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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Өкінішке қарай, олардың жемісі мардымсыз болып, 
дүкен сөрелерін әлі де өзге елдің тауарлары жайлап 
тұр. Соның салдарынан міне шет жұртты жайлаған 
қымбатшылық құрығына біз де ілініп отырмыз. 
Егер жедел шаралар қабылдамасақ, жағдай бұдан да 
ушығуы мүмкін. Өйткені, биылғы қуаңшылық, табиғи 
жайылымдарды шалған өрт, мал басының қырылуы 

Туризм саласы-
ның жалпы ішкі 
өнімдегі үлесі 
географиялық 
орналасуы мен 
саяси және эконо-
микалық жағдай-
ына байланысты 
әр елде әрқилы. 
Туризм және 
саяхат бойынша 
дүниежүзілік 
кеңестің (WTTC) 
есебіне қараған-
да, әлемдік эконо-
микадағы туризм 
саласының үлесі 
2019 жылы – 10,4 
%, 2020 жылы 
– 5,5 % деңгейін-
де болды. Яғни, 
ондағы табыс 9,2 
трл-нан 4,5 трлн 
долларға дейін 
азайды.  

(Соңы 3-бетте)

«ИДЕЯСЫЗ, САЛҒЫРТ ШЕНЕУНІКТЕРДІҢ 
БІЗГЕ КЕРЕГІ ЖОҚ»
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Нұрболат АЙЕКЕШОВ, әлеуметтанушы:
– Бұл мәселе бізді ғана емес, бүкіл әлемді 

толғандырып отырған ғаламдық пробле-
ма. Әсіресе, елімізде үйдегі зорлық-зомбылық 
тақырыбы кең қоғамдық резонанс тудырып 
отыр. Күнделікті ақпараттардан, әлеумет-
тік желілердегі жазбалардан отбасындағы 
зорлық-зомбылықтың күшейіп жатқандығы 
туралы хабардармыз. Телеарналардан қаншама 
баланың жетім қалып, тіпті жантүршігерлік 
қайғылы оқиғалардың да болып жатқанын көріп 
отырмыз. Өкініштісі сол, зорлық-зомбылыққа ең 

Айжан МОЛДАҒАЛИЕВА, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департа-
ментінің бас маманы, заңгер:

– Соңғы жылдары отбасында жәбір көру оқиғалары 
жиілеп кетті. Бұл бүкіл әлемде бар және шешімі та-
былмаған мәселенің бірі. ҚР «Тұрмыстық зорлық-зом-
былық профилактикасы туралы» заңының 4-бабына 
сәйкес, тұрмыстық зорлық-зомбылық тек күш көрсету 
немесе психологиялық қана емес, сексуалдық немесе 
экономикалық зорлық-зомбылық түрінде болуы мүм-
кін. Жалпы, Қазақстанда тұрмыстық зорлықтан зар-
дап шеккен адамдардың нақты саны белгісіз. Көбінесе 
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(Соңы 3-бетте)

ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҮКІМЕТ САҒАТЫМӘСЕЛЕ

жолдарын ұсынды. Президенттің айтуынша, мал 
басы қырғынға ұшыраған Маңғыстау және Қызыл
орда облыстарында, өзге де өңірлерде қалыптасып 
отырған ахуал тек ауарайының қолайсыздығы емес,  
жемшөптің шектен тыс тапшылыққа айналып, күрт  
қымбаттауының салдары. Мұндай жағдай әкімдіктер 
мен Ауыл шаруашылығы министрлігі дұрыс шешім 
қабылдап, тегеурінді әрекет ете алмағандықтан орын 
алды.  Бұл қиындықты еңсеру үшін құзырлы орындар 
Үкіметтің төтенше жағдайға арналған резервін пайда
ланып, ең алдымен, қиындыққа тап болған өңірлерге 
жемшөпті жедел жеткізіп, малдың қырылуын тоқтату 
керек. Төтенше шара ретінде ерекше қорғалатын та
биғи аумақтардан шөп жинау мүмкіндігін қарастырып, 
атқарушы билік пен «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы өзге елге жемшөп шығаруға тыйым салуы 
тиіс. 

адамдар бұл туралы ашық айтпайды. Былтыр, 8 айда ҚР ІІМ-іне тұрмыстық 
зорлық-зомбылық белгілері бар, 130 мың арыз тіркелген екен. Оның ішінде 
тек 2,5 мыңына қылмыстық іс қозғалып, 30 мың әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы хаттама толтырылды. 

көп ұшырайтын адамдар – сол құқық бұзушының ең жақыны, жанашыры, 
бірге тұратын отбасы мүшелері. Естеріңізде болса, пандемия кезінде ба-
лалар мен әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың өршіп 
кетуіне байланысты БҰҰ-ның өзі де үндеу жасаған еді.

БҮГІНДЕ ЕЛІМІЗДЕ КҮРДЕЛІ ЖАҒДАЙ ҚАЛЫПТАСЫП ОТЫР. ОНЫҢ ОБЬЕКТИВТІ 
ЖӘНЕ СУБЬЕКТИВТІ СЕБЕПТЕРІ БАР. СОНЫҢ ІШІНДЕ АЗЫҚ-ТҮЛІК, ҚҰРЫЛЫС МА-
ТЕРИАЛДАРЫ, ЖАНАР-ЖАҒАР  МАЙДЫҢ КҮРТ ҚЫМБАТТАУЫ ЕШБІР АҚТАЛУҒА 
КЕЛМЕЙДІ. МИЛЛИАРДТАҒАН ҚАРЖЫНЫ ЖҰТҚАН ЭКОНОМИКАНЫ ӘР ТАРАП-
ТАНДЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ – ІШКІ 
НАРЫҒЫМЫЗДЫ ОТАНДЫҚ ТАУАРЛАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЕДІ. 

