп тайға таңба басқандай көрсетілген.  
Жалпы жиналыс деп отырғанымыз боза үстінде 
айтыла салынатын бостекі әңгімелерді талдап, 
талқылайтын орын емес, палата мүшелерінің ба-
сым көпшілігінің дауысымен басқарма қаулысы 
мен шешімі қабылданатын жиын. Алайда, бірлестік 
төрағасы лауазымында болған Д. Ізбасарұлы жарғы-
ның дәл осы талабын орындауды міндетті емес деп 
қабылдаса керек, 2018 жылдың 13 қарашасы күні 
заң талабына сай бірлестік палатасының жалпы жи-
налысын шақырып, өткізбей, күн тәртібін белгілеп 
талқылатпай, палата мүшелері З.Амирова, Ж.Айып, 
А.Шүленбаева, С.Құлмахан, М.Айменов, Е.Таубаев, 
Т.Ақшалов, А.Еденбаев және А.Райымбектің атта-
рынан жалпы жиналыстың жалған хаттамасы мен 
қаулысын толтырып, дайындаған.

туралы анықтаманы жазу әдетке айналған. Кейін ол көліктің тежегіші ұста-
май қалып, жол-көлік оқиғасына себеп болып жатса, кім жауапты? Жалпы, 
әлдебіреудің жол-көлік оқиғасынан соң жауап бергені маңызды ма? Ол тексеріс 
жол-көлік оқиғасының алдын алу үшін жасалмай ма? 

– «ҚР Халқының инвес
тиция лық мәдениеті мен қар
жылық сауаттылығын арттыру
д ы ң  2 0 0 7 – 2 0 11  ж ы л д а р ғ а 
арналған бағдарламасын», 
«Қар жылық сауаттылықты арт
тырудың 2020–2024 жылдарға 
арналған тұжырымдамасын» 
жүзеге асыруға бюджеттен қо
мақты қаржы бөлінген. Соған 
сай атқарылған жұмыстың 
нәтижесі қалай?

– Бұл бағдарламалардың нәти-
жесі алдымен халықтың әл-ауқа-
тының көтерілуімен, екінші әр 
адамның қаржылық білімінің 
жетілгенімен есептеледі. Ал қазір 
бұл мүмкін болмай тұр. Қаржылық 
пирамидаға жүгініп, ақшасын 
жоғалтып жатқандар жылдан- 
жыл ға көбеюде. Мұның бәрі 
халық та қаржылық білімнің әлі де 
болса төмен екенін көрсетеді. 

ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕУ ШАРТЫ 

Мая АРАЛБАЙҚЫЗЫ, 
қаржы кеңесшісі: 

ҚАРЖЫЛЫҚ 
БІЛІМНІҢ НЕГІЗІ 

МЕКТЕПТЕ 
ҚАЛАНУЫ КЕРЕК

ШИКІЛІККЕ ТОЛЫ

кісі келмейді. Ал оқыс жағдай орын ала қалса, төтеншеліктерді кінәлап шыға 
келеді. Негізі, еліміздегі мемлекеттік өрт бақылау инспекторлары жыл сайын 
пеш жағу мерзімі басталатын кезде рейд жүргізіп, аулаларды аралау арқылы 
жөндеу сіз пештерді анықтап, ақыл-кеңес беріп, жадынамалар таратады.
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Ресми дерек бойынша, Қазақстанда күнкөріс 
деңгейі төмен азаматтар саны 1 млн 65 мыңнан 
асқан. Өткен жылмен салыстырғанда, кедейлік 
21 пайызға өсіп отыр. Бұл – ұлттық қауіпсіздікке 
тікелей кері әсер ететін басты проблема!

Аса өзекті мәселе – ауылдағы кедейлік. Оны 
шешудің оңтайлы әдісі әл-ауқаты төмен азамат-
тарды микрокредитпен қамтамасыз ете отырып, 
адамдардың бизнес-сауатын арттыру. Ел Пре-
зиденті Касым-Жомарт Тоқаев Үкіметке берген 
тапсырмасында микрокредит проблемасына 
баса назар аударды. Енді мәселені Үкімет қалай 
шешеді деген сұрақ туады.

1. «Еңбек»  бағдарламасының несиелендіру 
бағыты бойынша 2020 жылы ауыл тұрғындары-
на 43,3 млрд теңгеге 11 294 несие берілді. Осы 
бағдарлама аясындағы биылғы жылдың бюджеті 
20 млрд теңгені ғана құрап отыр. Яғни, биыл 
шағын несие алушылар саны 5200-ге азаяды. 
Пандемия кезінде Ұлттық экономика мен Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
кері позициясы бізге түсініксіз. 

2. Микрокредиттеудегі басты мәселе – ке піл-
зат. Бұл проблеманы несиеге кепілдік беру меха-
низмін енгізу арқылы нақты шешетін уақыт жетті. 

3. Биыл «Атамекен» палатасы және жер-
гілікті әкімдіктердің қатысуымен шағын несие 
ұйымдарын ашу жоспарланып отыр. Ниет дұрыс, 
бірақ өзінің тиімділігін көрсете білген, оңтайлы 
жұмыс істеп тұрған, 10 жыл шағын несие беру 
тәжірибесі бар Ауыл шаруашылығын қаржы-
лай қолдау қоры не себепті жабылмақ? Шын 
мәнінде мемлекет, қарапайым халық мүддесі 
тұрғысынан қорды сақтау қажет! Өйткені, өздері 

ЕСКЕРТУДІ ЕЛЕМЕУ — ҚАТЕР 
АНЫҒЫ МЕН ҚАНЫҒЫ

О
Ң
 
Қ
А
Д
А
М

QR-ТӨЛЕМ ХҚО-ДАҒЫ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ УАҚЫТЫН ҚЫСҚАРТАДЫ

«Азаматтарға арналған үкімет» QR-код арқылы баж 
салығын төлеуге болатын мемлекеттік қызметтер қатарын 
ұлғайтты. Енді қазақстандықтар смартфондары арқылы 
елдегі ХҚО-да кез келген мемлекеттік қызметтің төлемін 
бірнеше секундтың ішінде жолдай алады.

QR-код арқылы, мысалы, жер учаскесіне актілерді дайындау 
және беру, жылжымайтын мүлікке құқықтарды, банктік қарызға 
алу шарты бойынша талаптар құқығын беруді, кондоминиум 
объектісін, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, сондай-ақ 
жер қатынастары, жылжымайтын және жылжымалы мүліктер 
саласындағы басқа да мемлекеттік қызметтер үшін төлем 
жасауға болады.

«Пандемия кезінде ұзын-сонар кезектің алдын алу керектігін 
түсінеміз, сондықтан процестерді барынша автоматтандырып, 

қызмет алушыларға ыңғайлы етуге тырысып жатырмыз. 
Мемлекеттік қызметтер үшін QR-төлем жасау жобасы 
бірнеше ай бұрын іске қосылды және осы уақыттың ішінде 
біз тиісті құрылғыны барлық 339 халыққа қызмет көрсету 
орталығына орнаттық», – деді мемлекеттік корпорацияның 
басқарма төрағасының бірінші орынбасары Сүйеніш Әбділдин.

Азаматтар ХҚО-да мемлекеттік қызметтердің ақысын 
Homebank және Kaspi.kz қосымшасында QR-код арқылы кезексіз, 
қауіпсіз және тез төлей алады. Енді азаматтар қызмет алған 
кезде төлем жасау үшін менеджерден QR құрып беруін өтініп, 
сосын өзінің смартфоны арқылы бірнеше минуттың ішінде 
төлей алады. Айта кету керек, әр клиент үшін әрбір қызмет 
бойынша жеке QR-код жасақталады.

Амантай ЕГЕМБЕРДИЕВ,
 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕАҚ Түркістан облысы бойынша 
филиалының ресми өкілі 

Ақпан айының 17-25 ара-
лығына дөп келетін бір 

амал бар. Ол – «Бөрісырғақ». 
Қазақ ұғымында ат құлағы кө-
рінбейтін борандар осы айда күш 
алады деген болжам бар. Сол се-
бепті ақырған ақпанды «Бөрісы-
рғақ» деп атаған. Көнекөз қари-
ялардың айтуынша, ақпанның 
боранды күндерінде қасқыр-
лардың ұйығуы басталып, бір 
жетіге созылады екен. Биылғы 
бөрісырғақта күн суытып, ызғар 
күшейіп, қар жауып, ауа райы 
борандатып, «кәрі құда» бұрқ-
сарқ етіп, еліміздің көптеген 
өңірлерін біраз әуре-сарсаңға 
салды.  

«Қазгидромет» РМК дерек-
тері бойынша, Қазақстанның 
15 өңірінде дауылды ескерту 
жарияланды. Төтенше жағдай-
лар министрлігінің ресми өкілі 
Талғат Уәлидің хабарлауынша, 
министрліктің ахуалдық орта-
лығында республикалық жедел 
штаб құрылып, оның құрамына 
«Қазақавтожол» ЖШС және 
«ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ қызмет-
керлері енгізілді. Мұндай штаб-
тар Ақмола, СҚО, Қостанай, 
Батыс Қазақстан облыстары 
мен Нұр-Сұлтан қаласында да 
жұмыс істеуде. Сондай-ақ жолға 
шығып, қиын жағдайда қалып 
қойған жандарға уақытылы 
ақпараттық-психологиялық кө-
мек көрсету үшін «Жедел байла-
ныс» желісі іске қосылды.

Сарышұнақ аяз сақылдап, 
ақтүтек боран соғып, қалың 
қар жауып, көктайғақ болып, 
жолдағы көріну қашықтығы 
нашарлауына байланысты, Ақ-
мола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, 
Батыс Қазақстан, Қарағанды, 
Қостанай, Солтүстік Қазақстан 
облыстарындағы республика-
лық маңызы бар автожолдардың 
51 учаскесінде, сондай-ақ 9 өңір-
де 61 облыстық маңызы бар жол 
жабылып, барлық автокөлік-
тердің қозғалысы тоқтатылды.

Ауа райының нашарлауы 
туралы халықты ескерту мақса-
тында 38 SMS-хабарлама, «Дәр-
мен» мобильдік қосымшасы 
арқылы 26 хабарлама жіберіл-
ген. Дегенмен хабарламаға мән 
бермей, өздерінің және көлік-
тегі жолаушылардың өмірін 
қауіп-қатерге тігіп, сапарға шы-
ғып кеткендердің де қарасы аз 

Сыбайлас жемқорлық – 
әлемді алаңдатып отырған ке-
сел. Сондықтан онымен күрес 
әрбір мемлекеттегі басты ба-
сымдықтың біріне айналған. Қа-
зақстан да өз Тәуелсіздігін алған 
кезден бері сыбайластықпен 
ымырасыз күрес жүргізіп келеді. 
Бүгінгі күнге дейін жасалған 
Президент Жолдауларында 
сыбайластыққа тосқауыл қою 
мәселесінің ескерілмей қалған 
кезі жоқ. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылды рет-
тейтін жыл сайынғы мемле-
кеттік бағ дар ламалар да бұл 
бағыттағы жұмыстарды шира-
туға ықпалын тигізуде. Сонымен 
қатар, Қазақстан бұрынғы Кеңе-
стер одағына мүше мемлекеттер 
арасында жемқорлыққа қарсы 
заңды тұңғыш рет қабылдаған 
ел ретінде тарихта қалды. Осы-
ның өзі біздің тәуелсіздік алған 
кезден бастап сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алуға, парақор-
лықты болдырмауға ерекше ден 
қойғанымызды дәлелдейді.

Сыбайлас жемқорлықтың 
жаңа түрлерінің таралуына бай-
ланысты оның типологиясы да 
барған сайын кеңеюде. Ға лымдар 
сыбайлас жемқорлықтың әр түр-
лі типтерін белгілеген. Соның 
ішінде С.Алатастың типология-
сы негізгі болып табылады. Ол 
да сыбайлас жемқорлыққа «жеке 
пайда мүддесі үшін сенімді асы-
ра пайдалану» деген анықтама 
берген. Алатас типологиясының 
негізін сыбайлас жемқорлықтың 

екі түрі құрайды. Оның біріншісі 
– трансактивті. Яғни, бұл құқық 
бұзушылық түрі неғұрлым жиі 
кездеседі және пара беруші мен 
пара алушы арасында екі жақты 
пайда табу мақсатында жаса-
латын келісімге негізделеді. Ал 
екіншісі – экстортивті. Бұл пара-
ны мәжбүрлеу арқылы күштеп 
алумен сипатталады. Сыбайлас 
жемқорлықтың басқа түрлері 
осы екеуінің негізінде құралған 
немесе оларға сипаты жағынан 
жақын. 

Бүгінге дейін сарапшылар 
сыбайлас жемқорлыққа нақты 
анықтама беріп, оған не түрткі 
болатынын, залалы мен кері 
әсерін зерделеп, кеселдің ал-
дын алудың әртүрлі механизм-
дерін жасап үлгерді. Ол үшін 
жемқорлықты жеңген елдердің 
тәжірибесіне мән беріліп, озық 
елдердің күрес нәтижелері та-
разыланған. Сонда белгілі болға-
нындай, сыбайлас жемқорлықты 
жою үшін өркениетті елдер ең 
алдымен мемлекеттік қызметтің 
мәртебесін өсірген, бұл қызмет-
ке тек ары мен қолы таза жан-
дардың іріктелуіне басымдық 
берген. Мемлекеттік қызметкер-
лердің әлеуметтік, материалдық 
мәселелері толық шешіліп, қыз-
меттердің барынша ашық жүр-
гізілуі жолға қойылған. Осыдан 
көріп тұрғанымыздай, мәрте-
белі қызметке орналасып, өзінің 
әлеу меттік мәселесіне алаңда-
майтын, жаңа технологияның 
арқасында қызметі алақандағы-

дай ашық көрініп тұратын орта-
да сыбайлас жемқорлыққа орын 
болмайды. Біздің де мақсатымыз 
– осындай таза мемлекет орнату. 

Қазақстандық сотта да сы-
байлас жемқорлықтың алдын 
алуға бағытталған іс-шаралар аз 
емес. Сот қызметіне жаңа техно-
логия игіліктерінің енгізілуі сот 
қызметкерлері мен судьялардың 
азаматтармен тікелей жүздесуі-
не жол бермейді. Электрондық 
қызметтің бұл тек бір ғана ар-
тықшылығы. Бұған қоса, істерді 
компьютер көмегімен бөлу, сот 
құжаттарын, арыз-шағымдарды 
«Сот кабинеті» сервисі арқылы 
қабылдау, сұраныстарды онлайн 
орындау, сот мәжіліс залдары-
ның толықтай дыбыс-бейне жазу 
құрылғыларымен қамтылып, 
істердің таспаға жазылуы сотқа 
да, азаматтарға да тиімді. Жұ-
мыстағы ашықтық – жемқор-
лыққа қарсы күрестің негізгі 
тетігі. 

Алайда, бүгінгі жағдай көр-
сетіп отырғандай, сыбайлас 
жемқорлықты тек құзырлы 
органдардың көмегімен жеңе-
міз деу қате пікір. Елбасымыз  
Н.Назарбаев айтқандай: «Cы-
байлас жемқорлықты қоғамның 
көмегінсіз жеңу мүмкін емес». 
Сондықтан бұл іске бүкіл қоғам-
ды, азаматтарды біріктіре біл-
сек, ұтарымыз көп болмақ.

Айгүл МАЛИКОВА,
Медеу аудандық 

№2 сотының төрағасы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Ерлан САИРОВ, 
Парламент Мәжілісінің депутаты:

АУЫЛ АРЗАН 
НЕСИЕГЕ ЗӘРУ

өз өмірін қауіп-қатерге тігіп, 
жанкештілік танытатындары аз 
емес. Солардың бірі – қостанай-
лық полицей Амантай Байжа-
новтың іс-әрекеті өткен аптада 
әлеуметтік желіні шарлап кетті. 
Жедел шешім қабылдап, ақтүтек 
боранда адасқан оннан астам 
көліктің алдына түсіп, оларға 
жол көрсетіп, екі шақырымдай 
жаяу жүгірген патрульдік поли-
ция лейтенантына желі қолда-
нушылары алғыстарын жаудыр-
ды. Сөйтіп, Амантай көліктердің 
абайсызда жолдан шығып, то-
сын жағдайға ұрынбай, қала 
ішіне кіруіне себепші болды. 
Боран кезінде ерлік танытқан 
полицейдің әрекеті министрлік 
тарапынан оң бағаланып, ІІМ 
логотипі бар сағат табыс етіл-
ді. Жаужүрек тәртіп сақшысы 
бұған дейін де әріптесімен бірге 
жанып жатқан үйден 15 адамды 
аман алып шыққаны үшін «Өрт-
те көрсеткен қайсарлығы үшін» 
медалімен марапатталыпты. 

Табиғаттың тосын мінезінің 
зардабы тек жол үстіндегі жолау-
шыларға ғана емес, білім беру 
жүйесіне де, елді мекендерге де 
тиді. Күн суытып, аяздың күше-
юіне байланысты мектептерде 
сабақ тоқтатылса, көптеген елді 
мекендер жарықсыз қалды. 

Құзырлы сала мамандары 
қыстың көзі қырауда алыс жолға 
шығуды жоспарлаған азамат-
тардың күні бұрын ауа райы 
болжамын міндетті түрде зер-
делеп, дауылды ескерту туралы 
хабарламаларға құлақ асып, 
қауіпсіздік шараларын сақтауға 
шақырады.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»  

БАЗЫНА

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ҚОҒАМНЫҢ 
КӨМЕГІНСІЗ ЖЕҢЕ АЛМАЙМЫЗ

қиналып отырған ауылдағы ұсақ шаруалар мен 
зәру адамдардың қаржы көзінен мүлдем қағылу 
қаупі басым.

4. Ауылда шағын бизнесті дамытудың бас-
ты аспектісі – тұтыну және қызмет көрсету 
кооперативтерін құру. Халықаралық тәжіри-
беде бұл кооперативтер өнімді өңдеу, өткізуге 
көмектесу, ветеринария, мал азығын дайындау 
бойынша қыз мет көрсету, жаңа технология, жаңа 
тұқымдар жөнінде білім таратумен айналысады. 
Осындай кооперативтерді, әсіресе, шалғай елді 
мекендерде құру өте өзекті. 

5. Шалғай елді мекендерге арзандатылған 
шағын несие жеткізудің де инфрақұрылымын 
жасау маңызды. Банктер мен микрокредит ұй-
ымдары қала жанындағы елді мекендерді ғана 
қамтиды. Алыстағы ауыл арзан несиеге зәру, 
жеткізетін амал жоқтың қасы. Бұл жөнінде де 
Президент Тоқаев «бірнеше аймақтарда «егістік-
тен сөреге дейін» кооперациялық тізбек» жасау 
жөнінде Үкіметке нақты тапсырма берген. Осы 
бастама бойынша 2 миллион ауыл тұрғынының 
кірісін өсіру қарастырылған. Бүгінде бұл тапсы-
рма формальды орындалды, қаржы көзі зәру 
адамдарға жетпеді деген пікір бар. 

Ауылшаруашылық министрлігі осы бастама 
бойынша, қанша зәру адамға нақты көмек көр-
сетілгені жөнінде есеп бергені абзал. Бізге әрбір 
адамның тағдыры қымбат!

Дайындаған 
А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,

«Заң газеті»

Бұл туралы ұсыныс ҚР Мә-
дениет және спорт министрі  
Ақтоты Райымқұлованың Пар-
ламент Мәжілісінің жалпы 
отырысында «Қазақстан Рес-
публикасының кейбір заңнама-
лық актілеріне көрнекі ақпарат 
мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу тура-
лы» заң жобасы бойынша жа-
саған баяндамасында айтылды. 

Министрдің айтуынша, көп-
теген баннерлер мен жарнама 
тақталарында «Тіл туралы» заң-
ның талаптары орындалмай-
ды. Көрнекі ақпаратқа қатысты 
заң бұзушылықтар бойынша 
қазақстандықтардан үш жа-
рым мыңға жуық шағым түскен. 
Заңнамаға тиісті өзгерістер ен-
гізуді көздеп, Мәжіліс қарауы-
на ұсынылған құжатта мәтінді 

ПӘРМЕН

ЖАРНАМАНЫ 
ҚАЗАҚША ҚАТЕСІЗ ЖАЗ!

орфография нормаларына сай 
жазу, оның теңтүпнұсқа аудар-
масы мен мағынасын сақтау 
нормалары қарастырылған. Ол 
деректемелер мен көрнекі ақпа-
рат құрал (баннер, маңдайша, 
хабарландыру, жарнама, баға 
көрсеткіштері және т.б.) мәтінін 
орфография нормала рына сәй-
кес жазу талабы қазақ тіліндегі 
мәтіндердің сапасыз жазылуы-
на, орфографиялық қателерге 
жол бермеуге, теңтүпнұсқалы 
аудармасын сақтай отырып, жазу 
талабы екі тілде (қазақ және 
орыс тілінде) берілген мәтіннің 
мағына, мазмұн жағынан сәйкес 
келмеу фактілерін жоюға бағыт-
талып отыр.

Аталған проблемаларды 
шешу мақсатында заң жобасы 
аясында Қазақстан Республи-
касының 13 заңы мен кодексіне 
түзетулер енгізу көзделіп отыр. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Жарнамалар мен билбордтардың қазақша нұсқасын-
дағы өрескел қателер туралы бұған дейін талай мәрте 

айтылып та, жазылып та келеді. «Баяғы жартас – бір жартас» 
болып келген бұл мәселедегі сіресіп қалған сеңнің қозғалуына 
себеп болатын заң жобасы жақында мақұлданды. ҚР Парламенті 
Мәжілісі бірінші оқылымда-ақ мақұлдаған маңызды құжат жар-
наманы қазақша қатесіз жазуға міндеттейтін болады. 

болмағанын айтып өткен жөн. 
Нақты деректерге сүйенсек, 
Қостанай, Ақмола, СҚО және 
Ақтөбе облыстарында үлкен 
жолдың бойындағы бекеттерде 
жалпы саны 359 автокөлік тоқта-
тылған.

Жабық жол учаскелерінде 
халықты эвакуациялау және 
дер кезінде көмек беру үшін 
арнайы дайындалған 473 жылы-
ту пунк тіне орналастырылған 
267 адамның ішінде кәмелетке 
толмаған 18 баланың болуы да 
ойландырады. Бұл көрсеткішті 
өңірлерге бөліп қарастырар бол-
сақ, Солтүстік Қазақстан облы-
сында жол азабын тартқан 166 
адамға (оның ішінде 15 бала), 
Ақмола облысында 40 адамға, 
Батыс Қазақстан облысында 16 
жолаушыға (3 бала) және Қоста-
най облысында 45 адамға тиісті 
көмек көрсетілген. 

Қостанай, Солтүстік Қа-
зақстан,  Батыс Қазақстан, 
Атырау облыстарында және 
Нұр- Сұлтан қаласында Төтен-
ше жағ дайлар министрлігінің 
аумақтық бөлімшелерінің 155 
бірлік техникасының көмегімен 
468 адам (30 бала) қар құрса-
уынан құтқарылып, қауіпсіз 
жерге жеткізілген. Жалпы алған-
да, осы күндері жол бойындағы 
шұғыл жұмыстарға Төтенше 
жағдайлар министрлігінің, Ішкі 
істер минис трлігінің, жол қы-
зметтерінің, жергілікті атқару 
органдарының 662 қызметкері 
мен 423 бірлік техника жұмыл-
дырылған. 

Осындай сын сағатта уақыт-
пен санаспай, қоғамдық тәртіпті 
күзетіп, жол ережесін қадаға-
лайтын сақшылардың арасында 
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– Біз күн өткен сайын өрттің алдын алуға машықтанамыз ба десек, керісінше, орын алған 
қайғылы жағдайлардан қорытынды шығарып, қауіптің алдын алу орнына талапқа сай әрекет 
ете алмай жайылып барамыз. Мәселен, көліктерге қалай газбен жүруге рұқсат бердік, солай 
көлік өртену оқиғалары жиіледі. Бұрын көліктің өртенуі мүлдем кездеспейтін. Ал қазір жиілеп 
кетті. Бұл қалыпты нәрсе, өйткені газбен жүретін көліктердің өртену қаупі жоғары. Ал көлік 
жүргізушілерінің көгілдір отынға қызығушылығы жоғары. Себебі, газ бензиннен арзан, үнемді. 
Бірақ қауіптілігі көп. Өйткені, газ құрылғысын орнатуда кейбір талаптар сақталмайды. Көлік 
жүргізушлері техникалық тексеруді кейінге қалдырып жатады. Алайда техникалық тексеріс 
аса маңызды. Себебі көлік құрылғылары тез жанғыш келетіндіктен, адам өміріне аса қауіпті. 

– Сондықтан төтеншелік мамандардың мәртебесін, 
құзыретін көтеру керек. Төтеншелік инспектордың пешін 
тексертпеген тұрғынның үйін газ көзінен ажырататындай 
құзыреті болуы керек. Әйтпесе, жеке тұрғын үйлердегі өрт 
оқиғалары азаймайды. Қараша айынан бастап ақпан айына 
дейінгі уақыт өрттің көп болатын кезі. Осы кезеңде электр 
қондырғыларын, тұрмыс құралдарын дұрыс қолданбаудан 
шығатын өрттер саны артады. Сонымен қатар, жекемен-
шік үйлердің аулаларындағы қора-жайлар мен моншалардың 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Жұмажан ЖАҢБЫРОВ, техника ғылымының докторы, профессор: Мырзабек БЕКБЕРДІ заңгер:

Қайта соңғы жылдары газ баллоны құрылғысымен жабдықталған автокөліктердің арнайы тұрақтарға кіруіне тыйым 
салынды. Өйткені кейбір көп қабатты үйдің паркингінен газдың исі шығатыны туралы тұрғындардан көптеп шағым түсе 
бастады. Мамандар шағымдарды арнайы барып зерттегенде, шынында да өрт шығу немесе жарылыс болу қаупі бар екенін 
байқаған. Яғни газбен жүретін көліктер астында автотұрақ орналасқан ғимараттарға қауіп төндірген.

Егер өрт шығып, жарылыс тәрізді басқа да қауіпті жағдай болса, көлік иесі қылмыстық жауапқа тартылады. Көлік 
жүргізушісі тәртіпке бағынбаса, 5 айлық АЕК көлемінде айыппұл төлейді. Ал егер адамдар қаза тапса, кінәлі адам 5 
жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Жазаға тарту жайлы ойластырған дұрыс. Бірақ сол көлік-
терге газбен жүруге рұқсат бермесек, тіпті жақсы еді. Өйткені көлік тұрақтарында тұрмай-ақ аулада тұрып, өртке 
оранып жатқан көліктер бар. Сол аулада балалар ойнайды, үлкендер жүреді. Бәрінен қауіпсіздік маңызды. Сондықтан 
өрттің шығу төркініне үңіліп, алдын алған дұрыс деп ойлаймын. 

ӨРТТІҢ ЖИІЛЕП КЕТУІНЕ НЕ СЕБЕП?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

жану жағдайлары көбейеді. Әсіресе, осы кезеңдерде мамандардың жұмысын арттыру 
керек. Бұл жерде өрт сөндіру қызметінің техникалық дайындығы да маңызды. Тозығы 
жеткен, шұрқ тесік техника өрттен қорғап жарытпасы анық. Сондықтан олардың 
техникалық жарақтануына да мән беру қажет. Қанша жерден тілсіз жау дегенмен, 
әрбір салынған ғимарат, шекара асып келген тауардың қауіпсіздігін бақылауға алсақ, 
тілсіз жаудың тілін табу оңай болар еді. 

Жалпы, қадағалау жұмыстарының әлсіреуі мен өрт қауіпсіздігі ережесінен тұрғын-
дардың бейхабар болуы көп қатерге себеп. Әсіресе, өрт салдарынан адам өлімінің көбеюі 
бұл мәселенің әбден асқынғанын аңғартады. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

МӘСЕЛЕ

ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕУ 
ШАРТЫ 

ШИКІЛІККЕ 
ТОЛЫ

30 ЖЫЛ АЛҒА ЕМЕС, АРТҚА КЕТТІК

Өз атына рәсімдемесе де, баспанасын өзге туыстарына аударып 
алғандар пәтері жоқтардың қатарына жатқызылып, ай сайын пәтерақы-
ны қалталарына басып келді. Алайда 2018 жылдан бастап еңбек өтіліне 
қарамастан, барлық әскери қызметкерге пәтер берілетін жаңа жүйе іске 
қосылды. Қаражат бұрынғыдай әскеридің қолына емес, екінші деңгей-
дегі банктерде ашылған жеке арнайы шоттарына аударылатын болды. 
Заң бойынша әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар, кадеттер мен кур-
санттардан басқаларға тұрғын үй төлемақысы әскери қызметшілердің 
қызмет мерзіміне қарамастан, баспанаға мұқтаждардың бәріне беріледі. 
Ал жатақханада немесе жабық және оқшауланған әскери қалашықтар-
да, шекаралық заставаларда, басқа да жабық нысандарда орналасқан 
баспанамен қамтамасыз етілген әскерилерге тұрғын үй төлемақысының 
50%-ы ғана төленеді. 

Полицейлерге де дәл солай, зейнеткерлікке шыққанға дейін баспана 
шығынын мемлекет өз мойнына алады. Бүгінгі күні министрлік тара-
пынан республика бойынша  23 935 полиция қызметкеріне тұрғын үйді 
жалдау мен жалға алу үшін өтемақы төленеді. Тұрғын үйдің бір шаршы 
метрін жалдау мен жалға алудың орташа құны мемлекеттік статистика 
саласындағы уәкілетті органның ресми сайтында жарияланған. Қала-
лық және аудандық жерлердегі өтемақы мөлшері де осы статистикалық 
жұмыстардың деректеріне сәйкес анықталады. Мәселен, Нұр-Сұлтан 
қаласында әр отбасы мүшесіне  –55 278, Таразда – 19 872 теңге қарасты-
рылған. Бұрын өтемақы тек жедел-тергеу құрылымдарына ғана төленсе, 
қазір учаскелік, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлар, 
патрульдік полицейлер, ҚАЖ бөліністері секілді тағы бірқатар қызмет-
терге беріледі.

Енді жалдау мен жалға алудың шарттары қалай жүзеге асырыла-
ды? Әскери қызметшілерге екінші деңгейлі банктердегі жеке арнаулы 
есепшотына ай сайын тұрғын үй төлемдері аударылады. Тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшері еліміздің тиісті өңіріндегі тұрғын үйдің бір 
шаршы метрі құнын әскери қызметшінің отбасы мүшелерінің әрқайсы-
сына тиесілі пайдалы аудан нормаларына, яғни бір адамға шаққанда 18 
шаршы метрге көбейту арқылы есептеледі. Әскери қызметшілер осы 
тұрғын үй төлемдерін ипотекалық несиені пайдалана отырып, тұрғын 
үйді сатып алуға, тұрғын үй арендасын төлеуге, соның ішінде баспа-
наны кейіннен сатып алу құқығымен жалға алуға, үлестік тұрғын үй 
құрылысына және тұрғын үй құрылыс кооперативіне қатысқан кезде 
жарналарды төлеуге, тұрғын үй құрылысы жинақтарын жинауға және 
тұрғын үй жағдайын жақсартуға пайдалана алады.  

Ал зейнет алды жасындағы әскери қызметшілер тұрғын үй төлемдері 
көмегімен баспана алуға жеткілікті қаражат жинай алмайтын болған-
дықтан, бұл санаттағыларға зейнеткерлікке шыққан кезде баспанаға 
мұқтаж болған бұрынғы бүкіл кезеңіне тұрғын үй төлемін есептеп, 
біржолғы аудару қарастырылған. Өзге өңірге жіберілген, бірақ бұрынғы 
орында ипотекалық несие рәсімдеген әскери қызметшілер үшін ипотека-
лық келісімшарты рәсімделген өңірдегі тұрғын үй төлемдерінің мөлшері 
бұрынғы көлемде сақталады. Бірақ, әскери қызметші ол баспанасын 
жалға беріп, түскен қаражатқа жаңа қызмет орнында үй жалдап тұруына 
құқық берілген. 

Сондай-ақ, әскери қызметшілер қысқа уақыт ішінде кез келген өңірде 
әрі өз таңдауы бойынша төл баспанасына қол жеткізуіне мүмкіндігі бар. 

Әрине, үйсіз-күйсіз жүрген әскерилер мен полицейлердің баспана-
лы болуына мүмкіндік берген бұл бағдарлама тәп-тәуір. Тұрғын үйге 
мұқтаж ретінде кезекке тұрып, банкте арнайы есепшоттарын ашып, кез 
келген өңірден қалаған пәтеріне қол жеткізе алады. Мұндай тәжірибе 
көрші елдердің күштік құрылымдарында қолданысқа енгізіліп, тиімді 
нәтиже көрсетіп келеді. Алайда мемлекеттің берген мүмкіндігін 
молынан пайдаланып қалуды көздейтін кейбір қызметкерлер бұл 
бағдарламаның да шикі тұстарын өз пайдаларына жаратып жүр. 
Бастарындағы баспанасын туыс-туғандарына аударып, мемлекет 
беретін өтемақыны өмір бойы алуға қызығатындардың қатары 
көп. Өйткені, өтемақы төленер кезде қызметкердің өзге туыстары-
ның атындағы пәтердің шын мәніндегі қожайынын анықтау қиын. 
Сондықтан, өтемақы төлеудің шарттарын әлі де қайта қарастырып, 
алдыңғы кезекте шын мұқтаждарды баспанамен қамтамасыз ететін 
құжат керек-ақ. 

Салтанат ҚЫРЫҚБАЕВА, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны: 
– Әскери бағдарламамен үй алуға бір-ақ рет рұқсат етіледі. Ал 

өздерінің үйлерін әйелінің ата-анасына, бауырларына аударып алып, 
үкіметтен ақша алып отырғандар қайта баспаналы болуға үмітті. 
Өйткені, көбіне басшылық қағаз жүзіндегі келісімшартқа сенеді. Ол 
заңды құжат. Сондықтан үйлері өздерінің аттарында болмаған 
күннің өзінде пәтер жалдап, ақша алып отырған қызметкерлердің 
жалға алып отырған пәтері кімнің атында, туыстық байланыста-
рын тексеру керек қой. Бір жағынан, шын мәнінде пәтер жағалап, 15 
пайыз алғашқы жарнаны жинай алмай отырғандарға қиын болып тұр.

Жадыра МҮСІЛІМ 

Ұлттық статистика бюросының дерек-
теріне қарағанда, мектепке дейінгі ұйымдар 
саны республикада 1991 жылы – 8584, 
балалар саны 1 млн 67 мың, оқытушылар 
саны медицина қызметкерлерімен бірге 
есептегенде – 104 мың, ал 100 орынға 
шақ қанда балалардың орынмен қамтылуы 
107 пайыз болған екен. Ұйым саны 2000 
жылға дейінгі кезеңде 7,8 есе кеміп,  2010 
жылы – 4781, 2020 жылы – 10 719 болған. 
Ал бала саны да, оқытушылар саны да, 
100 орынға шаққанда балалардың орын-
мен қамтылуы да бұрынғы деңгейге әлі 
жеткен жоқ. Мәселен, Білім және ғылым 
министрлігінің сайтындағы мәлімет бо-
йынша, мектепке дейін гі 10 719 ұйымның 
6 269-ы мемлекеттік, 4 450-і жекеменшік. 
Бұл ұйымдардағы балалар саны – 906 800, 
яғни 1-6 жастағылардың 78,7% қамтылған. 
Жас ерекшелігі бойынша бөлетін болсақ, 
3-6 жастағылардың 98,5%, 1-3 жастағылар-
дың 42,7% балабақшамен қамтылып отыр. 
Министрлік Алматы (98,4), Қостанай (99,8) 
облыстары мен Нұр-Сұлтан (96,1), Алматы 
қалаларынан (87,1) басқа өңірлерде бала-
ларды мектепке дейінгі ұйымдармен 100% 
қамтылған деп отыр. Алайда балаларын 
балабақшаға беруге тұрмыстық жағдайы 
көтермегендіктен, өздері қарап отырған 

аналар санына қатысты дерек еш жерде 
жоқ. Бұл мәселе ата-анасы азық-түлік алу 
үшін сыртынан бекітіп кеткен кезде бас-
панасы өрт құшағында қалған не қараусыз 
қалған балалар терезе, балконнан құлап 
мертігіп, қайтыс болған кезде оқтын-оқтын 
көтеріліп жатқанымен, одан сабақ алып, 
нәтиже шығарған Үкіметтің ісін байқай 
алмай отырмыз. Мектеп жасына дейінгі ба-
лаларды балабақшамен қамтамасыз етуден 
бастап, ондағы білім беру ісі Мемлекет бас-
шысының халыққа Жолдауында ешқашан 
ұмыт қалған емес. Алайда қазіргі жағдайға 
қарайтын болсаңыз, айтылған сөздің бәрі 
сол жерде қалып қоятын секілді көрінеді. 
Мәселен, Елбасы Н.Назарбаев 2018 жылы 
10 қаңтарда: «2019 жылдың 1 қыр күйегіне 
қарай мектепке дейінгі білім беру ісінд 
балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше 
оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын 
дамытатын бағдарламалардың бірыңғай 
стандарттарын енгізу қажет» депті. ҚР Пре-
зиденті Қ.Тоқаев та 2019 жылы: «Үкімет 
атаулы әлеуметтік көмекті бөлу тәртібін 
реттеуі керек. Бұл жүйе ашық әрі әділетті 
болып, адамдарды бейқамдыққа емес, 
еңбек етуге ынталандыруы тиіс. Көмек, 
негізінен, жұмыс істей тіндерге берілуі 
тиіс. Сонымен бірге, аз қамтылған отба-

сылардың балаларына қамқорлық көрсету 
керек. Олар үшін кепілдендірілген әлеу-
меттік көмекті енгізу қажет. Бұл дегеніміз 
– мектеп жасына дейінгі балаларға үнемі 
қолдау көрсету». Ал былтыр: «Біз бала-
лардың мектепке дейінгі жан-жақты даму 
мәселесін шешуіміз керек. 2025 жылға 
қарай 6 жасқа дейінгі балаларды мектеп-
ке дейінгі тәрбие мен және оқытумен 100 
пайыз қамтамасыз етуді міндеттеймін. Бұл 
түйткіл мемлекеттік балабақша салумен 
ғана шешілмейді. Осы іске жеке бизнесті 
тартып, қолдаудың жаңа түрлерін, со-
ның ішінде қаржыландырудың ваучерлік 
тәсілін ойластыру қажет» деді. Мемлекет 
басшысының бұл тапсырмаларын орын-
дау үшін кім, не істегенінен көпшілік  әлі 
күнге хабарсыз. Ал заң бойынша Үкімет-
тің атқарып жатқан барлық жұмысының 
есебін тыңдап, оған көңілі толмаса, Үкімет 
басшысының өз орнын босатуын  ғана 
емес, Үкіметтің де таратылуын талап етуге 
қақылы Парламенттің де ел мүддесіне қа-
тысты мәселелерде белсенділік танытып, 
пәрменді іс-қимыл жасағанын әзірге ешкім 
көре алмай отыр.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»  

Былтыр елімізде он мыңға жуық 
өрт тіркеліп, тілсіз жау салдарынан 
270-тей адам жарақаттанып, 250-ден 
астам адам өрт құрбанына айналыпты. 
Жыл аяғында есеп берген ҚР Төтенше 
жағдайлар министрі Юрий Ильин «Өт-
кен жылмен салыстырғанда, бізде өрт 
саны бойынша өсім бар. Қаза тапқандар 
бойынша өсім 2%. Тек өткен аптада біз-
де 293 өрт болды. Онда 19 адам қайтыс 
болды, ауруханаға жатқызу кезінде 47 
адамға көмек көрсетілді» деген болатын. 
Осы орайда қазір неге өрт көп?