ҚОҒАМДЫҚ 
КӨЗҚАРАС 
ӨЗГЕРМЕЙ 

ӘЛІМЖЕТТІК 
АЗАЙМАЙДЫ
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бағасы өсе түскен сыртқы өнімдерге тәуелділікті 
арттырып қана қоймай, азықтүліктің тапшылығына 
да алып келуі мүмкін. Өткен сенбіде үкіметтің кеңей
тілген отырысына қатысып, арнайы сөз алған Мем
лекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев осы жағдайға, 
әсіресе ауылшаруашылығында қалыптасып отырған 
қиындыққа айрықша тоқталып, оны жоюдың нақты 

Өркениетті қоғамда әйел мен 
балаға қысым, зорлық зомбылық 
болмауы қажет. Алайда, Қазақстан
да бұл мәселе әлі де өзекті. Себебі, 
зорлықзомбылыққа ұшырайтын 
әйел мен бала саны азаймай тұр. 
Елбасы Н.Назарбаевтың: «Қоғам
ның өркениеттік деңгейі оның әй
елдерге деген қарымқатынасымен 
өлшенеді...», – деп тұжырымдауын
да үлкен мән жатыр. «ҚР 2006–
2016 жылдарға арналған Гендерлік 
теңдік стратегиясын бекіту тура
лы» ҚР Тұңғыш Президентінің 29 
қараша 2005 жылғы Жарлығында 
«отбасы мүшесінің заңды құқықта
ры мен бостандықтарына қысым 
көрсететін, оның тәнін немесе жан 
дүниесін қинап, моральдық зиян 
келтіретін отбасының бір мүше
сінің екінші мүшесіне кез келген 
қасақана ісәрекеті отбасындағы 
зорлықзомбылық болып таныла
тыны айтылады.

АЛТЫ АЙДА
АШЫЛҒАН ҚЫЛМЫС

8-бет

ЖАҢА КІТАПТАР КӨРМЕСІ 
ӨТТІ

2-бет

Құқықтық статистика және 
арнайы есепте алу жөнін-
дегі комитеттің деректері 

бойынша, отбасылық-тұрмыстық са-
лада жасалған құқықбұзушылықтар 
саны карантиндік шаралар енгізіл-
геннен кейін 25 пайызға өсіпті. Бұл 
жағдайды болдырмаудың жолдары 
жөніндегі мамандар көзқарасы қан-
дай?

ІШКІ ТУРИЗМ: 
САНҒА САПА ҚАШАН ҮЙЛЕСЕДІ?!

Жақып АСАНОВ,  ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы:

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ – «ЕСТИТІН МЕМЛЕКЕТ» 
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ БІРЕГЕЙ МҮМКІНДІГІ

5-бет
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ҮКІМЕТ САҒАТЫ

«ИДЕЯСЫЗ, САЛҒЫРТ 
ШЕНЕУНІКТЕРДІҢ 
БІЗГЕ КЕРЕГІ ЖОҚ» РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ЖАҢА КІТАПТАР 
КӨРМЕСІ ӨТТІ

ӘКІМДЕР САЙЛАУЫ

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында «Қайнар» 
академиясында «Білім – кітапта» атты академия ға-

лымдарының ел тәуелсіздігі жылдары жарық көрген кітаптары-
ның көрмесі мен қазақ өркениеті, экономика теориясы, психо-
логия туралы жаңа кітаптардың  тұсаукесері өтті. 

 ҮМІТКЕРЛЕРДІ ТІРКЕУ ЖАЛҒАСУДА

30 жыл ішінде білім ордасында заң, 
тіл білімі, педагогика, журналистика, 
шет тілдері мен информатика салалары 
бойынша мыңға жуық монография лық 
еңбектер мен оқулықтар жарық көрген. 
Бүгін таныс тырылған кітаптар білім 
алушылардың кәдесіне жарайтындай 
құнды еңбектер екені даусыз дейді жи-
налғандар. 

Іс-шараны ашқан Қазақстан Ұлттық 
жаратылыстану ғылымдары академиясы-
ның академигі, академия президенті-рек-
тор, профессор Еренғайып Омаров 
Қазақстан тәуелсіздігімен бірге түлеген 
тұңғыш жекеменшік оқу орны – «Қай-
нар» академиясына да 30 жыл толып 
отырғанын атап өтті.

– Қайнар академиясы өзінің құры-
луы мен даму барысында жоғары 
білімді-білікті кадрлармен қамтамасыз 
етуде елеулі үлес қосып келеді. Ашылған-
нан бері академия қабырғасынан ел мә-
дениеті, білімі мен ғылымы, экономика 
салаларында, басқару ұйымдарында 
қызмет атқарып жүрген 30 мыңға жуық 
түлек түлеп ұшты. Мектептен академия-
ға дейінгі үздіксіз білім беру деңгейін 
қалыптастыру мақсатында жоғары білім 
ұйымының жанында «Бакалавриат» орта 
мектебі мен «Қайнар» колледжі қызмет 
етіп келеді. Болон үдерісіне үн қосып, 
әлемдік білім мен ғылым талаптарына 
сай болу үшін академия әлемнің 60-тан 
астам университетімен келісімшарт 
жасасып, халықаралық ынтымақтастық 
жолында бірлескен жобаларды іске 
асырып келеді. Академия ғалымдары-
ның 30 жыл ішінде экономика, заң, тіл 
білімі, педагогика пен психология, шет 
тілдері, журналистака мен информатика 
салалары бойынша шығарған мыңға 

(Соңы. Басы 1-бетте)
Ал, қуаңшылық, өрт салдарынан 

зардап шеккен фермерлерге жеңіл-
детілген несие, субсидиялар берілу 
қажет. Мемлекет басшысы осы ретте 
жайылым мәселесіне қатысты да 
ұстанымын жеткізіп, Үкімет пен об-
лыс әкімдерінің  прокуратура орган-
дарымен бірлесіп, игерілмей жатқан 
жайылымдық жерлерді ауыл тұрғын-
дарына қайтарып беруді қолға алуы 
керектігін шегеледі. 

Президенттің бұл жиында назар 
аудартқан мәселерінің бастысы әри-
не, жалғасып жатқан індет жағдай-
ында дамуды тоқтатпау болды. Оның 
бітпейтін штамы біздің осы жағдай-
ға бейімделіп өмір сүруге үйрену 
қажеттігін көрсетіп отыр. Осыны 
айтқан Қасым-Жомарт Кемелұлы 
вирусқа қарсы шаралардың маңыз-
дылығын атап көрсетті. Өйткені, 
оның жаңа штамы екпе алғандарға 
да жұғуы мүмкін. Сонда да  бұл шара  
дертті емдеп жазудың  ауырлығын, 
өлім жағдайын барынша азайтатын  
бірден-бір жол болғандықтан жалға-
са береді.  Қазір бұқаралық ақпарат 
құралдарында екпе салуға қатысты 
жалған құжаттар туралы деректер 
пайда болып жатыр. Бұл – қоғам 
үшін өте қауіпті жағдай. Өйткені, 
халық көп жиналатын жерлерде дерт 
жұқтырған адам да жүруі мүмкін. 
Сондықтан құқық қорғау органдары 
осы мәселеге баса назар аударуға 
тиіс. Кейбір жекелеген салаларда 
міндетті түрде вакцина салдыру қа-
жет болады. Бұл үшін заңнамалық 
та, конс титуциялық та негіз бар.

Жиында Мемлекет басшысы кө-
терген мәселелердің бірі пандемия 
кезінде оқушылар мен студенттер 
қашықтан оқуға мәжбүр болған 
жағдай. Тоқаев  мұның білім сапасы-
на кері әсерін тигізгенін айта келіп,  
өткен оқу жылындағы жіберілген 
кемшіліктердің орнын толтырып, 
жаңа оқу жылында көштен қалып 
қоймауымыз керектігіне назар ау-
дартты.  Мұның бірден-бір жолы 
оқытудың бұрынғы   форматына 
көшу екені анық. Сондықтан  Мем-
лекет басшысы Үкіметке жаңа оқу 
жылында оқушылар мен студент-
тердің дәстүрлі оқу жүйесіне ора-
луын қамтамасыз етуді тапсырды.

Биыл күзде елімізде үшінші 
Ұлттық халық санағы өтеді. Індет 
жағдайында  оны жүргізудің қиынға 
түсері сөзсіз.  Мемлекет басшысы 
Үкіметке, Стратегиялық жоспар-
лау және реформалар агенттігіне 
жергілікті атқарушы органдармен 
бірлесіп, бұл шараны  белгіленген 
мерзімде сапалы өткізуді тапсырды. 
Осы орайда  санақ жүргізетін қы-
зметкерлердің бәрі вакцина алып, 
қажетті қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз етілуі тиістігіне айрық-
ша тоқталды. 

жуық монографиялық еңбектер, оқу-
лықтар, оқу-әдістемелік құралдар мен 
электрондық оқу басылымдары жоғары 
оқу орнының профессор-оқытушылар 
құрамы әлеуетінің деңгейі жоғары екенін 
көрсетері анық.  Ал бүгін таныстырылы-
мы өткізгелі отырған жаңа кітаптар да 
университеттік білім беру талаптар үдесі-
нен шығатын құнды еңбектер деп сенімді 
түрде айтуға болады – деді Е. Омаров.

Академияның ғылыми жұмыстары 
бойынша проректоры, ҚР ҰҒА-ның 
құрметті академигі, экономика ғылымда-
рының докторы, профессор  Әбдіжапар 
Сапарбаев ректор тілге тиек еткен ака-
демия ғалымдарының 30 жыл ішінде 
дайындаган еңбектеріне қысқаша шолу 
жасап, білім берудің әртүрлі бағыттарына 
арналған жаңа кітаптардың мазмұнына 
ерекше тоқталды.

Ол: «Қайнар академиясының іргетасы 
қаланғалы бері мұнда еліміздің әйгілі ға-
лымдары  мен педагогтары білімнің түрлі 
салаларында жұмыс атқарып, өздерінің 
ғылыми мұраларын көпшілікке ұсынған:  
филологтар – Ш.Сарыбаев, Ө.Айтбаев, 
Н. Оралбаева, К.Құрманәлиев;  заңгерлер 
Е.Қайыржанов, М.Бай маханов, З.Аши-
тов; экономистер Я.Әубәкіров, А.Қоша-
нов, Ә.Сапарбаев; тарихшылар Ж.Ибра-
шев, К.Хафизова, Т.Тілеуов; философтар 
Ж.Әбділдин, А.Ны санбаев, А.Қасымжа-
нов; педагогтар мен психологтар А.Ах-
метов, С.Жақыпов, Х.Шеръяз данова, 
С.Ұза баева, З.Мадалиева, М.Перленбетов 
және өзге ғылым мен білімнің өкілдері. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде, 
ғылыми монографиялар мен оқулықтар 
жазып, оларды шығаруда академияның 
интеллектуалды және кадрлық әлеуеті 
зор. Соңғы жылдары академиямызда 