Өрт сөндірушілерге еліміз бойынша 
күніне 100-150 шақырту түседі екен. Шақы-
руға сай төтеншеліктер тарапынан әрекет 
етілсе жақсы. Көбінесе «тілсіз жауға» төтеп 
берер шамамыз болмай қалатыны жасырын 
емес. Мәселен облыс, аудан орталығынан 
шалғай жатқан ауылдарда өрт оқиғалары 
орын алғанда, техникамен жабдықталған 
өрт сөндіру көліктері жолдың алыстығынан 
келе алмай, тұрғындар көбінесе жанып 
жатқан өрттің «тілсіз жау» екенін мойын-
дап, отқа құр қарап тұрумен ғана шектеліп 
жатады. Соның дәлелі әлеуметтік желіде 
ауылында болған өрттің жайын қозғаған 
журналист Диас Нұрақын: «Апат айтып 
келмейді. Кеше Кеген ауданы, Жалаңаш 
ауылындағы бір үйді тілсіз жау жалмап 
кетті. Қызыл жалын әп-сәтте ақсарайдай 
баспананы күлге айналдырған. Өйткені 
шалғайдағы ауылда өрт сөндіру көлігі жоқ. 
100 шақырымдағы аудан орталығынан өрт 
сөндіргіштердің келіп үлгермейтіні белгілі. 
Сондықтан шарасыз тұрғындар «жанған 
отқа қарап тұрудан басқа қайран қыла алма-
дық» дейді. Соңғы бір айда осымен екінші 
үй өртеніп отыр. Негізі ауылда төтенше 
жағдайлар қызметі бар. Онда үш адам жұ-
мыс істейді. Бірақ бірде-бір техника жоқ. 
Сонда ондай құтқарушылар не үшін керек? 
Екі жыл бұрын ауылға су тартылған. Бірақ 
жеме-жемге келгенде өрт гидранттарында 
су болмаған. ТЖМ қайта құрылып, қаржы 
бөлініп жатыр. Ал, алыстағы ауылдарда 
әлі өрт сөндіру қызметі жоқ. Жергілікті 
халық «төтеншеліктер тек жылыту маусы-
мы басталарда кәсіпкерлік нысандар мен 
мекемелердегі өрт қауіпсіздік талаптарын 
тексеріп, сай келмесе айыппұл салып, ақша 

ТҮЙТКІЛ

алумен ғана айналысып отыр» деп ашына-
ды. Ал өзге өңірлердегідей үй-үйді аралап, 
мұржаны, пешті тексеріп, ескерту парақ-
шаларын таратып, жүрген жан көрмейсің. 
Жалаңаш кезінде аудан орталығы болған, 
айналасында ондаған ауыл бар ең үлкен елді 
мекендердің бірі болатын. Сондықтан тым 
құрығанда 1-2 өрт сөндіру көлігін әкеліп 
қою керек. Шөп, қора-қопсы өртенгенде 
үндемеген халық, енді үйлер жана бастаған-
да кәдімгідей үрейленіп отыр. Осындай 
төтенше жағдайға дайын емес, апаттың ал-
дын алуды ойламайтын, өрт сөндіретін бір 
метр «шлангасы» да жоқ төтеншеліктердің 
қызметі мен материалдық-техникалық база-
сын бір тексеретін уақыт жеткен сыңайлы» 
дейді. Жөн сөз. 

Жалаңаштағы жағдай еліміздегі мыңда-
ған ауылға ортақ мәселе. Өрт шықса көр-
ші-көлем жабылып, қарсыласып бағады. 
Өйткені төтеншеліктерден қайран жоқ. 
Ауылда көбінесе қора-қопсы, үй мен жаз-
дық сарай қатар, жапсарлас орналасып жа-
тады. Сондай бір өрт кезінде ауылдастарым, 
«өрт жақын тұрған үйді де ала кетпесін» 
деп сонымен алыса беріппіз, қора ішінде-
гі енесін күтіп тұрған бота, бұзау, лақтар 
тірідей жанып кетті. Қора төбесі ішіне 
түскенде, төлдердің аянышты дауысын 
естіп денеміз түршікті» деген еді ашынып. 
Сондықтан ауылдың төтенше жағдайға 
дайындығын пысықтамасақ, өрт оқиғалары 
салдары ұлғая береді. Өйткені, статистика 
бойынша, елімізде жыл сайын 15 мыңнан 
астам өрт орын алады, оның 65-67%-ы 
жекеменшік тұрғын үй секторында тірке-
леді екен. Демек, халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеміз десек, өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету шараларын пысықтайтын 
кез жетті. Жыл өткен сайын өрт оқиғалары 

көбейіп барады. Мәселен, Қызылорда об-
лысында 2021 жылдың басынан бері облыс 
көлемінде 66 өрт оқиғасы тіркелген. Төтен-
шеліктер бұл статистиканың өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда  34,8 пайызға 
көбейгенін мойындап отыр. Мамандар өрт-
тің басым бөлігі электр желілерінің қысқа-
ша тұйықталуынан, пеш пен тұрмыс тық 
газ қондырғыларының ақауынан шығаты-
нын айтады. Еуропалық елдердің көбі өрт 
қауіп сіздігі жүйесінің аясында газ датчигін 
орнатуды заң жүзінде бекітті. Бәлкім бізге 
де осылай қауіптің алдын алуды заң жүзін-
де бекіту керек пе?! Өйткені өрт кесірінен 
материалдық шығын, зардап шегушілердің 
саны және қайтыс болғандардың қатары 
жыл өткен сайын артып барады. Қоғамдық 
орындарда да өрт оқиғалары жиілеуде. Он-
дағы өртке бірден-бір себеп – қауіпсіздік 
ережелерінің сақталмауы екен. 

Айтпақшы, тұрғын үйлер мен қоғамдық 
орындардан бөлек, елімізде көлік өртену 
оқиғалары да жиілеп кетті. Әсіресе, жол 
үстінде, техниканың кенеттен отқа орануы 
мамандарды қатты алаңдатып отыр.Соңғы 
үш жылда 374 газ құрылғысы орнатылған 
көлік жанып, адам шығыны да болған. Яғни 
көліктердің газға ауысуы өртке жиі себеп 
бола бастаған. Ал қазіргі таңда елімізде кем 
дегенде 500 өрт сөндіру бекеттері жетіспей-
ді екен. 

Демек, өртке төтеп береміз десек кешен-
ді алдын алу шараларын жасап, қалыптасып 
отырған ахуалға орай дайындықты екі есе 
күшейтіп, күнделікті тұрмыста қолданатын 
әрбір заттың адам өміріне қауіпсіздігіне мән 
бермесек, өрт оқиғаларын азайта алмасы-
мыз анық. 

Қуаныш ӘБДІЛДӘҚЫЗЫ
«Заң газеті»
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САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ 
МҮМКІНДІГІ МОЛ

Соттардың қызметі де заманның 
ағымына сәйкес заманауи технология 
көмегімен жүзеге асуда. Сот отырысы 
залдарын дыбыс-бейнежазба құрылғы-
ларымен қамту Елбасының «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының 20-қадамында 
айтылған еді. Атап айтсақ, Елбасы  бар-
лық сот процестеріне бейне және тас-
паға жазу шараларын енгізіп, судьяның 
бейне жазуды тоқтатуға немесе аудио 
жазу материалын редакциялауға тыйым 
салынғандығын шегелеп тапсырған еді. 
Бүгінде аталған тапсырма еліміздің сот 
төрелігінде жүйелі орындалған, нәти-
жесі де жемісті. Дыбыс-бейнежазба 
арқылы сот отырыстары  «тайға таңба 
басқандай таспаланады». Бұл  сот оты-
рысындағы ақпаратты бұрмалауға жол 
бермей, жариялылықты  арттырды. 

Мемлекет басшысы судьялардың 
VІІІ съезінде пандемия кезінде еліміздің 
сот жүйесі күрделі сынақтан өткеніне, 
карантинге қарамастан, азаматтардың 
құқығы мен бостандығын қамтамасыз 
ету мәселесі күн тәртібінен түспегеніне 
тоқталып, «Ақпараттық технология-
ның арқасында сот процесін қашықтан 
жүргізу форматына жедел көшірдік. 
Бұл ұтымды әрі оңтайлы шара болды», 
– деді. 

Індетке байланысты адам денсау-
лығының қауіпсіздігі үшін кейбір ел-
дерде сот ғимараттары жабылды. Ал, 
біздің елімізде заманауи технологиялар 
сот төрелігінде өтпелі кезеңнің көшін 
қаңтармай, жүгін аудармай, талапқа 
сай жоғары қызмет көрсете білді. Осы-
лайша цифрландыру төтенше жағдай 
кезінде соттардың онлайн жұмыс жүр-
гізуіне мүмкіндік берді. Сот отыры-
сына тараптар қашықтан қатысуда. 
Талап арыз, өтініштер «Сот кабинеті» 
арқылы қабылдануда. Осы орайда «Сот 
кабинетінің» мобильді нұсқасы жаңа 
функциялармен толыққанын айтқан 
жөн. Мобильді қосымша арқылы енді 
талап арыз, өтініш, хаттарды да жібе-
руге болады. 

Бүгінгі таңда республика соттарын-
да барлық отырыстың 96 пайызы  он-
лайн-режимде өткізіліп, азаматтық та-
лаптардың 91 пайызы электронды түрде 
беріледі. Ал, 8,5 млн сот актісі ғаламтор 
арқылы қолжетімді. Қорыта айтқанда, 
сот саласын цифрландыру салаға серпін 
беріп, сот төрелігінің қолжетімділігін 
арттырып, сенімді нығайтты. 

Айнұр ҚЫЗЫЛБАЕВА, 
Ақтау қалалық сотының судьясы
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САРАПТАМА СЫБАЙЛАСТЫҚҚА 
ЖОЛ БЕРМЕЙДІ

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық 
даму, нарықтық экономика құру, инвестициялар тарту 
процесін тежейді. Демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық институттарына теріс әсер 
етеді, елдің болашақ дамуына елеулі қатер төндіреді. 
Жемқорлыққа қарсы күрес Қазақстандағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде 
айқындалған. 

Мемлекет басшысының бастамасы бойынша 
2019 жылдың соңында жұртшылықты кеңінен 
тарта отырып, нормативтік құқықтық актілер 
(НҚА) жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ғылыми сараптаманы қалпына келтіру бойынша 

заң намалық түзетулер енгізілді. НҚА жобаларын 
сараптау құжаттағы жұртшылықты жаңылыстыруға 
алып келетін сыбайлас жемқор лық сипатындағы 
нормаларды белгілеу және алып тастау мақсатында 
басталған. 2020 жылдың 16 шіл десінде Үкімет қау-
лысымен (№451) НҚА жоба ларына сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізу қағидасы 
бекітіліп, 2 қарашадан бастап жергілікті мемлекеттік 
органдардың НҚА жобаларына жемқорлыққа қарсы 
ғылыми сараптама жүргізу міндеттілігі қолданысқа 
енгізілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама 
жүргізуді үйлестіру ғылыми мекемеге немесе жоғары 
оқу орнына жүктеледі.

НҚА жобаларына ғылыми сараптама жүргізудің 
басты мақсаты кеселдің алдын алу тиімділігін 
арттыру, НҚА мазмұнында сыбайлас жемқорлық 
болып табылатын, яғни жемқорлық көріністеріне 

жағдай жасай алатын нормаларға жол бермеу болып 
табылады. Осы қызметтің міндеттеріне келетін 
болсақ, олар: НҚА мазмұнында сыбайлас жемқорлық 
факторларын анықтау, жобаның қабылдануына 
бағалау жүргізу, жою үшін қажетті ұсыныстарды 
әзірлеу.

Заңнамалық базаны қалыптастыру – НҚА қабыл-
дағаннан кейін сыбайлас жемқорлық құқық бұзу-
шылықтарды жасауға ықпал ететін ықтимал 
алғышарттарды, факторларды жоюға мүмкіндік 
беретін қажетті құрал, қажетті тетік екенін атап 
өткен жөн.

Мөлдір  ПАЙЫЗОВА,
Шымкент қаласы Әділет департаменті

нормативтік құқықтық актілерді 
тіркеу бөлімінің бас маманы

МІНБЕРТҰЛҒА

ЗАҢ 
САЛАСЫНЫҢ 
ЗАҢҒАРЫ

Биыл аса көрнекті ғалым, 
академик Салық Зиманов-

тың туғанына 100 жыл. 

Ол егемен еліміздің құқықтық не-
гізін қалыптастыруға және заң саласын 
дамытуға зор үлес қосқан, алғашқы Ата 
Заңымызды әзірлеуге атсалысқан ға-
лым. Сондай-ақ мемлекеттік, Егемендік 
туралы декларацияны, Қазақстан Рес-
публикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 
туралы Конституциялық заңын да-
йындауға атсалысқан. Тәуелсіз елімізде 
парламентаризм институтын дамытуға 
барынша үлес қосқан айтулы тұлға. 
Әйгілі ғалым құқық саласының қыр-сы-
рына терең бойлап, тағылымды еңбек-
тер қалдырған. Әсіресе, еліміздің саяси 
және құқықтық даму тарихы, билер 
институты сияқты үлкен тақырыптарды 
терең зерттеген. 

Салық Зиманов – Ұлы Отан соғысы-
на қатысқан майдангер. Ел үшін жан ая-
маған ердің жорық жолдары фашизмнен 
азат етілген Германияда, сондағы Эльба 
өзенінен өтер кезде аяқталған. 

Академик заң және құқық сала-
сында халқымыздың рухани мұрала-
рына негізделген мол деректер ұсына-
ды. Олардың сырын ашып, астарына 

Президент Жолдауларында, рес-
пуб лика судьяларының съездерінде сот 
саласын халыққа жақын ету, ашықтық, 
қолжетімділік принциптерін назарда 
ұстау мәселесі көтерілгені белгілі. 100 
нақты қадамнан тұратын Ұлт жоспа-
рында сот процестерін дыбыс-бейне 
жазу құрылғыларымен қамтамасыз 
ету қажеттігі айтылып, бұл бағытта 
кешенді жұмыстар қолға алынды. Рес-
публика соттарындағы 1 452 сот залы 
толықтай таспаға жазу құрылғыла-
рымен қамтылды. Бұл сот мамандары 
мен судьялардың жаңа технологияны 
жетік меңгеруіне ықпалын тигізді. 
Бейнеконференц байланыс көмегімен 
2015 жылы алғаш онлайн отырыстар 
өткізілді. Түзеу мекемелеріндегі сот-
талғандармен қашықтан тілдесудің 
сәті түсті. Кейіннен жаңа технология-
лар шалғай ауылдан сот отырысына 
қатысушыларды әурелемей-ақ өзі 
тұратын жердегі сот, әкімдіктен бай-
ланысқа шығуына мүмкіндік жасалды. 
Мұның барлығы пандемия жағдайын-
да соттардың тосылмай іске кірісуіне 
көмегін тигізді. 

Сонымен қатар, сот ғимаратына 
арнайы келмей-ақ арыз-шағым, ұсы-
ныс, сұраныстарды «Сот кабинеті» 
бірыңғай сервисі арқылы жолдаудың, 
тетігі жасалған. Бұл өз кезегінде ха-
лықтың сотқа қатысты шаруасын 
қашықтан бітіруіне, қауіпсіздік ша-

Цифрлы технология барлық салада қарқынды дамуда. Оның 
көмегімен үйден немесе кеңседен шықпай-ақ, ХҚКО-ға бар-

май-ақ, қажет деген құжаттарды рәсімдеп, коммуналдық төлемдерді 
оп-оңай төлеуді әдетке айналдырдық. Цифрландыру көпшілікті көшедегі 
көлік кептелісі мен  кеңседегі ұзын-сонар кезектен құтқарды.  Ең басты-
сы, алтын уақытыңыз бен жолға жұмсайтын шығыныңызды үнемдейсіз. 
Жаһанданудың қайнары саналатын цифрландыру туралы Мемлекет 
басшысы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолда-
уында «Цифрландыру – сәнге айналған үрдіске ілесу емес, ұлттың бәсе-
кеге қабілеттілігін арттырудың негізгі құралы» екеніне тоқталды. Иә, 
бүгінде қай салада болмасын сандық технологиялар өз артықшылығы 
мен өміршеңдігін  көрсетіп келеді. 

СОТ САЛАСЫНА ДА КАРАНТИН ТАЛАПТАРЫ ҮЛКЕН 
БЕТБҰРЫС АЛЫП КЕЛДІ. МӘСЕЛЕН, 2019 ЖЫЛЫ 

РЕС ПУБЛИКА БОЙЫНША БЕЙНЕКОНФЕРЕНЦ БАЙЛАНЫ-
СТЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ КҮНІНЕ 110 ІС ҚАРАЛАТЫН. ТӨ-
ТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ЕНГІЗІЛГЕН АЛҒАШҚЫ АПТАДА СОТТАР 
КҮНІНЕ МЫҢҒА ЖУЫҚ ІСТІ ТАРАЗЫЛАУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ. 
АЛ ҚАЗІР БІР КҮНДЕ РЕСПУБЛИКА СОТТАРЫНДА 5 МЫҢҒА 
ЖУЫҚ ІС САРАПҚА САЛЫНАДЫ. ОСЫНЫҢ ӨЗІ ЖАҢА ӨЗ-
ГЕРІСКЕ СОТТАРДЫҢ ТЕЗ БЕЙІМДЕЛГЕНІН КӨРСЕТЕДІ. 
ЖАЛПЫ, СОТТАРДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЖЕТІК 
МЕҢГЕРІП, ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ПАЙДАЛАНУДА ШЕ-
ШУШІ РӨЛ АТҚАРҒАНЫН АЙТА КЕТКЕНІМІЗ ЖӨН.