көптеген ғылыми монографиялар мен 
оқулықтарды жарыққа шығаруда, ұжы-
мымызда  жұмыс істейтін Қазақстанның 
белгілі ғалымдары белсенділік көрсетуде. 
Олар:  тарих және өркениет теориясы 
мен ұлттық тарих саласында – Е.Омаров, 
Г.Қәдірқұлова, Т.Тілеуов; экономика, 
қаржы және менеджмент бойынша – 
Ә.Сапарбаев, С.Әбдібеков, К.Сызды-
қова, Г.Калиакпарова, Е.Гриднева; құқық 
саласында – Б.Қалағанов, Н.Апахаев;  
тілдер және қазақ филологиясында – 
Г.Мұхаметқалиева, А.Құрманәлиева, 
Ф.Сәметова, Г.Балтабаева, А.Мұхтарова; 
педагогика мен психологияда – С.Омаро-
ва, М.Перленбетов, Л.Көмекбаева, О.Фе-
дорович, М.Еркінбекова және басқалар. 
Академиямыздың профессор-оқытушы-
ларының ғылыми монографиялар мен 
оқулықтар жазып, оларды шығаруда қа-
лыптасқан игі дәстүрі алдағы уақытта да 
өз жалғасын табатынына сеніміміз мол» 
–  дей келе, жаңа оқу жылында жарық 
көретін ғылыми монографиялық еңбек-
тердің жоспарымен де таныстырды.

Іс-шараға Нұр-Сұлтан қаласынан ар-
найы келіп қатысқан Қазақстан Ұлттық 
жаратылыстану ғылымдары академи-
ясын вице-президенті (ҚазҰЖҒА), ҚР 
ҰҒА академигі, филология ғылымда-
рының докторы, профессор Кәрімбек 
Құрман әлиев «Қайнар» академиясының 
ғалымдары ҚазҰЖҒА академиясының 
белсенді мүшелері екенін айта кетті. 

Сонымен қатар: «Тұңғыш Прези-
дентіміз айтқандай білім – кітапта. Ке-
лешекте компьютерде отыратындардың 
орнын кітап оқитындар басып кететін 
болады деді. Сол себептен кітаптың орны 
бөлек.  Осы университетте қыз мет еткен 
ғалымдардың еңбектерінің көрмесін 
көріп, бір қуанып марқайып тұрмыз», – 
дей келе, қос академия ғалымдарының 
бірлесіп орындаған ғылыми жобалары, 
зерттеулері және монографиялық ең-
бектері қазақстандық ғылымды одан әрі 
дамытуға қосылған үлес деп бағалады.

Кітаптар тұсаукесерінде сөз алған 
«Қазақ психологиялық қоғамы»  рес-
публикалық қоғамдық бірлестігінің прези-
денті, психология ғылымдарының докторы, 
профессор Мұқан Перленбетов пен про-
фессорлар  Салтанат Омарова және  Бақыт-
бек Қалағанов жоғары білімді мамандар 
дайындауда және ел ғылымы мен білімін 
дамытуда үлес қосар еңбектер екенін, әрі 
ең бастысы, білім алушылардың кәдесіне 
жарар құнды кітаптар екенін айтты.

Тұсаукесер рәсімін қорытындылаған 
Еренғайып Омаров Қазақстан Тәуел-
сіздігінің 30 жылдығына орай академия 
ғалымдары шығарған 1000 кітап ҚР 
Ұлттық кітапханасына тарту етілетінін 
мәлім етті. Арықарай іс-шара академия 
ұйымдастырған «Білім сапасын қамта-
масыз етудегі заманауи трендтер» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференцияға ұласты.

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ, 
«Заң газеті»

Орталық сайлау комиссиясының 
мәліметіне сәйкес, сайлау науқаны бас-
талғалы республика бойынша 2322 
үміткердің кандидатурасы ұсынылса, 7 
шілде күні 102 үміткер тіркелген. Үміт-
керлердің басым көпшілігі – 1455 адам 
(62,7%) өзін-өзі ұсынса, саяси партия-
лар тарапынан ұсынылғандар саны 867 
адамды (37,3%) құрайды. Саяси партия-
лардың арасында NurOtan 588 адамды 
(67,8%), «Ауыл» партиясы 100 адамды 
(11,5%), Қазақстанның халық партиясы 
70 адамды (8,1%), ADAL партиясы 56 
адамды (6,5%) AQJOL партиясы 53 адам-
ды (6,1%) ұсынып отыр. Ал Жалпыха-
лықтық социал-демократиялық партиясы 
бірде-бір үміткерін ұсынбады.

Өңірлерге бөліп қарастырар болсақ, 
сайлау өтетін ауылдық округтердің ішінде 
Ақмола (300), Қарағанды (267), Алматы 
(247) және Шығыс Қазақстан (237) облыс-
тарынан ұсынылған үміткерлер саны ба-
сымдау. Ал неғұрлым аз үміткерлер саны 
Маңғыстау (36), Атырау (60) және Батыс 
Қазақстан (82) облыстарында тіркелген.

Еліміз бойынша сайлауға түсетіндер 
арасындағы орташа бәсекелестік бір 
орынға 3,2 адамнан келуде. Бәсекелес-

тіктің ең жоғарғы шегі Түркістан(3,8), 
Маңғыстау (3,6), Қарағанды (3,6) және 
Алматы (3,5) облыстарында байқалса, ең 
төменгі шегі Қостанай (2,3) және Батыс 
Қазақстан (2,6) облыстарының үлесінде.

Үміткерлерді ұсыну 9 шілдеде сағат 
18.00-де аяқталды. Сондай-ақ, канди-
даттарды тіркеу де қатар жүргізіліп 
жатқанын айта кеткен жөн. Тіркеу 14 
шілде сағат 18.00-ге дейін жүргізіледі. 
Ағымдағы жылдың 7 шілдесіндегі ақпа-
рат бойынша, барлығы 456 кандидат 
тіркелген. Бұл жалпы ұсынылған үміт-
керлердің 19,6%-ын құрайды.