Криминалдық жағдайдың орын алуына түрлі себеп бар. 
Жұмыс орындарының қысқаруы, ақшаның девальвацияға 
ұшырауы, ішкілікке салыну, адамдар жауапсыздығы мен-
шікке қарсы қылмысты арттырады. Статистикаға сенсек, 
қылмысқа баратындардың шамамен 80 пайызы жұмыссыз-
дар мен ішімдікке үйір азаматтар екен. 

Ақпарат пен технология дамыған бүгінгідей заманда 
адамның қол еңбегін түрлі машинкалар ауыстыруда. Бұл 
бұрынғы ескі мамандықты меңгерген егде адамдардың жұ-
мыстан қысқаруына әкеледі. Жұмыссыздық жастар арасын-
да да жиі кездеседі. Ал, ақшасыз адам ұрлық, қарақшылық, 
тонау секілді меншікке қарсы қылмыстарға барады. Мал 
ұрлығы бұрыннан келе жатыр. Ол да азаймай отырған соң, 
2019 жылы қылмыстық заңнамаға өзгеріс енгізіліп, мал 
ұрлығы бойынша жаза күшейтілді. Тіпті, осындай қыл-
мысты қайталап жасағандарға да жаза бұрынғыдан қатаң. 
Сонымен бірге жұмыссыздықпен күрес, қылмыстың алдын 
алу, жемқорлыққа жол бермеу мақсатында елімізде түрлі 
бағдарламалар мен ауқымды жобалар іске асуда. 

Маңғыстау облысында 2020 жылы 2497 тұлғаға қатысты 
2235 қылмыстық іс аяқталған. Ол 2019 жылмен салыстыр-
ғанда 198 тұлғаға қатысты 190 іске көбейген. Оның ішінде 
Қылмыстық кодекстің ұрлық, алаяқтық, билік өкiлiн қорлау 
секілді істер саны артқан. Өкінішке орай, қылмыс жасаушы-
лар арасында әйелдер мен жастар да бар.  

Қылмыстың артуына бірден бір себеп – азаматтар ара-
сындағы жұмыссыздық. Қылмыстың «жасаруына» жұмыс-
сыздықтың да теріс әсері бар. Статистика көрсеткендей, ел-
дегі сотталғандардың басым бөлігі 15-35 жас аралығында. 

Өкінішке орай, жастар ештеңеден хабары жоқ, тәжірибесіз, 
енді ғана өмірдің маңызды белесіне жеткенде, қылмысқа 
бой алдырып жатады. Бір қылмыскер өзінің емес, бүкіл әу-
летінің, тіпті бүкіл елдің болашағына, дамуына, қуанышына 
кедергі. Сол үшін ең бірінші отбасындағы тәрбие, содан соң 
жастардың қолын бос қоймау маңызды.   

Былтыр, биыл Қазақстан тағы да әлемдік дағдарыс 
процестерінің ықпалына тап болды. Пандемия дағдарысқа, 
қиындыққа алып келді. Осындай жағдайда соттарда қара-
латын қылмыстық істер көбеймесе азайған жоқ. Төтенше 
жағдай тұсында елімізде ауыр және аса ауыр қылмыс дерегі 
бірден өсіп кеткен. Меншікке қарсы қылмыс, оның ішінде, 
бөтеннің мүлкін ұрлау басым. Сол сияқты әлем елдерінде 
пандемия салдарынан отбасылық дау-жанжалдар мен ажы-
расу көбейген. Бұл карантин салдарынан миллиондаған 
азаматтың жұмыссыз, тұрақты табыссыз қалуына да бай-
ланысты. 

Қай кезеңде де, қандай жағдайда да қылмыс жауапсыз 
қалмайды. Сондықтан, әр азамат өзінің құқықтық сауат-
тылығын арттырып, мемлекет мүддесіне қайшы әрекетке 
жол бермеуі керек. Бұл ретте шалыс басқанға кешіріммен 
қарап, сотта татуласу рәсімін қолдану тиімді. Себебі, 
қылмыс тек жазалаумен емес, кешіріммен, түсіністікпен  
шешіледі. 

Гүлмаржан ӘДІЛСҰЛТАНИ,
Мұнайлы аудандық соты төрағасының 

міндетін атқарушы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

басталған уақыттан бері «Қазір сот-
тасатын уақыт емес, татуласатын кез» 
деген ескертпені сот қызметкерлері 
барынша таратып келеді. Әрі бұл сөз 
соттың жүктемесін азайту үшін ғана 
айтылып отырған жоқ. Соттасудан бас 
тартуға шақыру арқылы біз ел ішін-
дегі даукестік деңгейін төмендетуді, 
азаматтардың құқықтық сауатын көте-
руді, уақыттың, денсаулықтың қадірін 
білуді насихаттап отырмыз. 

Шындығында төтенше жағдай 
барды бағалауды, жақындарымызды 

қорғауды, әр күнімізді пайдалы өткізу-
ді үйретті. Өзіңе берілген мүмкіндікті 
соттасумен, араздасумен өткізудің зия-
ны басым. Мұны біз тараптарға мей-
лінше түсіндіруге тырысамыз. Өзара 
реттеуге, ақылдасып шешуге болатын 
істерді сотқа дейін жеткізудің қандай 
қажеттілігі бар? 

Талдықорған мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотында да 
онлайн отырыстар еш кедергісіз жүзе-
ге асуда. Қашықтан қаралып жат қан 
істерде заң үстемдігінің салтанат құ-
рып, сапалы нәтижеге қол жеткізуіне 
бәріміз мүдделіміз.

М.МАМУТОВА,
Талдықорған мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы

САРАП

ЖҰМЫССЫЗДЫҚ —
ҚЫЛМЫСТЫҢ «ЖАСАРУЫНА» СЕП

үңіледі. Абай билігіндегі әділдік пен 
шеберлік, шешендік өнерді зерттеді. 
Заңғар ғалым тек заң саласының білгірі 
ғана емес, мықты публицистігімен де ел 
есінде қалды. Оның ғылыми еңбектері, 
монографиялары, жекелеген мақала, 
эсселері оқырманын баурап, зиялы 
орталарда арнайы әңгіме тақырыбына 
айналып жататындығы да сондықтан. 

Бүгінгі Ата Заңда ол кісінің та-
ным-білігі, маңдайының ащы тері жа-
тыр. Заң жобасын даярлау кезіндегі экс-
перттік комиссияны Салық Зиманұлы 
асқан біліктілікпен басқарғаны бүгінгі 
құқықтық жарғымыздың сауатты да 
жүйелі құжатқа айналғанынан белгілі. 
Салық Зиманұлының ел мүддесі жо-
лында атқарған еңбегі өскелең ұрпаққа 
үлгі-өнеге.

Негина КЛЫШПАЕВА,
Түркістан облысы 

Әділет департаментінің 
бөлім басшысы

раларын толық сақтауына жол ашты. 
Бүгінде соттың кіріс-шығыс құжат-
тары да онлайн реттеліп, бір арнаға 
түскен.  Бұл бағыттағы ізденістер әлі 
де жалғасуда. Соның арқасында бұрын 
мүмкіндігі шектеулі болған «Сот каби-
неті» арқылы қазір 90-нан аса құжат 
түрін алуға болады. 

Әрине, онлайн сот отырыстары 
қажеттіліктен туып отырғанын бәріміз 
біліп, көріп отырмыз. Адамдар келіп-
кетіп, сапырылысып жататын сот 
ғимараттары қазір тыныш. Үлкен сот 
мәжіліс залдарында судья мен сот 
хатшысының ғана отыруы көзге қораш 
көрінетіні де рас. Бірақ талап солай. 
Азаматтардың денсаулығын, өмірін 
қауіпке тігуге болмайды. Сондықтан 
азаматтар қашықтан сот отырысына 
қатысудың маңызын, артықшылығын 
өз игілігіне пайдалана білгені жөн. 
Ең дұрысы, дауды сотқа жеткізбей, 
өзара келісіммен шешу. Пандемия 

ПАНДЕМИЯ СОТ ЖҰМЫСЫНА 
КЕДЕРГІ ЕМЕС
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Мұндай әрекет Д.Ізбасарұлына не 
үшін қажет дейсіздер ғой? Ол 2018 
жылдың 4 желтоқсан күні жалпы жи-
налыстың жалған қаулысы мен хатта-
масын Қызылорда облыстық Әділет 
департаментінің заңды тұлғаларды тір-
кеу бөлімінің бастығы Е.Тәжікенов пен 
қызметкері Р.Байғабылованың көмегі 
арқылы Қызылорда облысы бойынша 
заң кеңесшілері палатасын заңды тұлға 
ретінде тіркетіп алады. Мәселенің 
мәнісінен бейхабар адамның «ау, онда 
тұрған не бар?» деп сырттан қол қойды-
рып алашапқын болып жүгіріп жүрген 
Д.Ізбасарұлының әрекетін ақтап алуы 
да мүмкін... Шыны керек, осындай пен-
дешілік ой бізге де маза бермеген...

Сөйтсек, Д.Ізбасарұлының көздеген 
ойы тым әріде екен, – дейді Молдабек 
Ахметов. Бұл жердегі түпкі мақсат 2018 
жылғы 13 қарашадағы «Қызылорда 
облысы бойынша заң кеңесшілерінің 
палатасы» қоғамдық бірлестігін тара-
тып, оны Қызылорда облысы бойынша 
Заң консультанттар палатасы деген 
атаумен қайта құрып, палата жарғысын 
қабылдау және бекіту, сонымен бірге 
өзін палата төрағасы етіп сайлау болған 
тәрізді.  Бәрі де дұрыс, тек ол үшін 
Д.Ізбасарұлы ең алдымен бірлестік 
жарғысының талабына сәйкес жалпы 
жиналысты шақырып, мәселені палата 
мүшелерімен ақылдасып, шешіп алуы 
керек еді ғой. Ал оның тірлігі жаңағы.

Жарғының тәртібіне сәйкес, жалпы 
жиналыс шақырылмаса да, кейбір 
адамдардың қолы сыртынан қойы
лып, толтырылған жалған хаттама 
мен қаулының заңсыз құжат екендігін 
біле тұра, әділет органына тіркеген 
Қызылорда облыстық Әділет депар-
таментінің лауазымды тұлғалары 
Е.Тәжікенов пен Р.Байғабылова өз 
кінәсін сезгендіктен бе, қазір заңгер-
лер палатасымен бірге Д.Ізбасарұлын 
қызғыштай қорып, палата заңды тұлға 
ретінде дұрыс тіркелген деген жауа-
бынан танар емес.  Қолында құзыреті 
бар кез келген басшы ортақ заңды 
өз мүддесіне қарай ыңғайлап бұрып 
алып, ойына келгенін жасай бер-
се, онда палата жарғысына мұндай 
тәртіпті енгізудің қандай қажеті бар?

Заңгерлер палатасы жұмысындағы 
көзге бадырайып көрініп тұрған заң 
бұзушылықтың бірі – ел Президентінің 
2018 жылғы 5 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасы адвокаттық қызмет және 
заң көмегі туралы» заңының 83бабы-
ның 2бөлігіндегі талаптардың бұрмала-
нуы дер едік. Президент Жарлығындағы 
жалпыға бірдей тәртіп бойынша Заң 
консультанттары палатасына қабылда-
натын үміткер жоғары білімі туралы 
құжаты мен жойылмаған немесе алын-
баған соттылығының жоқтығы туралы 
анықтаманы, заң мамандығы бойынша 
кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар екенін 
растайтын құжат пен аттестаттау нәти-
жесін ұсынуы тиіс. 

Заңның 83бабының 2бөлігіндегі 
аттестаттау нәтижесі деп отырғаны-
мыз үміткердің палатаға қабылдануы 
үшін еліміздің заңдары бойынша ке-
шенді тест тапсырып, өту балын (100 
сұрақтан) жинауын білдіреді. Аталған 
құжаттар мен аттестаттау нәтижесін 
ұсынбаған үміткер заңның 83бабы 

4бөлігінің және 75баптың 4тар-
мағының талабына сәйкес мүшелікке 
қабылданбауға тиіс. 2018 жылғы 4 
желтоқсанда түзілген палата жарғысы-
ның 18бөлігінде «Аттестаттау жүргізу 
тәртібі мен шарттары, соның ішінде 
кешенді тест сұрақтары (100 сұрақ) 
Әділет министрлігімен келісу бойынша 
айқындалады» деп көрсетілген. Талап 
солай деп тұжырымдап отырғаннан 
кейін кешенді тестілеудің жүз сұрағы 
Әділет министрлігімен келісіліп, алдын 
ала айқындалуы міндетті еді. Алайда, 
аттестаттау нәтижесін ұсынбай өткен 
палата басшылары Д.Ізбасарұлы, А.Жұ-
мабайұлы, заңның 2018 жылғы 5 шілде-
дегі 75 және 83бабының 1,2бөлігі мен 
2018 жылғы желтоқсанның 4 күні тір-
келген палата жарғысының 16,17 және 
18бөліктерінің талаптарын көпекөрі-
неу бұзып, күні бүгінге дейін аттестат-
тау жүргізу тәртібі мен шартын, соның 
ішінде кешенді тесттің 100 сұрағын 
Әділет министрлігімен келіспеген. 

Қалыптасқан тәртіп бойынша ке-
шенді тест тапсырмаған, өту балын (100 
сұрақтан ) жинамаған, аттестаттау нәти-
жесін өткізбеген 172 адамды заңның 
83бабы 4бөлігінің талабына сәйкес, 
палата мүшелігіне қабылдаудан бас 
тарту жөнінде шешім қабылдануы тиіс. 
Өкінішке орай, Заң консультанттары па-
латасының төрағалары бұл тәртіпті көз-
ге де ілмей, кешенді тест тапсырмаған, 
өту балын жинамағандарды мүшелікке 
қабылдап, олардың куәлік алып, жалған 
кәсіпкерлікпен айналысуына мүмкіндік 
жасаған. Бір қызығы, палата мүшелі-
гіне заңсыз қабылданып кеткен сол 
172 адамнан 2018 жылдың 4 желтоқса-
нынан күні бүгінге дейін айына 2 айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде қолма 
қол және есепшотқа аудару арқылы 
жарнапұл жинау жалғасып келеді. 

Палата басшылары Д.Ізба-
сарұлы, А.Жұмабайұлы, К.Қа-
натов, Ж.Айып, А.Райымбек пен 
Р.Бегімбаев тест сұрағын Әділет 
департаментімен келісіп, айқын-
даудың орнына, өздері ойлап 
тапқан 20 сұрақпен тест өткізіп, 
15 бал жинағандарды палата мү-
шелігіне қабылдауды қалыпты 
өлшемге айналдырған. 

Палата жұмысына тағылып отыр
ған бұл айыптар ойдан шығарылған 
«жақтым күйе, жаптым жала» емес, 
Қызылорда облысының Әділет департа-
ментінің қызметкерлері М.Франзузова, 
А.Қосбергенова, Ғ.Сариевалар 2020 
жылдың 27 тамызы мен 7 қыркүйегі 
аралығында Қызылорда облысы бой-
ынша Заң консультанттар палатасына 
жүргізген жоспарлы тексеру жұмысы 
барысында палатаның 2018 жылдың 4 
желтоқсаны күні заң талабын бұзып, 
заңды тұлға болып тіркелгенін және 
172 адамның кешенді тест тапсырмай 
аттес тациядан өтіп кеткенін, 3 пай-
ыз палата мүшесі болған адамдарды 
қоспағанда 97 пайыз (165 адам және 
палата төрағасы А,Жұмабайұлы мен 
алқалы басқару орган мүшелері К.Қа-
натов, Ж.Айып пен Р.Бегімбаев) палата 
мүшелігіне Әділет министрлігімен 
келісілген сұрақтар бойынша кешенді 
тест тапсырмай, өту балын жинамаға-
нын, аттестаттаудан өтпегенін және заң 
консультанты болу үшін аттестаттау 
нәтижесін ұсынбағанын анықтаға-
нымен неге екені белгісіз олар өздері 
анықтаған заң бұзушылықтарды тек-
серу актісінде жазып көрсетпей кеткен.

Жоқ жерден ілік іздеп, пәле қуға-
нымыз емес, тізіп айта берсек, па-
лата жұмысында бұдан басқа да заң 
бұзушылықтар жетіп артылады. 2018 
жылдың 4 желтоқсаны күні Әділет 

департаментіне заңды тұлға болып тір-
келген палата жарғысының 28бөлігінің 
1 тармағында «Палатаны басқарудың 
жоғары органы – Заң консультанттар 
палатасының жалпы жиналысы болып 
табылады» деп көрсетілген. Ал, жарғы-
ның 34бөлігінің талабы бойынша 
жалпы жиналыс (шешуші дауысқа ие 
болатын, аттестаттаудан өткен) палата 
мүшелерінің кемінде үштен бірі қатыс-
са ғана заңды болып есептеледі. Жалпы 
жиналыста палата мүшелерінің қажетті 
саны толмай қалса, оның қайта шақы-
рылатындығы, ондай кезде басқосуға 
палата қатысушыларының белгілі бір 
саны қатысқан кезде ғана заңды болып 
есептелінетіндігі жарғының 35бөлігін-
де жанжақты ескертілген.   

Жарғының 38бөлігінде палата 
мүшелерінің жалпы жиналысының 
шешімі (шешуші дауысқа ие болатын, 
аттестаттаудан өткен) ашық дауыс 
беру арқылы көпшілік дауысымен қа-
былданатындығы көрсетілгенімен, 
өкінішке қарай, бұл талаптар да палата 
басшылығы тарапынан ұмыт қалған. 
Қызылордалық палата басшылары 
толтырған құжатта жиі ұшырасатын 12 
адам палатаның 100ден асатын мүше-
сінің үштен бірін де құрамайды. 

Заңдық күші бар жарғының 
осындай талаптарына сырық 
сабынан қараған Д.Ізбасарұлы 
аты-жөні белгісіз, шешуші дауыс-
қа ие бола алмайтын және атте-
статтаудан өтпеген 12 адамды 
жалпы жиналысқа қатысты деп 
хаттама толтыру арқылы күмән-
ді шешім шығартып, аттестат-
таудан өтпеген А.Жұмабайұлын 
палата төрағасы етіп сайлатып 
жіберген. Бұл заңды белден басу 
емей не? 

Молдабек Ахметовтің айтуынша, 

нен жиналған ақшаның кірісшығыс 
сметасын бюджетті бекіту кезінде 
ұсынбаған, түскен ақшаны нысаналы 
мақсатқа пайдалану мәселесін жалпы 
жиналыстың күн тәртібіне қойып, 
есеп бермеген. Келісімшарт негізінде 
жүзеге асырылған (еңбек ақы, сыйақы, 
жалға төлеу, адам жалдау, салық төлемі 
т.б.) қаражат туралы да салық органына 
есеп берілмеген. 

Сонымен биылғы жылдан бастап 
басшылардың өзі ойлап тапқан 20 
сұрағымен тест тапсырып, палата мү-
шелігіне қабылданып кеткен бірнеше 
адам жалған куәлік алып, заңсыз заң 
көмегін көрсетіп, жалған кәсіпкерлік 
арқылы пайда тауып отыр. Құқықтық 
сауаты бар мамандардан «құрылған» 
заң палатасындағы заңбұзушылықтар 
дені осындай. 

Әзірге бұл деректер тура-
лы облыстық Әділет депар-
таментіндегілер жақ ашар 
емес, қалалық прокуратура 
да тым-тырыс. Палатаның 
бірнеше басқару органының 
лауазымды адамына қатыс-
ты тіркелген істі Қызыл-
орда қалалық ішкі істер 
басқармасы тергеу бөлімінің 
аға тергеу шісі М.Абдул-
лаев та жылы жауып қоя 
салған. Соған қарағанда, 
бұл тірліктің ар жағында 
маңайындағыларын сесімен 
ықтырып алатын әлдебір 
ықпалды дөкейдің сұлбасы 
тұрған сияқты. 

Елеусіз МҰРАТ 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ НАЗАРЫНА! 

ЗАҢ ПАЛАТАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНДА 
ЗАҢСЫЗДЫҚ КӨП

палата мүшелігіне заңсыз қабылданып 
кеткен А.Жұмабайұлы, К.Қанатов, 
Ж.Айып пен Р.Бегімбаевтар палата 
жұмысын теріс пайдалануды әдетке 
айналдырған. Палатаның жарнапұлдан 
жиналған ақшасын палата мүшелерінің 
арасында қайта бөлу және жарғылық 
мақсат, міндеттерге қол жеткізу жұмы-
сында да кемшілік көп. 

Жарғының 58бөлігінің талабына 
сүйенсек, өз мүшелерінен жиналатын 
ақша мен оның жарғылық мақсаттар 
мен міндеттерге жұмсалуы туралы ха-
барлау жыл сайынғы есептік жиналыс 
барысында палата төрағаларымен жаз-
баша жария етіліп, жүзеге асырылуы 
тиіс. Олай дейтініміз кірістер мен 
шығыстар қаражатына билік ету пала-
таның басқару органына міндеттелген. 

Палатаның жарғысы жалпыға бір-
дей тәртібіміз осылай десе де, оны 
басқару органының мүшесі Д.Ізба-
сарұлы, А.Жұмабайұлы, К.Қанатов, 
Ж.Айып, А.Райымбек пен Р.Бегімбаев 
2018 жылдың 4 желтоқсанынан күні 
бүгінге дейінгі 2 жыл 4 ай ішінде пала-
таның 172 адамынан жарнапұл есебі-

КӨКЕЙКЕСТІ

КРИМИНОГЕНДІК АХУАЛ ТҰРАҚТЫ2019 жылы «Қазақстан Респуб-
ликасының кейбір заңнамалық ак-
тілеріне қылмыстық, қылмыс тық-
процестік заңнаманы жетілдіру және 
жеке адам құқықтарының қорға-
луын күшейту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заңға Президент қол қойды. 

Заңдағы өзгерістер бойынша, жы-
ныстық зорлықзомбылық, педофилия, 
есірткі тарату, адам саудасы, әйелдерге 
қатысты тұрмыстық зорлықзомбылық 
және басқа да ауыр қылмыстарға жаза 
күшейді. Сондайақ, мал ұрлығына қа-
тысты  жаңа бап енгізілді. Мал ұрлығы 
– елімізде жиі кездесетін қылмыстың 
бірі. Заңға сәйкес, мал ұрлау ауыр қыл-
мыс түріне жатқызылып, ендігі жерде 
бөтеннің малын жасырын жымқырған-
дардың мүлкі тәркіленіп, оларға үш мың 
айлық есептiк көрсеткiшке АЕК дейiнгi 
мөлшерде айыппұл салынып  не сол мөл-
шерде түзеу жұмысына, не бес жылға 
дейiнгі мерзімге бас бос тандығын шек-
теу, не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыру жазасы тағайындалуда. 

Сондайақ, былтырдан бастап ал-
коголдік ішімдік ішіп, көлікке отыр
ған жүргізушілерге де жаза күшейді. 

Өкінішке орай, масаң күйде көлік 
тізгіндейтіндер саны азаяр емес. Қыл-
мыстық кодекстің 346бабына сәйкес, 
көлік құралдарын басқару құқығынан 
айырылған және алкогольдік, есірткілік 
және уытқұмарлық масаң күйдегі адам-
ның көлік құралын басқаруы белгiлi бiр 
лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 
қызметпен айналысу құқығынан өмір 
бойына айыра отырып, бес мың АЕК 
дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не 
бес жылға дейінгі мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады. Былтыр 
Маңғыстау соттарында мұндай 168 
қылмыстық іс қаралып, 119 азамат бас 
бостандығынан айырылған. 

Балаларға қарсы жасалған азғындық 
әрекеттер аса ауыр қылмыс қатарына 
жатқызылып, жаза күшейді. 2019 жылы 
ҚКнің 120бабы бойынша 1004 құқық 
бұзушылық жасалса, оның 158і кәме-
летке толмағандарға қатысты. Жаға 
ұстатар жағдайға етіміздің үйрене бас
тауы өкінішті. Былтыр тек Маңғыс тау 
облысында 12 тұлға азғындық әрекетке 
барған. 

Дегенмен, заң бұзғандарға жаза-
ның жеңілдетілуінің түрлі себебі де 
бар. Мысалы, қандай да бір қылмыс 
салдарынан адам да, қоғам да зардап 
шекпейтін болса, қылмыс жасаушыға 
тәрбиелеутүзеу бағытындағы жаза 
тағайындалады. Ал, егер жеңіл немесе 
ауырлығы орташа қылмыстың өзін қай-

талап жасайтын болса, оларға бірінші 
жазадан өмірлік сабақ алмағаны үшін 
қатаң жаза беріледі. Қолданыстағы 
қылмыстық заңнама ізгілендіруге 
бағытталғанымен, бірнеше рет қайта-
лап жасалған құқықбұзушылықтардың 
жазасы мен жауапкершілігі жоғары-
лады. 

Биыл Болжалды сот төрелігі және 
әкімшілік әділет жүйесін құру жылы 
болып бекітілді. Жыл бойы сот қыз-
метін талдау, бірыңғай сот практикасын 
және істің шешімін болжауды қамтама-
сыз ету, судьялар тәуелсіздігін одан әрі 
нығайту мен оларға қойылатын талап-
тар арта түспек. Оның ішінде дауларды 
татуластыру рәсімімен қарауға басым-
дық беріледі. Бұл да тәрбиелей отырып 
жазалаудың, азаматтар шығынын азай-
тудың, қоғамда криминогендік ахуалды 
тұрақты деңгейде ұстаудың бір жолы. 

Қазақстанның құқық қорғау жүйесін 
реформалау ешқашан назардан тыс 
қалған емес. Әлемдік экономика мен 
сая сатта болып жатқан іргелі өзгеріс
тер, жаһандану процесі, сондайақ елдің 
ішкі даму серпіні сотқұқық реформа-
сын әлі де дамыта түсуге, қылмыстық 
процесті жетілдіруге итермелейді. 

Қанат НҰРҒАБЫЛҰЛЫ,
Мұнайлы аудандық сотының 

судьясы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
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Осы арада айта кететін бір жәйт әлеу-
меттік желіде қаржылық білімге қатысты 
ақпарат өте мол. Алайда, ақпарат көп 
болғанымен, одан өзіне керегін таңдау 
үшін адамға аз да болса қаржылық са-
уат керек. Қаржылық білім бізде осы 
уақытқа дейін мектепте де, кәсіптік және 
жоғары оқу орындарында да берілген 
жоқ. Бізде жоғары оқу орындары көп. 
Бірақ, халықтың қаржылық сауатының 
көтерілуіне олар да септігін тигізіп отыр
ған жоқ. Қызыққан адамдар керегін әлеу
меттік желіден өзі іздеп тауып, білімін 
жетілдіруде. Жалпы бұл саладағы білімді 
әр адам өзінің жеке тәжірибесімен ғана 
көтере алатынын есте ұстаған жөн. 

– Сонда қомақты қаржы бөлінгені-
не қарамастан бағдарлама, тұжы-
рымдамалар нәтижесіз бе?

– Нәтижесіз деуге болмайды. Бірақ 
біз күткен деңгейден әлдеқайда төмен 
екені рас. 

– Мемлекет көп жағдайда элек-
трондық төлем, интернет сауданы 
қаржылық сауаттылықпен байланы-
стырады. Осы дұрыс па?

– Мен оны қаржылық сауаттылық 
көрсеткіші деп есептемеймін. Интернет 
арқылы төлемдер мен аударымды жасау 
заманның талабы. Оны үйде отырған 
атаәжелеріміз де біледі. 

– ҚР Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің «Қандай қаржы 
институттарын білесіз?» деген сау-
алына респонденттердің 96 пайызы 
білмеймін деп жауап беріпті?

– Рас, оны жалпы халық біле бер-
мейді. Өйткені, қазіргі беріліп жатқан 
ақпараттарда олардың атын атап, түсін 
түстеп, нақты көрсетпейді. Қаржылық 
білімін көтерем деген адам оларға өзі 
барып білмесе, дайын ақпаратты ешкім 
қолына ұстатпайды. Қаржы институтта-
рының ішінде көпшіліктің білетіні тек 
банк депозиті мен жылжымайтын мүлік-
ке қаржы салу ғана. 

– Отбасылық шығыстарды қалай 
қысқартуға болады?

– Қазіргі таңда отбасылық қаржы 
шығысын қысқартудың жолы өте көп. 
Пандемия жағдайына байланысты көп 
нәрселерге шектеу қойылып отыр. Бұл 
отбасылық қаржыны қысқартуға мүм-
кіндік береді. Бұрын балалар ойынсауық 
орталықтарына айына 45 рет барса, 
қазір үйден көп шығармаймыз. Содан 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
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Елім ізде сот процестерін  виртуалды өткізу 
сот төрел і г і н  жүзеге  асырудағы  кедерг ілерд і 
жойып қана қоймайды, сонымен қатар, уақыт пен 
материалдық ресурстарды да үнемдейді, әрі сотқа 
деген қолжетімділікті арттырады. Пандемия кезінде 
соттар сақтық шараларын сақтау мақсатында істерді 
бейнебайланыстар арқылы қарауға көшті. Соттар 
үшін істі қашықтан қарау жаңалық емес, себебі, 
төтенше жағдай енгізілмей тұрып-ақ процестер 
онлайн өткізілетін. Яғни, сот отырысына қатыса 
алмайтын, атап айтқанда, денсаулығына немесе өзге 
де тұрмыс-тіршілігіне байланысты келе алмаған, өзге 
қала, шетелде жүрген тараптар немесе олардың заңды 
өкілдері бейнеконференция арқылы байланысқа шыға 
алатын. 

Қазіргі таңда да процестерді қашықтан өткізуге ел 
соттарында барлық жағдай жасалған. Елде төтенше 
жағдай жарияланғалы бері істер мен материалдар онлайн 
режимінде WhatsApp және TrueConf арқылы жүргізіліп 
келеді. Онлайн процесс әдеттегі сот отырыстарымен 
бірдей. Оған қатысушылар пікілері де бірдей тыңдалады. 

Соттарда қолға алынған ақпараттық технологиялар 
– «Үкімет порталы», «Сот кабинеті» арқылы келіп тү-
сетін талап арыздар мен өзге де арыздарды, жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін электронды түрде қа-
былдаудың жаңа сервистері, мемлекеттік органдардың 
ведомствоаралық электрондық құжат айналымының 
кеңейтілуінің барлығы көпшіліктің игілігіне қызмет 
етуде. 

Қолданысқа енген заманауи технологияның көмегі – 
SMS хабарламалар жолдау, гибридтік пошта, – «Үкімет 
порталы» және «Сот кабинеті» арқылы келіп түсетін 
арыздар, мемлекеттік органдардың ведомствоаралық 
электрондық құжат айналымы сот пен қарапайым 

халық арасын жақындата түсті және қағазбастылықты 
азайтты десек қателеспейміз.

Сот кабинеті арқылы арыз-шағым беру азамат-
тардың уақытын, қаржысын үнемдеуге тиімді. Сер-
вистің осындай артықшылықтарын халыққа жеткізу 
мақсатында аудандағы мекемелерге, халыққа қызмет 
көрсету орталық тарына барып, сонымен қатар сотқа 
келушілерге тұрақты түрде түсіндіру жұмыстарын 
жүргізіп отырамыз. 

Тараптар сот отырысына ұялы телефонға орна-
тылған «TrueConf» бағдарламасы арқылы қатыса алады. 
Сот қызметкерлері мен процесс қатысушыларына 
тиісті тәжірибелік көмек көрсетіле отырып, қазіргі 
таңда барлық сот отырыстары толығымен онлайн 
форматқа көшіп жатыр. 

Гульмира ТЕМИРГАЛИЕВА, 
Орал қаласының мамандандырылған 

тергеу сотының бас маманы 

КӨЗҚАРАС СУДЬЯ  ҚҰЗЫРЕТІ  КЕҢЕЙМЕК

Қаржылық пирамида мен инвестиция-
ның айырмасы жер мен көктей. Қаражат 
жұмыс істей ме, жоқ табыс шақырған 
адамдардың арқасында түсе ме? Осы 
жағын айыру маңызды. 

– Қаржылық пирамиданың желілік 
маркетингпен ұқсастығы да, айыр-
машылығы да бар екенін көп адам біле 
бермейді... 

– Екі жағы да маркетингке көп көңіл 
бөледі. Желілік компаниялардың марке-
тингі әртүрлі. Ол арқылы табыс тауып 
жүргендер көп қазір. Маркетингін дұрыс 
түсініп, қолданған адам одан пайда 
да, табыс та көреді. Ал оны түсінбей, 
дұрыс пайдаланбай тек сатумен ғана 
айналысқан адам сол компанияның кон-
цепциясын да бұзады. Мен өзім де бір-
неше желілік компанияға барып, тыңдап 
жүрмін. Онда желісіндегі табыс пен 
желіге беретін табысқа қарау керек екен. 
Табысты 80\20, 70\30, 50\50 беретіндер 

бір рет қаржылық білім туралы ойын 
жасап жүрмін. Оны бірнеше рет жасау
ға да мүмкіндігім бар. Өйткені жалаң 
теориядан көрі білімді ойын түрін-
де тәжірибеге негіздеп беру арқылы 
адам ның санасезімін тезірек өзгертуге 
болады. Адам кіріс пен шығысты өз 
қолымен есептеп, сол жағдайға кірмей-
інше қаржылық білімін жетілдірмейді. 
Өйткені, білмеген нәрседен адам қорқа-
ды. Инвестиция – ақшасы бар адамдар-
дың жұмысы дегенді сол үшін айтады. 
Қаржыны көбейтуді 1 мың теңгеден 
бастауға болады. Ақшаның азкөптігі 
оның пайдасында ғана. Сондықтан қар
жылық білімді мектептен бастамай ешқа-
шан жоғары нәтиже болмайды. 

– Нағыз делдалды алаяқтан қалай 
ажыратуға болады?

– Қаржыға қатысты 100 пайыздық 
білімнің 10 пайызын игерген кездеақ кез 
келген адам алаяқтың ұсынысын бірден 
біледі. Мұны қарапайым тілмен түсін-
дірсек, алдымен ұсыныстың маркетингін 
қарау керек. Сосын өз қаражатыңызды 
санап үйрену қажет. Ол үшін білімді 
үздіксіз тереңдетуге көңіл бөлген жөн. 
Анау айтты, мынау айтты деп ешқашан 
қаржыңызды білмейтін жерге салуға бол-
майды. Табыс көзін тапқан адам, жаңа 
жер іздеп әуре болмай үйренген кәсібін 
жетілдіргені жөн. Ал алаяқ бүгін бере 
сал, ертең еселеп аласың дейді. Өмірде 
ондай нәрсе болмайды. Бірден байып 
кетем деген түсінік қате. 

– Отандастарымызға өз қар жысын 
қандай валютада ұстауға кеңес бе-
ресіз?

– Жалпы, табысты әртүрлі валютамен 
және алтынмен сақтасаңыз еш ұтыл-
майсыз. Долларға да ешкім 100 пайыз 
кепілдік бере алмайды. Еуропада қазір 
криптобанкоматтар бар. Ол бізге ерте ме, 
кеш пе келеді. 5 жыл бұрын төмен бағаға 
алған криптовалюталардың бірінің құны 
қазір 50 мың доллар боп отыр. Бұл 
криптовалютаның бәрі биткойн сияқты 
өсе береді деген сөз емес. Әлемдік на-
рықта криптовалютаның қазір 4 мың түрі 
бар екен. Оның ішінде биткойн алдыңғы 
қатарда, әрі жоғары сұранысқа ие. 

Өз басым ақшаны доллармен және 
криптовалютамен сақтағанды жөн санай-
мын. Теңгеге қарағанда доллар бағамы 
біршама тұрақты. Сол сияқты алтын са-
тып алуға да болады. Бұл жерде зергерлік 
бұйымдар емес, алтын құймаларын. Ол 
күнделікті өсіп жатыр. Ал жылжымай-
тын мүлік ұзақ мерзімдік инвестиция. 
Оның қазір тәуекелі жоғары. Сонымен 
қатар, қазір өндіріске инвестиция салу да 
екіталай боп тұр. Пандемия кезінде өн-
дірістің көбі тоқтап жатыр ғой. Нарық та 
қазір тауарға толып тұр. Қаржының бәрін 
өндіріске салуға өз басым келіспеймін. 
Өндіру оңай, оны сату қиын ғой қазір. 
Әуе компаниялары өз жұмысшыларын 50 
пайызға қысқартып жатыр екен. Қазір ең 
сенімді боп тұрған құнды қағаздар мен 
қор биржаларындағы инвестиция ғана.

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

бар. Қалыпты жағдайда 50\50 өте дұрыс. 
Өйткені тауарды шығарушы компания 
да, оны халыққа ұсынып жүргендер де 
пайдасын көреді. Ал 50ден төмен болса 
қауіпті деп айтпаймын. Ол жерде жұ-
мысқа көп еңбек сіңіру керек. Қазақстан-
да ресми жұмыс істеп жатқан Орифлейм, 
Гербалайф, Мерикей деген сияқты 
желілік компаниялар бар ғой. Оларда 
қаншама адам жұмыс істеп, табыс та-
уып жатыр. Желілік маркетинг біздің 
өмірміздің барлық жерінде бар. Шындап 
келгенде дүкендегі тауар да желі арқылы 
келген. Сізге сатылып жатқан бұл тауар-
лардың ішінде қоймадан бастап қаншама 
адамның айлығы бар. Онымен тауарла-
рын сатып, пайда тауып жүргендер де, 
одан күйген адамдар да көп. Ал егер бір 
келген кісі артынан шақырған адамдар-
дың қаражаты арқылы табыс алатын бол-
са, ол қаржылық пирамида. Қаржылық 
білімі бар адам оны бірден байқайды. 

– Біздің еліміздегі алаяқтар пай-
даланатын қызметтің жаңа түрі – 
фандрайзинг қоры екен. Өкінішке орай 
бұл туралы тұтынушылардың көбі әлі 
хабарсыз. Оларды қалай сақтандыруға 
болады?