Айта кетейік, 14 шілдеден 24 шілдеге 
дейін 10 күн бойы үгіт-насихат жұмыста-
ры басталады. 

Орталық сайлау комиссиясының мү-
шесі Ерлан Дауылбаев ауыл әкіміне кан-
дидаттың сәйкестігін анықтау жұмысы 
қалай жүргізілетінін баяндады.

Оның айтуынша, ауылдық маңызы 
бар қала, ауыл, кент, ауыл округі әкімі 
болып сайлану үшін Қазақстан азаматы 
«Сайлау туралы» Конституциялық заңда, 
«Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» заңының 36-бабында 

және мемлекеттік қызмет саласындағы 
заңнамада көзделген мынадай талаптарға 
сәйкес келуге тиіс.

«Біріншіден, кандидат 25 жасқа 
толған болуы тиіс. Екіншіден, заңда бел-
гіленген тәртіппен танылған іс-әрекетке 
қабілеттілігі, соттылығының болмауы 
және сыбайлас жемқорлық қылмыс, 
сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық 
жасамауы  керек. Үшіншіден, мемле-
кеттік қызмет саласындағы заңнаманың 
талаптарына сәйкестігін тиісті аудандық 
сайлау комиссиясы ұсынған құжаттар не-
гізінде мемлекеттік қызмет істері жөнін-
дегі уәкілетті орган анықтайды. Бұл үшін 
азаматтығын анықтау мақсатында ішкі 
істер органдарына, заңда белгіленген 
тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған 
соттылығын, заңда белгіленген тәртіп-
пен танылған сыбайлас жемқорлық 
қылмысының, сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылығының болмауын про-
куратура органдарынан, кандидаттардың 
мемлекеттік қызмет туралы заңның та-
лаптарына сәйкес және осы лауазымға 
қойылатын біліктілік талаптарына сәй-
кестігін белгілеу тұрғысынан Мемлекет-
тік қызмет істері жөніндегі өңірлік депар-
таменттерге тиісті сұраулар жіберіледі. 
Жұмысқа тартылған жоғарыда аталған 
мемлекеттік органдар жедел тәртіппен 
деректердің тиісті деңгейде тексерілуін 
және нәтижелерінің аумақтық комисси-
яларға дереу ұсынылуын қамтамасыз 
етулері қажет», – деді Ерлан Дауылбаев.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Ағымдағы жылдың 25 шілдесінде еліміз бойынша ауыл 
әкімдерінің сайлауы өтеді.Тұрғындар жергілікті атқарушы 

биліктің басшысын тікелей сайлау мүмкіндігіне ие болмақ. Яғни, 
ауыл әкімдерін тікелей халық сайлайды. Сайлау 2021 жылдың 
тамыз айынан бастап өкілеттігі аяқталатын әкімдерге қатысты 
болмақ. Аталған маңызды шара еліміздің 14 өңіріндегі 176 ау-
дандағы (қалада) 730 сайлау округінде өтеді. 

КЕЗДЕСУ

ПРЕЗИДЕНТ 
ЖОҒАРҒЫ СОТ КЕҢЕСІНІҢ 
ТӨРАҒАСЫН ҚАБЫЛДАДЫ

«Жоғары сот кеңесінің төрағасы Денис Шипп Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа биылғы жартыжылдықта атқарған жұмы-
сының қорытындысы мен алдағы кезеңге арналған жоспары туралы 
баяндады.

Сонымен қатар, Президентке әкімшілік әділет соттарының кадрлармен 
қамтамасыз етілуі жөнінде мәлімет берілді.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев  Денис Шиппке сот корпусын 
одан әрі жаңғыртуға және сот жүйесіне мейлінше сауатты әрі құзыретті ма-
мандарды тартуға септігін тигізуі тиіс бірқатар міндет жүктеді», -– делінген 
Akorda.kz cайтында.

Алқалы отырыста   көтерілген 
мәселенің бірі 700 мыңнан астам 
тұрғыны бар 1922 ауылдың таза 
ауыз суға зәру болып отырғаны 
болды. Бұл ретте Мемлекет басшы-
сы  тұтыну көлемі артқан сайын 
су инфрақұрылымының  ескіріп 
бара жатқанын ортаға салды. Еліміз 
бойынша сумен қамтамасыз ететін 
нысандардың 22 пайыздан астамы 
тозған. Жауапсыз кәсіпкерлердің 
кесірінен ауыл тұрғындары суға 
мұқтаж болып отыр. Бұған тиісті 
бақылау жасамаған жергілікті билік 
кінәлі. Ауызсудың тапшылығы-
на жер қойнауын пайдаланушы-
лардың әрекеті де себеп. Өйткені, 
кен орындарын игеру кезінде ауыл 
тұрғындарын сумен қамтамасыз етіп 
отырған өзендер тартылып, бұлақтар 
сарқылып жатыр. Мемлекет бас-
шысы Үкіметке облыс әкімдерімен 
бірлесіп, осындай деректерді түгел 
анықтап, тиісті шаралар қабылдау-
ды, болашақта оған жол бермеу 
үшін бақылау жүйесін әзірлеуді  
тапсырды. 

Пандемияның салдарынан қар-
жылай табыстың азайып кеткені 
бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің 
бірі.  Оның салдары кедейшілік 
деңгейін 4,5 пайызға жеткізіпті. 
Бүгінгі таңда  800 мыңға жуық аза-
матымыздың кірісі күнкөріс дең-
гейінен төмендеп кеткен. Зейне-
тақы, жәрдемақы және стипендия 
сияқты әлеу меттік трансферттер 
артқанымен, еңбек табысы азайып 
барады. Мемлекет басшысы жиын-
да бұл мәселеге де айрықша тоқта-
лып, еңбек табысы мен кәсіпкерлік 
қызметпен айналысудан түсетін та-
бысты арттырып, көлеңкелі эконо-
миканың ауқымын азайтуды және 
басқа да бастамаларды қамтиын 
шаралар қабылдау қажеттігін атап 
көрсетті. 