– Ең бірінші көңіл бөлетін нәр-
се сақтандыру қоры мен оны қандай 
сақтандыру қоры сақтандыратынын білу. 
Біз банкке барып депозит ашқан кезде 
де келісімшартта жазылып тұрады. Көп 
кісілер соны сұрамай, білмей қол қоя са-
лады. Сосын мерзімін білу керек. Өйткені 
мерзіміне қарай сақтандыруы әртүрлі 
болады. Көп компаниялар ұзақ мерзімді 
инвестицияны сақтандырмайды. Өйткені 
дүниежүзінде қандай қаржы түрі болса 
да, бәрінің құны құбылмалы. Бұдан кейін 
маркетингіне қарау керек және қандай 
құралдар арқылы қаражатына пайыз 
қосылатынын білу маңызды. Инвестици-
яның өзі агрессивный, пассивный болып 
бөлінеді. Пассивный кірісті жасау үшін 
ең бірінші осы талаптарын қарау керек. 
Агрессивный инвестицияға Форекс 
қаржы биржасы арқылы әлемдік валю-
та бағамдарының құбылмалылығынан 
ақша табуды мысалға келтіруге болады. 
Ол жерде тәуекел өте жоғары. Күніне 1 

пайыз табыс табуға да, оны жоғалтып 
алуға да болады. Сонымен қатар айына 
14 пайыз тұрақты табыс беретін инвес
тициялық компаниялар да бар. Онда да 
қандай сақтандыру мен тәуекел барын 
білу керек. Жалпы инвестицияда 1 айдан 
1 жылға дейінгіні қысқа мерзім, 15 жыл-
ды орта мерзім дейді. 

– Қазір қаржылық білім бо йынша 
түрлі семинар-тренинг өткізушілер 
көбейді. Алайда бір емес, бірнеше ша-
раға қатысса да оның игілігін көре ал-
май жүргендер бар. Оның себебі неде?

– Мен өз кеңсемде қазір аптасына 

2021 жылдың шілдесінен ҚР Әкім
шілік рәсімдікпроцестік 

ко дексі қолданысқа енгізіледі. ӘРПКнің 
мақсаты – мемлекеттік органдардың ішкі 
әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыруына жол 
ашу, әкімшілік құқық бұзушылықтардан 
туындайтын істерді қарау үшін әкімшілік 
рәсімдерді (сыртқы) және сот өндірісіне бай
ланысты мәселелерді реттеу. 

Күнделікті өмірде жеке және заңды тұлғалар 
үнемі мемлекеттік органдардың қызметіне жүгі-
неді және олармен тығыз байланыста болады. Бұл 
байланыстар билікке бағынушылық қатынастарын 
туындататындықтан, қатысушылардың теңсіздігімен 
ерекшеленеді. 

Жарияқұқықтық қатынастарға қатысушылар 
– бір жағынан мемлекеттік органдар, әкімшілік ор-

гандар, яғни лауазымды тұлғалар, екінші жағынан 
заңды және жеке тұлғалар. 

Қолданыстағы заңнама қоғамдық және жеке 
мүдделердің тепетеңдігін қалпына келтіруге көмек-
теспейді. Әкімшілік сот ісін жүргізу және әкімшілік 
рәсімдер қағидалары мен мақсаттарында бекітілген 
осы теңсіздікті жоюға және мүдделер теңдігіне 
ықпал ететін бағыттар осы ӘРПКде жеткілікті.

Кодекс екі бөліктен тұрады. Біріншісі – рәсімдік 
бөлігі, екіншісі – сот ісін жүргізу бөлігі. Рәсімдік 
бөлік мемлекеттік органдардың рәсімдерін, со-
ның ішінде, мемлекеттік органның өкілеттері мен 
әкімшілік актінің қабылдануы мен шағымдану 
тәртібін айқындаса, сот ісін жүргізу бөлігінде талап 
қою түрлері, істерді қарау тәртібі бекітілген. Ко-
декстің барлық ережелері мемлекеттік органдардың 
қызметін жаңа сапалы деңгейге шығаруға бағыт-
талған.

Жаңадан қабылданған Әкім шілік рәсімдікпро-
цестік кодекстегі әкімшілік процестің азаматтық 
процестен айырмашылығы ретінде соттың белсенді 
рөлін айтуға болады. Соттар ұсынған дәлелдеме-
лермен шектеліп қалмай, әкімшілік істі дұрыс және 
объективті шешу үшін маңызы бар барлық қажетті 
құжаттарды мемлекеттік органдардан сұрату мүм-
кіндігіне ие бола отырып, дәлелдемелерді жинауға 
бастама көтереді. 

Кодекстегі тағы бір жаңалық – тараптар істі 
әкімшілік процестің барлық кезеңдерінде татуласу, 
медиация туралы келісім жасау арқылы толық неме-
се ішінара аяқтай алады. Бірақ, тараптардың татула-
суына жол берілмейтін істердің жекелеген санаттары 
да кодексте көзделген. 

Сонымен бірге ішкі бақылау институты енгізіл-
ді. Ол әкімшілік органдардың қызметін жүзеге 
асыруды тәртіпке салады. Себебі, олар өз қателік-

терін анықтап, түзетуі керек. Тұлғаның өзі емес, 
ісәрекетіне шағым жасалып жатқан әкімшілік 
органның (лауазымды тұлға) үш жұмыс күннен 
кешіктірмей жоғары тұрған органға іс бойынша 
шағым жіберуі маңызды. Егер, акті бойынша үш 
жұмыс күні ішінде қолайлы әкімшілік акт қабыл-
данса, шағымның талаптарын қанағаттандыратын 
әрекет жасалса, әкімшілік орган, лауазымды тұлға 
шағымды қарайтын органға жібермеуге құқылы. 
Шағымды қарау мерзімі – 20 күн (сотқа қарағанда 
айтарлықтай аз).

Осылайша, Әкімшілік рәсім дікпроцестік кодекс 
азаматтарға құқықтық кепілдік береді.

Умсын МУХАНГАЛИЕВА,
Казталов аудандық соты төрағасының 

міндетін атқарушы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

(Соңы. Басы 1-бетте) кейін жүрістұрыс та қысқарып жатыр. 
Мұның бәрі қаржыны үнемдеуге мүм-
кіндік береді. Бұл мәселенің тағы бір 
жағы бар. Бұрын отбасылық бюд-
жет әрдайым бір деңгейде 
болса, қазір сол қаражат-
тың жартысына да өмір 
сүруге болатынына 
көзіміз жетіп отыр. 
Бұл жерде табы-
стың азаюы емес, 
қар жылық білім 
басты мәселе. 
Әр адам тек бір 
жұмысты істеп 
қана қаражат 
таба алмайды. 
Ол табыстың 
бір көзі ғана. 
Б ұ л  ж е р д е 
біздің айтайын 
деп отырғаны-
мыз қолда бар аз 
қаржыны сақ тап, 
көбейтуді үйретуге 
қатысты. Табыс таппай-
тын адам жоқ. Әркім өзі жақ-
сы білетін сала бойынша кеңес 
беру арқылы да ақша таба алады. Алайда 
тапқан ақшаны сақтай аласыз ба? Ол ер-
тең сізге жұмыс істейтіндей инвестиция 
бола ма? Бұл басқа мәселе. 

– Қаржыны көбейту құралдары 
бізде жеткілікті ме?

– Білем деген адамға қаржы құрал-
дары, әрине, көп. Бірінші – жалпы ел 
білетін – банк депозиттері. Оның па
йызы төмен. Екінші – жылжымайтын 
мүлік. Алайда оған қаржы салмас бұрын 
сараптама жасай білу керек. Баға бір 
жерде өсіп жатса, екінші жерде арзандап 
жатыр. Үшінші – құнды қағаздар сатып 
алу. Олардың барлығы ұзақ мерзімді ин-
вестиция болып есептеледі. Құнды қағаз-
дар біртіндеп өседі. Тұрақты жұмысы 
ғана емес, табыс табатын басқа да тірлік-
тері бар адамдарға бұл айтарлықтай қо-
лайлы. Кей кісілер ақшасын кепілдігі бар 
жерге салып қойып өз жұмысымен ғана 
айналысқысы келеді. Бұл үшін арнайы 
компаниялар да бар. Мысалы, бірқатар 
компанияларда қысқа мерзімге инвести-
цияға салуға болады. Бұдан бөлек түрлі 
әлеуметтік компаниялар да болады. Бұл 
жерде қаржылық білім қай компания-
ның қандай кепілдігі, қандай қоры бар, 
оны қалай сақтандырады дегенді біліп, 
талдау жасау керек. Қандай компания ға 
қаржыңызды салып жатырсыз? Ол қан-

Мая АРАЛБАЙҚЫЗЫ, қаржы кеңесшісі: 

ҚАРЖЫЛЫҚ  БІЛІМНІҢ 
НЕГІЗІ  МЕКТЕПТЕ 
ҚАЛАНУЫ  КЕРЕК

Қаржыға қатысты 100 пайыздық білімнің 10 пайызын игерген кезде-ақ кез 

келген адам алаяқтың ұсынысын бірден біледі. Мұны қарапайым тілмен түсін-

дірсек, алдымен ұсыныстың маркетингін қарау керек. Сосын өз қаражатыңыз-

ды санап үйрену қажет. Ол үшін білімді үздіксіз тереңдетуге көңіл бөлген жөн. 

Анау айтты, мынау айтты деп ешқашан қаржыңызды білмейтін жерге салуға 

болмайды. Табыс көзін тапқан адам, жаңа жер іздеп әуре болмай үйренген 

кәсібін жетілдіргені жөн. Ал алаяқ бүгін бере сал, ертең еселеп аласың дейді. 

Өмірде ондай нәрсе болмайды. Бірден байып кетем деген түсінік қате. 

дай құралдар 
арқылы жұмыс 

іс теп, сізге табыс 
ә ке л ед і ?  С о н ы 

білу керек. 
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, 
Павлодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

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

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

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

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

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 747 200 22 58, 
87474282610 Райымбек.

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

ЖК «TRade and servіce», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

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

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

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

БАНКРОТТЫҚ

ЖОҒАЛТУ

10. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін «Бес оба» ауылшаруашылық 
тұтыну кооперативі, БСН 111040012088, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Шығыс Қазақстан 
облысы, Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы, үй жоқ. Тел.: 87789813763.

11. «Созақ  ауданына-90 жыл» қоғамдық қоры» ұйымы, БСН 170940003466, 
өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, Жібек жолы көшесі, 
67-ғимарат.Тел.: 87054371994.

12. «Золотое будущее» қоғамдық қоры, БСН 071240000517, Мемлекеттік 
тіркеу №03/32402, 28.10.2019 ж., өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ақтөбе қаласы, Нахимов 
көшесі, 78-үй. Тел.: 87075215364.

13. «Султана2020» ЖШС (БСН 200740018990) өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылдық округі, Қосшы ауылы, 
М.Мақатаев көшесі, 51-үй.

2. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының 2021 жылғы 19 ақпандағы ұйғарымымен БСН 150840003697, 
«ЭкоСтройГаз» ЖШС-іне қатысты банкрот деп тану туралы іс өндірісі 
қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша уақытша басқарушы Е.Касымсейтовке 
87710720515 тел. арқылы жүгінуге болады.

3. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 2021 жылғы 27 қаңтардағы ұйғарымымен БСН 130940001254, «Ju 
company» (Джу Компани) ЖШС-іне қатысты банкрот деп тану туралы іс 
өндірісі қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша уақытша басқарушы Э.Е.Дау-
товаға 87771559711 тел. арқылы жүгінуге болады.

4. Алматы қаласы МАЭС-ның 2021 жылғы 17 ақпандағы ұйғарымымен 
БСН 131040014771, «Сервисная компания SMART» ЖШС-іне (ҚР, Алматы 
қаласы, Қажымұқан көшесі, 12-үй, 6-пәтер) қатысты банкрот деп тану тура-
лы іс өндірісі қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша мына мекенжайға келу 
қажет: Алматы қаласы, Қажымұқан көшесі, 12-үй, 6-пәтер. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьяла-
ры және аппараты Қарағанды облыстық сотының төрағасы Нұрсерік 
Кәрімұлы Шәріповке 

әкесі Кәрім Шәріпұлы ШӘРІПОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

15. 16.07.2020 ж. қайтыс болған 
Арыкбаев Шери Арыкбаевичтің 
мүлкіне мұралық іс ашылды. Мұра-
герлері немесе мұра туралы білгісі 
келгендер болса, нотариус Тілепов 
Талғат Өтегенұлына жолығу керек: 
Түркістан қаласы, Тәуке хан көше-
сі, 293, 2-кеңсе. Тел.: 87016565788, 
4-12-34.

23. 28.12.2020 ж. қайтыс болған 
Сағат Нұрбол Асқарұлының ар-
тынан мұралық іс ашылды. Мұра-
герлері Түркістан облысы, Ордаба-

сы ауданы, Төрткөл ауылы, Қонаев 
көшесi, 2/2 мекенжайы бойынша 
нотариус Н.К. Өмірбайға жолығу 
қажет: Тел.: 87014561853. 

24. 24.10.2020 ж. қайтыс болған 
Бадаш Арзыгүлдің артынан мұра-
лық іс ашылды. Мұрагерлері немесе 
мұра туралы білгісі келгендер болса, 
Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, 
Б.Момышұлы көшесi, №81 «А» ме-
кенжайы бойынша нотариус Н.Ж. 
Кайнарбековаға келу қажет: Тел.: 
87277624064.

ТИІМДІ ТӘСІЛ

18. Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80 мекенжайында орналасқан «Эксимбанк Казахстан» 
АҚ тарату комиссиясы Банктің мүлкін сатуды жүзеге асырады.

Сауда-саттық 2021 жылдың 10 наурызында сағат 11:00-де Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 
80 мекенжайында өтеді.

Сауда-саттық әдісі – голландық, кепілдік жарна мөлшері лоттың бастапқы бағасының 5%-ын құрайды, 
аукцион қадамы 5%:

ЛОТ-1 (консолидацияланған) Кеңсеге пайдалану және қызмет көрсету нысаналы мақсатындағы 
жер телімі, көлемі 0,0812 га (үлес) және онда орналасқан бейнебақылау жүйесі, қолжетімділік бақылау 
жүйесі, күзет-өртке қарсы дабыл жүйесі және басқа да кеңсенің жұмыс істеуіне қажетті мүліктері қоса 
салынған кеңсе ғимараты, ауданы 3 795 ш.м., Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80 мекенжайында 
орналасқан. Бастапқы бағасы – 1 724 113 586,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 1 637 907 906,70 теңге.

ЛОТ-2 (консолидацияланған) Жылжымалы мүлкі және көлемі 0,7500 га жер телімі бар үш қабатты 
ғимарат, ауданы 3 987,8 ш.м. Мекенжайы: Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Қапшағай су қоймасының 
оңтүстік-батыс жағалауы, №110 ғимарат. Ривьера демалыс базасының мүлкі. Бастапқы бағасы – 573 989 
548,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 545 290 070,60 теңге. 

ЛОТ-3 Жер телімі: көлемі 0,2806 га, Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80 мекенжайында 
орналасқан, нысаналы мақсаты – паркингі бар бизнес-орталық салу және қызмет көрсету. Бастапқы 
бағасы – 456 913 551,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 434 067 873,45 теңге.

ЛОТ-4 Жер телімі, көлемі 0,1500 га, мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ерменсай ық-
шамауданы, 3 бұрылыс, 14/1 учаске, нысаналы мақсаты – жеке тұрғын үй құрылысы. Бастапқы бағасы 
– 35 225 760,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 33 464 472,00 теңге.

ЛОТ-5 KISAN K-500 PRO банкноттарды іріктеу аппараты. Бастапқы бағасы 411 600,00 теңге. Ең 
төменгі бағасы – 391 020,00 теңге.

ЛОТ-6 SWITCH CISCO/WS-C3850 желілік құрал-жабдығы. Бастапқы бағасы - 2 860 720 теңге. Ең 
төменгі бағасы – 2 717 684,00 теңге.

Жоғарыда аталған мүлікті сатып алғысы келетін тұлғалар аукционның басталуына бір сағаттан 
кешіктірмей, Банктің деректемелеріне қолма-қолсыз ақша аудару арқылы бастапқы бағаның 5% кепілдік 
жарнасын төлейді: БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығында.

Өтінімдерді қабылдау және аукционға қатысушыларды тіркеу сауда-саттық туралы ақпараттық 
хабарлама жарияланған күннен бастап жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша күн сайын (демалыс 
күндерінен басқа) 09:00-ден 18:00-ге дейін (үзіліс 13:00-ден 14:00-ге дейін) жүргізіледі және аукцион 
басталғанға дейін бір сағат бұрын аяқталады.

Сатушы мен сатып алушы арасындағы сатып алу-сату шартын жасағаннан кейін, сатып алушы 
келісімшартта көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына бес банктік жұмыс күнінен кешіктірмей 
аударады және оны растау үшін тиісті төлем құжатының көшірмесін ұсынады. 

Нысандармен, сауда-саттық өткізу ережелерімен танысу үшін және басқа да ақпараттарды алуға 
мына мекенжай бойынша хабарласуға болады: Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 80, тел.:  
+7 (727) 266-39-17.

19. «Эксимбанк Казахстан» АҚ тарату комиссиясының Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18 мекенжай-
ында орналасқан Нұр-Сұлтан қаласындағы бөлімшесі Банктің мүлкін сатуды жүзеге асырады.

Сауда-саттық 2021 жылдың 10 наурызында сағат 11:00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18 ме-
кенжайында өтеді.

Сауда-саттық әдісі – голландық, кепілдік жарна мөлшері лоттың бастапқы бағасының 5%-ын құрайды, 
аукцион қадамы 5%.
ЛОТ–1. Компьютерлік бейнебақылау жүйесі. Бастапқы бағасы – 603 014,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 
572 863,30 теңге.
ЛОТ-2. «STANDING» кезекті басқару жүйесі. Бастапқы бағасы – 349 706,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 
332 220,70 теңге.
ЛОТ -3. Бейнебақылау жүйесі.  Бастапқы бағасы – 696 246,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 661 433,70 теңге.
ЛОТ-4. Құрылымдандырылған кабельді жүйе. Бастапқы бағасы – 303 352,00 теңге. Ең төменгі бағасы – 
288 184,40 теңге.
ЛОТ-5. Күзеттік-үрейлі дабыл қағу және бейнебақылау жүйесі. Бастапқы бағасы – 297 199,00 теңге. Ең 
төменгі бағасы – 282 339,05 теңге.

Жоғарыда аталған мүлікті сатып алғысы келетін тұлғалар аукционның басталуына бір сағаттан кешіктірмей, 
Банктің деректемелеріне қолма-қолсыз ақша аудару арқылы бастапқы бағаның 5% кепілдік жарнасын төлейді: 
БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығында. 

Өтінімдерді қабылдау және аукционға қатысушыларды тіркеу сауда-саттық туралы ақпараттық хабарлама 
жарияланған күннен бастап жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша күн сайын (демалыс күндерінен басқа) 
09:00-ден 18:00-ге дейін (үзіліс 13:00-ден 14:00-ге дейін) жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін бір сағат 
бұрын аяқталады.

Сатушы мен сатып алушы арасындағы сатып алу-сату шартын жасағаннан кейін, сатып алушы келісімшартта 
көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына бес банктік жұмыс күнінен кешіктірмей аударады және оны 
растау үшін тиісті төлем құжатының көшірмесін ұсынады. 

Нысандармен, сауда-саттық өткізу ережелерімен танысу үшін және басқа да ақпараттарды алуға мына мекен-
жай бойынша хабарласуға болады: Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18, тел.: +7 778 3888087. 