Қазіргі күрделі кезеңде мемле-
кеттік аппарат жұмысының сапасы 
айрықша маңызға ие екені белгілі. 
Мемлекеттік қызметкерлердің еліміз 
үшін қиын кезеңде елге жанашыр-
лықпен, жоғары кәсіби біліктілікпен 
жұмыс істеуі өте қажет. Мемлекет 
басшысы өз сөзінде бұл мәселеге де 
ерекше екпін берді. «Сіздер баста-
машылдық, атқарушылық, шеберлік 
көрсетіп, жедел де тиімді шешімдер 
қабылдауға ынта танытуларыңыз 
керек.  Идеясыз, салғырт шенеунік-
тердің бізге қажеті жоқ, олардан  
құтылуымыз керек. Құқыққорғау 
органдары мемлекеттік аппарат 
жұмысындағы сыбайласқан жемқор-
лық құбылыстарына сергектік, әділ-
дік, жеделдік танытуы тиіс. Нағыз 
кінәлілер заңға сәйкес жауапкер-
шілікке тартылуы керек» деді. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»
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– Осы тұста айта кететін бір жайт бар. Қазақстандағы 
барлық дағдарыс орталықтары әйелдерге бағытталған. Ер-
кектерге арналған дағдарыс орталықтары жоқ. Тұрмыстық 
зорлық-зомбылық құрбандары көбінесе әйелдер болатынын 
ескерсек, қалыпты жағдай шығар. Бірақ дағдарыс орталықтары 
тікелей жұмыс істеуі керек тұлғалар – әйелін ұратын еркектер 
деп ойлаймын. 

Жалпы, мемлекет тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын 
алу мәселесін шешумен жүйелі түрде айналысуда. Мысалы, панде-

– Ал қалған 100 мыңнан астам дерек бойынша жәбірленушілер арыздарын кері қайтарып алған 
екен. Негізі, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған жағдайда бұл әрекеттердің басым бөлігі 
жасырын түрде қалып қалады. Тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайында оның құрбандары немесе 
куәгерлері полицияға арызбен жүгінуі қажет. Жәбірленушілерді қорғау үшін ішкі істер органдарының 
тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жеке профилактикасы шараларын қолдану құқығы бар.

Сондай-ақ, мамандандырылған дағдарыс орталықтары көмек көрсетеді. Олар консульта-
тивті-психологилық және заңгерлік көмекті тегін ұсынып, қажет болған жағдайда жәбірле-
нушілерді медициналық көмек көрсетілу үшін медициналық мекемелерге жібереді. Уақытша баспана 

Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

Нұрболат АЙЕКЕШОВ, әлеуметтанушы: Айжан МОЛДАҒАЛИЕВА, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Заң және құжаттармен қамтамасыз ету 
департаментінің бас маманы, заңгер:

мия басталғаннан бері отбасылық жанжалдарға қатысты 37 мыңға жуық қорғау нұсқамасы 
шығарылып, құқық бұзушылардың тәртібіне байланысты 5 мыңға жуық ерекше талаптар 
белгіленген екен. Тәуелсіздік алғаннан бері еліміз негізгі демократиялық құндылықтар мен ин-
ституттарды бекітіп, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға қатысты халықара-
лық құқықтық құжаттар ратификациядан өтті. Конституция адамның денсаулығына, оның 
ар-намысы мен абыройын кемсітуге бағытталған іс-әрекеттерден, оның ішінде тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі нормалар бар. Әрине, бұл жерде тек құқықтық шара-
лар жеткіліксіз екені түсінікті. Жүйелі қоғамдық жұмыс пен қоғамдық ұйымдардың жұмыла 
күш біріктіруі ауадай қажет.Барлық мемлекеттік органның күші зорлық-зомбылық жағдайын 
жоюға немесе барынша төмендетуге бағытталуы керек деп ойлаймын.

ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

беріп, жәбірленушінің толық қауіпсіздігі мен анонимділігін қамтамасыз етеді. Балалары бар әйелдер мамандандырылған 
дағдарыс орталығында бір айдан жарты жылға дейін бола алады. Дегенмен, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын 
алу мәселесінде ең маңыздысы құқық бұзушыны жазалау емес, отбасын қолдау және сақтау. Жазалау шараларынан гөрі 
алдын алу шараларын қарастыру, өмірлік қиын жағдайда жүрген әрбір адаммен жеке жұмыс жүргізу сияқты принциптер 
басшылыққа алынады. 

Ал тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін кінәлі тұлғалар «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодекстің 73-бабы бо-
йынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал олардың әрекеттерінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы бар болған 
жағдайда, олар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 109 (ұрып-соғу), 110 (қинау), 131 (қорлау) баптары бойынша 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Коронавирус індеті таралғанға дейін 
жаңадан ашылған әрбір төртінші жұмыс 
орны мен бүкіл жұмыс орындарының 
10,6 % (334 млн) туризм мен оған тікелей 
және жанама қатысы өзге де салалардың 
үлесіне тиетін. Былтыр ондағы жұмыс 
орны 18,5% немесе 62 млн адамға азай-
ып, әлемдік экономиканың баяулауы 3,7 
% құрады. Мәселен, WTTC деректеріне 
қарағанда саяхатшылар 2019 жылы өз 
сапарына 1,7 трлн доллар жұмсапты. 
Бұл халықаралық экспорттың 7% және 
қызмет экспортының 27,4% құрады. Ал 
былтыр саяхатшылардың өз еліне сапа-
ры 45 %, ал шетелге саяхаты 70% дейін 
азайған.  