8. «Казахстрой Сервис» ЖШС-нің, БСН 060840004517, жоғалған мөрі 
01.02.2020 ж. бастап жарамсыз деп саналсын.

9. 2011–2020 жылдар аралығында Алматы қаласы «№15 Гимназия» КММ 
берген 983 нөмірінен 1685 нөмірге дейінгі «Аудармашы» біліктілігін беру 
туралы куәліктер жарамсыз деп саналсын.

5. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 19.02.2021 ж. ұйғарымы бойынша «NET-company ONE» ЖШС-не 
қатысты (БСН 060840008163, Алматы қаласы, Лесков көшесі, 3) сауықтыру 
рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

16. «Өнер қызметі» ЖШС, БСН 120540004024, қазіргі жарғылық капиталының 
азайып, 291 700 (екі жүз тоқсан бір мың жеті жүз) теңгені құрайтынын хабарлайды. 
Арыз-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 (бір) ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, 
Желтоқсан көшесі, № 3, тел: 87243131996, 8/777/9598881. 

20. Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о Әйтеке 
би көшесі, 2-ғимаратта орналасқан «Первомайский» ЖШС 2021 жылдың 19 наурызында 
Серіктестіктің құрылтайшыларына 2019 жылға есеп беру жиналысы өтетіндігі туралы 
хабарлайды.

Еліміздегі пандемияға байланысты карантин жариялануына орай өтетін орнын немесе 
қашықтықтан өтетіндігі туралы ақпаратты селолық округ әкімдігімен келісілген соң, қо-
сымша уакыты мен өткізілетін орны туралы ақпарат берілетіндігін құрылтайшылардың 
қаперіне ұсынады.

Жиналыс туралы ақпаратты қажетті тұлғалар Серіктестіктің мекенжайынан ала алады. 

21. МЖС жобасына бастамашылық ету туралы хабарлама
«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық сақтау саласындағы 

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

1.«Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының «Панель центр» ықшамауданындағы емха-
наның құрылысы және әрі қарай пайдалану» жобасы. Жобаны іске асыру кезеңі: 2021–2026 жж. 

МЖС жобасының алдын ала белгіленген мерзімі 5 жылды құрайды. 
Қызмет түрі: медициналық қызмет. 
Өңірдегі тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге нақты қажеттілігі: ҚР қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес, жеке серіктестің қаржысы есебінен Қазыбек би ауданының «Панель центр» 
ықшамауданында қуаты ауысымына 350 келуді құрайтын, жиһазбен, ұйымдастыру техникасымен, 
медициналық техникамен және құрал-жабдықтармен жабдықталған емхана (әрі қарай – Емхана) 
салу.  

Бюджеттен төленетін болжалды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: ҚР 
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылдың 5 қаңтарындағы №7 «Амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының қызметі туралы ережені бекіту туралы» бұйрығы-
на сәйкес, жалға алу мерзімі аяқталған соң МЖС келісімшартының мерзімі аяқталғанға дейін 1 
жылға дейін мемлекеттік-жеке меншік серіктестігінің нысанын – Емхананы пайдаланғаны үшін 
жалгерлік ақы төлеу (жалгерлік ақы көлемі Емхана пайдалануға берілгеннен кейін анықталады), 
алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының аумақтық 
қызмет көрсету аймағын бір әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде анықтау. Алғашқы медицина-
лық-санитарлық көмек көрсететін ұйымның аумақтық қызмет көрсету аймағында халыққа меди-
циналық көмек көрсету. Жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей болуы: жатпайды. 
Жеке меншік серіктестер МЖС-ке мынадай формалармен қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы ҚР 
«Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөздер 
жүргізу. Жобаны инвестордың қаржысы есебінен жүзеге асыру жоспарлануда. МЖС жоспар-
ланған жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсыныстарын бере 
алады. МЖС жоспарланған жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер баламалы 
ұсыныстарын хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес бере алады, сондай-ақ жеке серіктесті 
анықтайтын тікелей келіссөздерге қатысу үшін ҚР ұлттық экономика министрінің м.а 2015 жыл-
дың 25 қарашасындағы №725 «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын жоспарлау мен 
жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» бұйрығының 130-пунктінде көрсетілген ұсынымды 
бере алады.

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

Қадірлі Нұрсерік КӘРІМҰЛЫ!

Өзімнің және Атырау облысындағы соттар мен Сот әкімшісі атынан  
әкеңіз Кәрімнің дүниеден озуына байланысты әулеттеріңіздің орны 
толмас ауыр қайғысын бөлісіп, көңіл айтамын. 

«Қанаты бүтін сұңқар, тұяғы бүтін тұлпар жоқ», - дейді қазақ. Әкенің 
орны әр адам үшін тым бөлек. Осы бір қабырғаңызды қайыстырған 
қасіретке болаттай берік болуыңызды тілеймін. «Орнында бар оңалар» 
деген, алдағы уақытта жақындарыңызбен бірге амандықта күн кешкей-
сіз. 

Әкеңіздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта 
болғай! 

Қазаның арты қайырлы болсын!
Құрметпен, 
Атырау облыстық
сотының төрағасы           Бауыржан  ЖҰМАҒҰЛОВ

22. Нұр-Сұлтан қаласының МАЭС-ның 2021 жылғы 22 ақпандағы ұйғарымымен 
«Астана Эко Стандарт» ЖШС-не қатысты, БСН 060340008859, ақтау рәсімдерін 
қолдану туралы іс өндірісі қозғалды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде сот 
төрелігінің әділ және заңды жүзеге асырылуына мемлекет 

те, бүкіл қоғам да мүдделі екенін айтқан. Қасым-Жомарт Тоқаев 
қазіргі пандемия кезінде еліміздің сот жүйесі күрделі сынақтан өтіп 
жатқанын да мәлімдеген. Оның айтуынша, карантинге қарамастан, 
азаматтардың құқықтары мен бостандығын қамтамасыз ету мәсе-
лесі күн тәртібінен түскен жоқ. Ақпараттық технологияның арқа-
сында сот процесі қашықтан жүргізу форматына жедел көшірілді. 
Бұл ұтымды әрі оңтайлы шара болды.

ШАРА ӨЗ НӘТИЖЕСІН 
БЕРДІ

реті белгіленген. Сот ғимаратына кіре 
берісте кеңесші отырады. Адвокаттар, 
медиаторлар, нотариустар үшін арнайы 
кабинеттер бар. Төтенше жағдайдың 
алғашқы күндерінен бастап сот қызметі 
қашықтан басқару режиміне көшірілді. 
Егер, төтенше жағдайға дейін елімізде 
күніне 150 онлайн-процесс болған болса, 
қазір күн сайын 4,5 мыңға жуық процесс 
өтеді. Яғни, 30 есе көп. Ж.Асанов тың 
айтуынша, мұндай қызметті көптеген 
адамдар әлдеқайда ыңғайлы әрі шығыны 
аз деп бағалап отыр.

Сот кабинетінің мақсаты – азамат-
тар мен уәкілетті органдарға сервистің 
жаңа мүмкіндіктерін, қолдану барысын 
түсіндіру. IOS мобильдік платформа-

Бүгінде еліміздегі 230 сотта фронт- 
кеңселер ашылыпты. Бірыңғай жұмыс 

сындағы «Сот кабинеті» мобильдік 
қосымшасы –  IOS, Android  және 
Windows Phone мобильдік қосымшасы 
сервистерінің интерфейстерін сипат-
тайды. Сот кабинетін пайдаланушы «Іс 
құжаттары бойынша құжаттар» бөлімі 
арқылы пікір, қарсы талап арыз, сот 
процесінің хаттамасына ескертулер, 
атқару парағын жолдау туралы өтініш, 
атқару парағының телнұсқасын беру 
туралы арыз, сот актілерінің көшір-
мелерін беру туралы арыз және осы 
секілді басқа да өтініштерді бере алады. 

Б.ҚАЛЖАНОВ,
Ақтөбе қаласының №2 сотының

жетекші маманы
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ШЫТЫРМАН

Екі аттап барып күйеуінің антиквариат 
заттарын қарап шықты, бәрі түгел екеніне 
көзі жетсе де іші әлем-жәлем. Қайдағы 
бір тазалықшының мұның заттарын қопа-
рыстырып, әлдене іздегеніне күмәні жоқ. 
Не іздеуі мүмкін? Өте қымбат әшекей 
бұйымдарын көрнекі жерге қоймайтыны 
қандай ақыл болған! Бұл кім өзі? Енді осы 
қызды тықпалағандай қылып үйге келтірген 
сіңлісіне жыны келді. Сол да бір… қарап 
жүрмейді, жаны ашығансып… Қайдағы 
біреуді әкеліп… Тіпті осы үй жиналмай 
қалса да бөтен адамды кіргізбеуім керек еді 
ғой. Өзім де бір…

– Полиция шақырмасын десең қазір сөм-
кеңді көрсет! Және телефоныңды тексерем. 
Әйтпесе, үстіңнен шағым жасаймын.

Қыз үндемей сөмкесін ұсынды. Бірақ, 
өзін мәдениетті, сыпайы санайтын әйел қай-
дағы бір тазалықшының сөмкесін ақтарып 
жатушы ма еді. Оның сұрланып, өзінен бір-
деңе күтіп тұрғанын аңғарған қыз сөмкесін 
өзі ашып көрсете бастады. Сөмке ішінде 
пластмасса тарақ, айна мен бет әрлегіш 
құралдар, далап, қалам, ылғал сулықтар 
мен үлкен қара әмиян ғана бар екен. Әмиян 
ішінде екі түрлі банк картасы, шаштараз, 
сән салондарының визиткасы жүрді. Теле-
фонының галереясын да көрсетті.

– Жарайды, мен кетейін, ханым, есікті 
кілттеп қалыңыз.

Өте қымбат екені көрініп тұрған былға-
ры сұр бәтеңкесін еңкейіп отырып киіп, 
бауын байлап болған қыз есіктің тұтқасын 
ұстағанда әйел қызды манағы әбес қылығы 
үшін тағы да ақталып кешірім сұрар деп 
күткен. Қыз үндемеді.

– Жарайды, бар, – деді онымен есептесіп 
жатып. Жаңа артық ауыз сөйледім… Көптен 
жалғыз тұрам. Ешкімді кіргізе бермеуші 
едім. Сіңілім айта берген соң ғана… Сау 
бол. Және… енді келмей-ақ қойсаң болады.

– Енді келмеймін, – деп күлімсіреді қыз. 
Оның жүзінде әлдебір өкпенің болмаса ашу-
дың ізі жоқ еді.

– Негізі бар емес пе… менің сізді көргім 
келген.

– Немене?
– Жай. Жарайды, сау болыңыз.
Қыз кеткен соң да бұл қайтадан барлық 

бөлмені түгел қарап шықты. Бәрі орнында 
сияқты. Ол қыздың ештеңе ұрлап әкетпе-
генін өзі де көрді ғой, енді несіне көңілі 
байыз таппай отыр? Сәлден соң көңіліне 
көлеңке түсіріп тұрған аты-жөні белгісіз 
күдік-күмәнін ысырып тастап, ептеп көңіл-
дене бастады. Ас үйге барып шай қойды. 
Қайда қараса да мұнтаздай. Терезелердің 
өңі кірген. Ішінен «тазалықшы қызды бекер 
ренжіттім, айына екі рет болса да келіп үй 
тазалап тұрса жаман болмас еді» деп те 
ойлап қойды.

*** 
Телефонына хабарлама келіпті. Қаңғып 

келген видеолардың бірі шығар деп өшіре 
салмақшы еді. Манағы тазалықшы қыздан 
екенін көрді.

«Жедел жәрдем» 11 минут ішінде жетті. 
Сағат түнгі үштен отыз минут кеткенде 
жарақат алған адамға операция жасалды, 
бірақ, марқұм есін жимаған күйі қайтыс 
болып кетті. Тергеу дәптерінде ер адамның 
кіреберісте жараланғаны айтылған. Бірақ, 
қан дақтары ас үйден табылды. Марқұмға 
сілтенген ас үй пышағы мұқият жуылған 
күйі раковинада жатты, қан тамған еденнің 
де тазаланып, жуылғаны анық болды. Ер 
адамның үйде жалғыз болғанын ескерсек, 
бұл шаруаны кімнің атқарғаны жұмбақ бо-
лып қалады. Бірақ, оның қасында біреудің 
болғаны анық, өйткені, өзі қансырап жатқан 
адам қан жұққан көйлегін шешіп, пышақты 
жуып, еденді сүртіп жүрмейтіні белгілі.
Марқұмның киімі мен ас үй үстелінің жабы-
ны шыққан пакет киім ілгіштің бұрышынан 
табылған. Шамасы сол белгісіз біреу пакетті 
қоқысқа лақтырмақ болып әзірлеген күйі 
сол жерде ұмытып кеткен немесе көзден 
таса жерге жасырмақ болған. Полиция 
пакеттегі заттарды сараптамаға жіберді. 
Марқұм мойнынан жарақат алған, пышақ оң 
жақтан сол жаққа қарай жоғарыдан төмен-
ге сілтенген. Соққының қатты болғаны 
сондай, пышақтың жүзі жеті сантиметрге 
дейін кіріп, қантамырларды қиып кеткен. 
Марқұмның телефонынан оның орынбаса-
рына хабарлама жіберілген, сонда «Жедел 
жәрдемді» кім шақырды? Марқұмның өзі 
ме? Оған шамасы келуі мүмкін бе? Тергеуші 
бұған үлкен сұрақ белгісін қояды».

Әлдебір құпияға толы қызықты кітап 
оқығандай қадалған әйелдің әлде таң-
даныстан, әлде қорқыныштан ба, бойы 
шымырлап кетті. Бұл не біреудің детектив 
шығармасы ма? Оны бұған неге жіберген? 
Егер бұл шығарма болса ойдан құрастырған, 
жазылуы тым солғын, түкке тұрғысыз бір-
деңе екені даусыз. Әлде полицияның бастан 
кешкені туралы киносценарий ма, олай 
болса басталуының өзі нашар ғой. Қайдағы 
бір еріккен біреудің сандырағын ары қарай 
оқымай осы жерден үзіп тастауға болатын 
еді. Бірақ, тосын жазба әйелге осыдан сегіз 
жыл бұрынғы оқиғаға ұқсайтын бір жайды 
баяндап жатқандай арқасын мұздата тұрып, 
оқымауға ерік бермеді. Ол тіпті жазбаны 
қалайша жалғастырып оқып кеткенін бай-
қамай қалды.

«Үйіңізді жинауға барған күннен бастап 
сіздің ылғи ой үстінде жүретініңізді байқа-
дым. «Ханым, кейбір ыдыстардың орнын 
ауыстырып жинауға бола ма?» немесе «те-
резе жабыны тұмшаланып тұра берсін бе, 

әлде ашайын ба?» деген сұрақтарымды сіз 
естімейтінсіз. Маған сіз өткен шағыңызда 
қалып қойғандай, әлденелерді қайыра еске 
алып жүргендей көріндіңіз. Естелікті ұнат-
саңыз сол күнді қайыра еске түсіріп көріңіз.

Сол күні отбасылық достарыңызбен 
ресторанда отырып, екі сағаттан соң күйеу-
іңіздің жүргізушісімен әуежайға жеттіңіз. 
Бірақ, сіз ұшатын рейстің уақыты басқа еді, 
екі сағаттан соң таксимен үйге келдіңіз».

Әйелдің қарадан-қарап демі жиілеп, 
жүзі қабарып кетті. Күйеуінің портретіне 
көз салғанда ол бұған қарап суық жымиып 
тұрған еді. Күйеуінің осы көзқарасы-ай… 
Ол қайтыс болған алғашқы жылдары үй 
ішінде жүргенде ту сыртынан бір суық 
көзқарас аңдып тұрғандай қарадай сескеніп 
жүретін, уақыт жылжыған сайын ол сурет-
тің баяғыдай «Милая, Зара, слышь» деп 
күлімдемей, бұның әр қимылын үнсіз аң-
дып, мысқылдап тұратынына бойы үйреніп 
кеткен.

Рас, басында бәрі жақсы еді, уақыт 
өте келе сезімдеріне селкеу түскен. Соңғы 
кездері сырт көзге тату-тәтті жұптың рөлін 
сомдап жүргендері әшейін еді. Бұл құшағын 
ашып, құшырлана қысқан сайын күйеуінің 
бұрынғыдай ери түспейтіні, бойына мұз 
салып жібергендей жиырыла беретін мінезі 
жанын жасытты, құштарлығын өшіріп, әлі 
жас тықтың оты қайтпаған, өрекпіген жі-
герін құмға айналдырды. Сүюге, еркелетуге 
ғана жаралған жаратылыс екенін білетін 
әйел өзіне ғана жарасар еркелігімен, тәтті 
қылығымен баурай түскісі келгенімен, күй-
еуінің мұны сүймейтіні анық көріне берді. 
Оңашаланып, құпия жасырып жүретіні, 
төсегін бөлек салатыны зығырданын қай-
нататын. Осылай екі ортада тұрған алып та 
биік қарлы шыңның ұшар басынан таралған 
алапат ызғар іші-бауырына ене берді. Екі 
арада енді қайтып бір-біріне жуыстырмай-
тын құрдым пайда болып, екеуін екі жаққа 
алып бара жатты. Оған ерегескенде деп. 
өзінен мүшел жас кіші Витямен кездейсоқ 
танысқан.

Алматыға маңызды кездесуге бара-
тынын күні бұрын айтқанда, өзі жоқта 
күйеуінің әлдекіммен кездесетініне күмәні 
болмаған. Күйеуінің жасырған сырының, 
әлдебір айыбының үстінен түспекші болған 
ішкі ойы маза таптырар емес. Күдік ту-
дырмас үшін әуежайға күйеуінің жүр-
гізушісімен кеткен. Оны жол бойы ұшаққа 
үлгермей қалмайын деп асықтырғаны да 
есінде. Әуежайда Витямен жолығысып екі 
сағаттан соң үйге қайтып келгенде күйеуі 
есік ашпады. Күдіктің уыты миын жайлап 
алған күйі қоңырауды үсті-үстіне басты. 
Тіпті соңына қарақшы түсіп, жан-дәрмен 
қуып келе жатқандай есікті дүрс-дүрс 
ұрған. Бірақ, есік ашылған бойда құйын 
секілді екпіндеген арыны басылып қалған-
дай болды. Күйеуі үйде жалғыз еді. Күдік 
туғызатын ештеңе байқалмайды. Әйелінің 
түн ортасында қайтып келгеніне ері түк те 
таңғалмады. Тіпті мұның келгені не, кеткені 
не, оған бәрібір секілді.

Ас бөлмедегі үстелде жартылай босаған 
шөлмек тұр.

– Неге келдің?
– Ұшақтың ұшатын уақытынан шаты-

сып, ерте барып қойыппын, деген бұл.
Күйеуі мысқылдай күлді. – Өтірік! Мені 

соған сенеді деп ойлайсың ба? Өтірік айту 
сенің образың ғой, Зара Максимовна.