Сарапшылардың айтуынша, шомылу 
мен жағажайдағы демалыс әлемде таны-
малдығы жағынан ең алдыңғы орында 
тұр. Туристердің ¾ өз демалысын  суға 
жақын – өзен, көл, теңіз жағалауы мен 
теңіз саяхатында өткізгенді жөн санайды 
екен. Сондықтан Испания, Грекия, Тай-
ланд секілді елдерге турис тердің 70% 
теңіз жағасында демалу үшін барады. 
Суға қатысты демалыстың шомылу, күн-
ге қыздырыну, жағажайда қыдыру, жаға-
жай ойындары, серфинг, виндсерфинг, 
су көліктерімен серуендеу, балық аулау, 
су астында жүзу деген сияқты көптеген 
түрі бар. Сол себепті шомылу-жағажай 
демалысымен бірге саяжай, вилла, бун-
гал, кемпинг, трейлер таймшер жүйесі 
ғимараттары, палатка қалашықтары да 
қарқынды дамуда.  Жер көлемі жағынан 
әлемде 9-орын алатын Қазақстанда 
мұхиттармен шектеспегенмен, шомылу 
және жағажай демалысына қажетті біз 
жоғарыда атап өткен ерекшеліктердің 
бәрі бар. Ал бұл мүмкіндікті біз қалай 
пайдаланып жатырмыз?

Балқаштың 
болашағына болжам  

Қазақстанда тәуелсіздік жылдары 
туризмнің ЖІӨ-дегі үлесін 0-ден 5% 
дейін жеткізу үшін республиканың әр 
өңірінде туристік орталықтар құруға ар-
налған түрлі бағдарлама, жоба, жоспар, 
тұжырымдамалар аз қабылданған жоқ. 
Алайда оның көпшілігі тек қағаз жүзінде 
қалды. Соның бірі – Қазақстандағы ең 
ірі көл саналатын Балқаштың жағасында 
2015 жылы құрылыс толық аяқталады 
деп жоспарланған «Балқаш-Нұрсая» 
халықаралық сауықтыру-туристік ор-
талығы. 2008 жылы 11 шілдедегі ҚР 
Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тапсырмасында да аты 
аталған бұл жобаны «Балқаш-Нұрсая» 
компаниясы мен «Прогресс» қазақ-жа-
пон  іскерлік қауымдастығы бірлесіп 
жүзеге асыруға тиіс болатын. Бұл үшін  
Приозерск қаласы маңынан 370 га жер 
бөлінген болатын. Жобалық құны 420 
млн долларға бағаланған бұл нысан 

іске қосылған кезде күніне 15-18 мың 
адамды қабылдап, жылдық табысы 90 
млн долларды құрайды деп айтылды. 
Соның нәтижесінде 5-6 жылда өз құнын 
ақтайды деп үміт артылған жобаның 
киіз үй қалашығы үлгісіндегі бірінші 
кезеңі 2010 жылы ашылып, ал 2015 
жылы орталық толықтай іске қосылады 
деп жоспарланған. Соның нәтижесінде 3 
мыңдай адам жұмыспен қамтылатыны да 
жария етілді. Шомылу маусымы 5 айға 
созылғанымен, жылдың барлық уақы-
тында Қазақстан ғана емес, алыс-жақын 
шет елдерден келетін демалушыларды 
қабылдап, саяхатшылардың көңіл-күйін 
табу үшін түрлі қызмет түрін ұсынуға 
қауқарлы деп бағаланған жобаның бірін-
ші кезеңі сәтті басталғанымен, әлемдік 
қаржылық дағдарысынан кейін сол күйі 
қалып қойды. Бір кездері Жапония, 
Корея, Қытай, Ресей сияқты шетелдер-
ден арнайы ат арытып іздеп келіп, қы-
зығушылық білдірген инвесторлардың 
да бүгінде аты да, заты да ұмытылған. 
Автотрассадан 8 км, әуежайдан 20 км, 
темір жолдан 23 км жерде орналасқан 
орталықтың болашағы бір кездері қан-
дай жарқын болса да, қазір көмескіленіп, 
мүлде ұмыт қалды. Алматы, Қарағанды 
және Жамбыл облыстарының аумағында 
жатқан көлдің жағалауында демалыс 
орны қазір де аз емес, алайда демалушы-
лар санын млн-дап санайтын жағдайға 
әлі жеткен жоқ. Дегенмен Мемлекет бас-
шысы бастап, үкімет қоштап 2025 жылға 
дейін туризмнің ЖІӨ-дегі үлесін 1-ден 
8 % дейін жеткізу үшін соңғы 5 жылда 
қарқынды түрде мол қаржы жұмсалуда.  
«Ештен кеш жақсы» дегендей мемлекет 
пен жеке сектордың әріптестігін қолдау 
шаралары өз жемісін беріп, жеке ин-
весторлардан да қомақты қаржы түсе 
бастады. Мәдениет және спорт министрі 

Ақтоты Райымқұлованың айтуынша,  
пандемияға қарамастан 2020 жылы ку-
рорттық аймақтардағы демалушыларды 
орналастыратын орындардың саны 40 
%-ға ұлғайып, ал жеке нөмірлер 1,8 есе 
артқан. Қызмет көрсетілген адам саны 
1,2-ден 1,7 млн-ға, ал жатын орынмен 
қамтамасыз етудегі көрсетілген қызмет 
көлемі 17-ден 24,5 млрд теңгеге өскен. 
Туризм саласындағы негізгі капитал 
жеке инвестицияның көлемі 30 %-ға 
ұлғайып, 614,7 млрд теңгені құрапты. 