– Не деп тұрсың? Маспысың?
– Жоқ, мас емеспін. Тек сенің өтірігің… 

Шаршадым сенің өтірігіңнен! Сен өзіңнің, 
тіпті менің өмірімді өтірікке айналдыр-
дың ғой. Шыныңды айта салсайшы, мені 
тексеруге келдің ғой! Ал, өзің ермек қуған 
әлдебір жігіттің құшағынан жылынып келіп. 
тағы мені тексересің. Ахх, Максимовна. 
Білесің бе, жек көрем сені! Күйеуі бұған 
өшіге қарады.

Мұның іші қылп еткен, күйеуі мұның басқа 
жігітпен кездесіп жүргенін қайдан біледі? 
Әлде, күмәншіл еркектің сандырағы ма?

– Сен массың, душқа түсіп алсаң қай-
теді? Салқын бірдеңе берейін бе?

– Ахх, Максимовна… Еркек тағы бір 
рюмкені ішіп аузын сүртті де бұған көзін 
қадады. – Сені көргім келмейді. Менің ажы-
расқым келеді.

– Ажырасайық, – деген бұл да ызбарла-
нып. Мен де шаршадым сенен.

– Бірақ, – деді тілі күрмелген еркек бұған 
қолын безеп тұрып, – осы бастан айтып 
қояйын, саған өзің айдап жүрген көлік пен 
былтыр сатып алған бір бөлмелі пәтер ғана 
қалады. Басқасына таласың жоқ. Бәрі өз 
еңбегім. Бәрі өзімдікі. Өзімдікі!

– Ұятсыз! Сараң! Ал, ұлға ше? Бұл шарт 
кетті. Мас адаммен тәжікелесудің абырой-
сыз шаруа екенін білсе де бір дүлей күш 
ішін кернеп барады.

– Оның есепшотыңдағы ақшаны мен 
салғам, ұмыттың ба? Ол аз ақша емес. Оның 
үстіне… ол сенің ұлың. Неше жылдан бері 
еститінім осы, ұлға ақша бер, ұлға ақша 
керек, ақша, ақша! Енді беретінім жоқ, енді 
өзінің туған әкесі берсін оған. Ал мен… 
кетем.

– Сонда салынып жатқан коттеджді, 
мына пәтерді, екі джипті бәрін өзің алмақ-
сың ба? Олардың бәрі менің атымда ғой, 
бәлем, татырармын саған!

– Қарай гөр! Жылан! Сен… Өмірімді 
улап біттің! Күйеуі шаңқылдаған әйелге 
қолын оқыс сермеп қалды. Негізі көздегені 
мұның бет-аузы болса керек, бірақ, буынын 
басқара алмай тұрған еркек мүлт кетті де 
қолы мұның иығына сарт етті.

Ашудан көзі қарайған неменің аяйтын 
түрі жоқ. Ұрып жатыр, ұрып жатыр. Отасқан 
он үш жылда осынша ашуы барын байқады 
ма, байқамады ма, бірақ, ішінен кәдімгідей 
қорқайын деді. Еркек мұның шашынан 
алған күйі төменге тұқырта бастады, басын 
қабырғаға соқпақшы ма? Мұның жұды-
рығын елейтін емес. Сарт-сұрт төбелесте 
терісін жыртып шыққан ашу ырық бермес-
тен үстел үстіндегі пышақты қолына алып 
сілтеп қалғанын біледі. Ар жағы… басқа 
біреудің түсі секілді, соншалықты көмескі, 
өте алыстағы, тым түсініксіз бірдеңе. Бір 
сілтеді ме, әлде екі рет пе… Адам бір нәр-
сені тарс есінен шығаруға, қайтып еске ал-
мауға тырысса оның жады да сол ішкі тілек-
ті түсіне ме, сол оқиғаның кейбір сәттерін 
ақыры сол күйі есіне түсіре алмай қалды. 
Әйтеуір, жерге сұлап түсіп қимылсыз қалған 
күйеуін көргенде үрейден іші қалтырап 
жүріп, үстелдегі қан тамған жабынды, күйе-
уінің жейдесін бір пакетке ұмар-жұмар тыға 
салғаны есінде. Алды-артына қарамастан 
қол сөмкесін алып безе жөнелмек болды 
да, сыртқы есіктің алдында 4-5 секундтай 
кідіріп қалды. Есікті сыртынан кілттеп кет-
кен дұрыс па, әлде ашық қалдыра ма? Тағы 
екі секунд өткенде есіне бірдеңе түскендей 
ішке қайта кірді де, есікті ішінен бекітіп 
алды. Бетін басып бірер минут тұрғанда 
ішінде сабырға шақырған белгі беріліп, 
осы жолы сабырлы қимылдады. Алдымен 
қолына ваннаны тазалағанда киетін резеңке 
қолғапты киіп, губкаға арнайы химиялық 
гельді жағып, қолы тиді-ау деген жерді, пы-
шақты, едендегі қан дақтарын, тіпті тұтқаға 
дейін мұқият сүртіп шықты. Ең соңында бір 
жағына қисая құлаған күйеуінің телефонын 
алып, оның орынбасарының номерін іздеді. 
Телефонды да сүртуді ұмытпады. Сөйтті 
де көз ілеспес шапшаңдықпен пәтерден 
шығып, есікті кілттеместен лифт шақырды. 
Өте қысылтаяң уақыттың ішінде кабинет-
тен фарфор статуетка мен пілдің мүсінін 
іле кетіп сөмкесіне салды, жолай кездескен 
қоқыс жәшігіне салып кетпекші. Өзі есі 
шығып жүріп те адамның ойына келмейтіні 
жоқ екен-ау деп таңғалады кейде. «Жоғалған 
мүсіндер де тергеуде рөл ойнауы мүмкін, 
тым болмағанда бұл коллекционерлерге 
шабуыл жасайтын қарақшылардың ісі деген 
болжамға көмегі болса да…» деген ойдың 
қай кезде миына сап еткенін білмейді…

*** 
Өткен шаққа ой жібергенде әйелдің 

құлағы шулап кеткендей болды. Тіпті бөл-
менің ауасы да тым тарылып кеткендей, 
орнынан тұрып балкон есігін ашпақшы 
болғанда үлкен портретке еріксіз көзі 
түскен. Күйеуінің бейнесі оған тым жабыр-
қау, тым мұңлы көрінді. Көзін тайдырып 
әкетті. Дәл осы сәтте телефонына тағы бір 
хабарлама келген еді. Бұл хабарламаның 
манағы жазбаның жалғасы екеніне күмәні 
болмады, он бір жылғы айыбын ашар сол 
ұзын-шұбақ жазуды тап қазір жым-жылас 
қылып өшіріп тастауға болатынын біліп 
тұрса да, сол жазбаны оқымауға еркі мүлдем 
қалмағанын ұқты.

 ***
«Түн жамылып өз үйіңізден шығып, көше-

ден такси ұстап әуежайды бетке алдыңыз. Дәл 
осы сәтте сіз сұлу келіншектен түн жамылған 
кісі өлтіргіш қарақшыға айналған едіңіз!

Мына сұмдық айыптаудан әйелдің 
өкпесі қысылып кеткендей ышқынып қал-
ды. Бірақ, сұлу әйелді күйеуіне пышақ 
сілтеп, із жасырып кетеді деп кім ойласын? 
Ал, қансыраған күйеуіңіз есінен танып 
жатса да әлі тірі болатын. Сіз әуежайға 
келіп жеттіңіз, түнгі сағат 01:50-де рейске 
отырғызу басталды. Сіздің оқиға болған 
күні кеште Алматыға ұшып кеткеніңізге 
тергеушіден басқа ешкім күмәнданған 
жоқ, сіз бір күнде екі рейске бірдей билет 
алып, қонақүйден орынды да сайлап, одан 
басқа да қулық жасадыңыз ба, әйтеуір, бұл 
шаруаны ешбір күдік тумайтындай қылып 
реттеп қойғандықтан тергеуші де артық 
сұрақ қоя алмаған. Ал ертеңінде таңғы 9-ға 
жоспарланған стоматологиялық орталық 
ашу бойынша жоспарыңыз сәтті болды. 
Сөйтіп, басты дәлеліңіз – күйеуіңіздің қай-
тыс болғанын естірткенде сіздің басқа қала-
да болғандығыңыз. Баспасөз құралдарында 
орталық басшысының жүрегі ұстап қалға-
нына қайғырып, көңіл айтып жатты. Жүрегі 
ұстап қалды деген ақпарат қайдан шықты? 
Өйткені оның кісі қолынан өлгені туралы 
сыбыс та таралмады. Ал, оны қол жұмсау-
ға итермелеу бойынша басталған тергеу 
ісі сегіз айға созылып барып жым-жылас 
жабылды. Өйткені сіз бұл істі тоқтатудан 
ақша аяған жоқсыз! Сөйтіп, күйеуіңіз «удай 
мас күйінде өзіне қол жұмсағандықтан» іс 
жабылды. Байланыстары да, ақшасы да же-
терлік адамдарға бұл кәдімгі көп шаруаның 
біріндей, тез әрі тиімді шешіледі емес пе! 
Бірақ, сол күні сізді көрген үш куәгер бар 
еді. Біріншісі – күйеуіңіздің жүргізушісі. 
Сіз ұшаққа үлгермей қалмайын деп жол 
бойы асықтырғаныңызбен, барған бетте 
тіркеу залына өтпей, қабасақал жас жігітпен 
құшақтасып оңаша кеткеніңізді көріп жүр-
гізуші айран-асыр болған. Сіз ештеңеден 
секем алмадыңыз, сіз сияқты адамдардың 
өзінің әр қадамына дейін сенімді болатыны 
белгілі. Сөйтіп, өзіңізді біреу сыртыңыздан 
суретке сырт еткізіп түсіріп ала қойғанын, 
бұл ақпарат сол бойы күйеуіңізге жеткенін 
білмедіңіз. Жүргізушілердің бастық өздерін 
іздегенге дейін көлігіне жолаушы мінгізіп, 
қосымша тиын табуды жақсы көретін 
әдеті емес пе, оның үстіне қымбат қалада 
ақша ешқашан артық етпейді. Күйеуіңіздің 
жүргізушісі де әуежайдан ескі орталыққа 
дейін ала кететін жолаушы күтіп тұрған 
кезде сіздің әуежайдан шығып басқа так-
сиге отыр ғаныңызды көрді. Бірақ, тергеу 
басталғанда ол сізді әуежайға өзі апарып та-
стағанын ғана айтып куәлік етті. Одан өзге 
ақпаратты жасырып қалды, сізге де керегі 
осы еді. Көп ұзамай жүргізуші жұмысынан 
шығып, басқа қалаға көшіп кетті.

Екінші куәгер – консьерж әйел. Сіздің 
түн ішінде өз үйіңізден мысықтабандап 
шығып бара жатқаныңызды Марита Павлов-
наның көргені рас еді. Ертеңгі күні қартаң 
әйелмен оңаша жолығып, куәгер болудың 
әурешілігін, тіпті осы жасап жүрген жұ-
мысынан айырылып қалуы мүмкін екенін 
айттыңыз. Зейнетке әне-міне жетсем деп 
жүрген әйелмен келісу, оған естен кетпес 
сыйлық жасаймын деп уәде беріп, сол түні 
ешкімді көрмедім деп айтқызу сіз үшін 
жан қиналатын шаруа емес-ті. Бірақ, сіз 
іс сол күйі тып-типыл жабылғаннан кейін 
ол әйелді танымай, танысаңыз да не уәде 
бергеніңізді сол күйі ұмытып кеттіңіз. Ол 
да сіздің қасыңызға жуымаған. Сіз кіш-
кентай адамдардың мұндай мәселеде тым 
ұсақтыққа бара бермейтінін білетінсіз.

Үшінші куәгер – сізге қарсы есікте 
тұратын 10 жасар ұл болатын. Жанбағыс 
қиын қалада ата-аналар балаларын жалғыз 
қалдыруға мәжбүр, әкесі басқа қалада вах-
талық жұмыста жүрген баланың дәрігер 
анасы да сол күні түнгі кезекшілікте болған. 
Есікті қатты тарсылдатып, өші кеткендей 
бар күшімен гүрс-гүрс ұрған дыбыстан 
шошып кеткен бала есіктің көзшесінен сізді 
көрген. Ол тіпті сіздің үйден қатты шыққан 
дауыстарды да естіген еді. Бірақ, тергеу 
кезінде одан жауап алған ешкім болмады. 
Енді мен сіз білмейтін бір жайды ашайын. 
Сіз күйеуіңіздің басқа әйелге аңсары ауға-

нын байқадыңыз ба, жоқ па… Не де болса 
бір қызы бар, жасы отыздар шамасындағы 
келіншекті көрмегеніңіз, танымай кеткеніңіз 
жақсы болды, әйтпесе, кім біледі, оның да 
түбіне жетер ме едіңіз.

Жасым он үшке толған күні шешем 
маған тосын сый жасады. Расымен, ерекше 
сый! Мен дүниеге келмей тұрып шешем 
мені жолы екі айырылған әкеммен таныс-
тырған еді. Әкеммен! Бұған дейін анамды 
ғана білетін мен үшін аяқ астынан әкемнің 
пайда болғаны қыс ішінде терек гүлдеп, 
ақ түтек боран арасында жаз орнағандай 
әсер еткенін, ғайыптан сопаң етіп пайда 
болған адамды не жақсы көре алмай, не 
жек көре алмай екіұдай күй кешкенімді 
айтып жатпайын. Бірақ, он төрт жыл бұрын 
шешем екеуі үйленеміз деп жүргенде араға 
түскен әзәзілге еріп кете барған әкем мен 
елестеткендей тым жаман адам емес екен, 
үйіп тастайтын сыйлықтарын да, туған 
күніме сыйлаған қымбат телефонын да 
қойшы, онсыз да шешем мені ештеңеден 
кенде қылмаған, менің балаң жүрегіме ба-
татыны – сол ер кісінің менің әр қылығыма 
елжіреген кейіпіне бауыр басып, менімен 
сөйлесуге ынтық әкелік махаббатын енді 
сезінгенімде… сол болмашы бақытымды 
түсініп үлгермей жатып сол күйі жоғалттым. 
«Менің де әкем бар, мені де әкем жақсы 
көреді» деген сезім көкірегімде бүршік 
атқаны сол еді, оны көргенім, танығаным, 
қас-қағым сәт арасында қайта жоғалтқаным 
маған әкесіз жүрген кезімнен де сұмдық 
аянышты әрі ауыр болды. Ол маған екінші 
рет сатқындық жасады деп білдім. Бәрі-
нен бұрын шешемнің қайғырғаны батты. 
Қақ маңдайдан балғамен оңдырмай тосын 
соққы алғанда адам қандай күйде болады? 
Осымен екінші рет жесір қалған бақытсыз 
әйел әкемнің өзіне қол жұмсағанына сене 
алмады. «Ол біреудің қолынан кетті, кім 
болса да қасындағы адамдардан» дей берді. 
Осы сөз менің көңіліме қонақтап, әбден 
орныққаны сондай, әкем туралы түс көретін 
болдым. Мен кейде түсімде қалың жыныс 
орман ішінде әкемнен адасып, қасқырлар 
қамауында қалып, айқайлап шошып ояна-
тынмын. Ал әкесі бар мұңсыз бала болып, 
әке мейіріміне анық бөленген бақытты бала 
болып оянған кезім сирек».

Әйелдің бұдан әрі оқуға әл-дәрмені қал-
мағандай. Телефондағы ұсақ әріптерге ұзақ 
үңіліп отырғаннан ба, әлде жан-дүниесінде 
қопарылыс жүріп жатқаннан ба, әйтеуір, 
шаршап-шалдыққан күйде отырып таза-
лықшы қызды алғаш көргенде оның сәл қы-
сыңқы көзі мен жымиысын бір жерден көр-
гендей болғанын есіне алды. «Бәсе, әлдекімге 
ұқсатқандай болғаны тегін болмағаны ғой». 
Ары қарай оқымаса да болады. Бірақ, мұның 
қолы телефонға жабысып қалғандай…

***
«Бұл іс сол күйі ашылмай кетуі де мүм-

кін. Қулығы терең, құрығы ұзындар біреудің 
алдында төменшіктегенді, баяғыдағы бір 
оқиғаға бола өкінгенді ұнатпайды ғой. Бірақ, 
сіз шындықтың ерте ме, кеш пе, бір күні 
ашылатынын, біреу болмаса біреу ақыры 
білетінін естен шығардыңыз. Біздің әбден 
іріген, ашқылтым күлімсі иісі сонадайдан 
қолқаны қабатын жемқор қоғамның тегер-
шігін адалдықтан алыс, арынан ақшаны биік 
қоятындар айналдырып отырған кезде сізге 
заң соты жүрмейтінін білгендіктен де бала 
кезімнен өзіме-өзім жүктеген қиын тапсыр-
маны мойныма алдым. Мен сізді ар сотына 
салғым келді. Сіз айыпкерсіз! Естисіз бе, 
ар соты! Өмір бойы екі иығыңыздан ауыр 
ойлар басып тұратын болады.

Осы істе маған ненің қиын болғанын 
білесіз бе? Бір кезде істі жақсы бастап, орта 
жолдан қарсылыққа ұшыраған тергеушіні 
тауып жолығу, әкемнің өліміне қатысты іс 
жабылған бойда басқа қалаға көшіп кеткен 
жүргізушісін табу, сіздің жеті жыл бұрын 
қоныс ауыстырған көршіңізге сұрау салу да 
машақаты көп шаруа болғанымен, сонша қи-
налдым демеймін. Зейнетке шыққаннан кейін 
онкологияға шалдығып ауруханада жатқан 
консьерж әйелді сөзге тарту да ауырлау бол-
са да бейнет емес еді. Мен бәрінен бұрын 
әкемнің екіқабат күйдегі анамды тастап 
кетіп таңдағандағы әдемі әйелінің осындай 
іске барғанына сенбей қиналдым. Маған 
сіздердің араларыңызда кешірмейтіндей 
өшпенділік болмағандай көрінеді. «Сонда 
әкемді өлімге қиятындай не жағдай болды, 
қылмысты жасыру үшін осынша сұмдыққа 
ақылын сарқыған қандай адам?» деп бас 
қатырдым. Ал, сізді көргенде сырты жаңалау 
болғанмен іші әбден көнерген, тозған құмы-
раны көргендей болдым. Көне құмыра көрсек 
ерекше құпияның, белгісіндей көрінетіні бар 
ғой, сіз де кезінде көздің жауын алып үйдегі 
ең көрнекті жерге қойылып, уақыт өте ешкім 
көз салмайтын, түбіне талай сыр жасырған 
көне құмыра секілдісіз. Сіз ішіне у құйылған 
қауіпті құмырасыз!

Айтпақшы, үй тазалаушы болғаным – 
сізді жақыннан көрудің одан басқа жолын 
таба алмағанымнан еді. Шынына келсек, 
мен тергеушімін!»

***
Сала құлаш сөйлемдері шұбатылып, 

бітпестей көрініп, адамның төзімін сарқып 
барып аяқталған жазбадан басын көтерген-
де бөлме бір сәт қараңғыланып кеткендей 
болды. Әлде көзінің алды қарауытты ма, 
тәлтіректей басып қабырғаны алып тұрған 
портретке жақындаған. Бұл жолы пор-
треттегі бейненің жүзінде жымиыстың ізі 
тұрғандай көрінді. Әлденеге көңілі толған, 
әлденеге риза болған жымиыс…

Жадыра ШАМҰРАТОВА

ПОРТРЕТ 
ЖЫМИҒАН СӘТ 
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