Статистикаға сәйкес, елімізде әрбір 
үшінші отбасында тұрмыстық зор-
лық-зомбылық болады, әрбір жетінші 
әйел экономикалық зорлық-зомбылыққа 
ұшырайды, әрбір алтыншы әйел физика-
лық зорлық-зомбылықты бастан кешеді, 
әрбір үшінші әйел психологиялық зор-
лық-зомбылыққа тап болады екен.

Тұрмыстық зорлық-зомбылық неден 
туындайды деген сұраққа келер болсақ, 
психологтар стресс, күйзеліс, жұмыс-
сыздық, рухани құндылығын жоғалту, 
ішімдік және нашақорлыққа салыну 
қатігездікке әкеледі деп тұжырымдау-
да. Еркектер өздерін мықты сезіну 
үшін әлімжеттік жасайды. Сол сияқты 
әйелдер өздеріне көңіл бөлінбегеннен, 

эмоционалдық және материалдық қол-
дау жетіспегеннен ашуға беріледі дейді  
мамандар. Отбасындағы зорлық-зом-
былық Қазақстанда бүгінгі таңда жүзеге 
асып қана жатқан жоқ, сонымен қатар 
көп назарынан да тыс қалып отыр деп 
қынжылады дағдарыс орталықтарының 
өкілдері. Назардан тыс қалған тақы-
рып жарияға жетпейді, көпке жария 
болмаған жай жасырын қалады. Ал, 
жасырын қалған жағдай қайталана бе-
реді дейді олар. Деректерге сүйенсек, 
Қазақстанда 35 дағдарыс орталығы бар. 
Бүгінгі күні оларда 1 013 баласы бар 298 
әйел орналасқан. 

Психолог Ақнұр Тәуекелдің айтуынша, 
көшедегі агрессияның бір себебі – от-
басындағы жағдай. «Көбінесе құқық- 
бұзушылықтар кешкі уақытта жасалады.

Үйден ашумен шыққан адам өшін өзгеден 
алады. Адамдардың қоғамдық жерлер-
дегі және көліктегі теріс қылықтары, 
көп жағдайда, отбасында болып жатқан 
жағдайлардың көрінісі. Отбасындағы тұр-
мыстық зорлық-зомбылықпен күресу негізі 
екі жақты жұмыс екенін айта кету керек. 
Қазақстанда қазіргі таңда жәбірленуші 
жақпен  дағдарыс орталықтары жұмыс 
істейтін болса, өкінішке қарай, көбінесе 
агрессия тетігі саналатын ер адамдармен 
жұмыс жүргізілмейді. Бүгінгі отбасындағы 
зорлық-зомбылықпен сәтті күрес жүргізу-
дің негізгі шарты – қоғамның көзқарасын 
өзгерту. Ол үшін қоғамдық сана мен 
қалыптасқан стереотиптерді түбегей-
лі өзгертіп, отбасындағы зорлық-зом-
былықтың салдарына сәйкес түсінік 
қалыптастыру қажет», – дейді психолог.

Заң ғылымдарының докторы Гүлдана 
Амангелдіқызының айтуынша, санамыз-
да «біреудің отбасына араласпау» деген 
стереотип бар. Ол: «ҚР Қылмыстық 
кодексіне енгізілген түзетулерде тұрмыс-
тық зорлық-зомбылықты «қылмыс» деп 
танымайды. Қылмыстық кодекстің 108- 
109-баптары «Ұрып-соғу» және «Ден-
саулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру» 
және Әкімшілік кодекске ауыстырылған. 
Бұрын «Денсаулыққа қасақана жеңіл 
зиян келтіру» бойынша 45-60 тәулікке 
қамау қарастырылатын болса, 2017 
жылдан бастап жәбірлеуші 15 тәулікке 
жазаланады немесе 15 АЕК мөлшерінде 
айыппұл төлейді. Мәселен, әйелге қол 
жұмсағандығын растайтын құжаттар 
болса, әкімшілік жазаға тартумен қатар, 
15 күндік абақтыға жабу да қаралған. 

Енді алып қарасақ, 10-15 тәулік қамауда 
отырып шыққан адам үйіне оралады 
делік. Арықарай ашынған отағасы әй-
елге қол көтеріп немесе бала-шағаның 
алдында әйелді өлтірмейтініне кім ке-
піл? Өкінішке қарай, барар жер, басар 
тауы жоқ әйел адамдарының, әсіресе, 
қазақ әйелдерінің басым бөлігі күйеуінің 
зорлық әрекеттеріне барынша шыдап 
келеді», – дейді заңгер.

Не десек те, тұрмыстық зорлық-зом-
былық сол күйінде маңызды әлеумет-
тік мәселе болып қалып отыр.  Салда-
рынан көптеген құқық бұзушылықтар 
жазасыз, ал зорлық-зомбылық фак-
тілері айтылмаған күйінде тіркелмей 
қалуда.

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ, 
«Заң газеті»

МӘСЕЛЕ

ҚОҒАМДЫҚ КӨЗҚАРАС ӨЗГЕРМЕЙ ӘЛІМЖЕТТІК АЗАЙМАЙДЫ
(Соңы. Басы 1-бетте)

Бюджетке туризм саласынан түсетін та-
быстың қомақты бөлігін беретін болған 
соң ол әрдайым екі облыстың  әкім-
дерінің де басты назарында. Мәселен, 
көлдің Алматы облысына қарасты бөлі-
гінде – 264, Шығыс Қазақстан облысына 
қарасты бөлігінде – 163 демалыс орны 
бар екен.  

– Екі жыл бұрын Алакөлдің әсемдігін 
көрмекке келген бұқараның жалпы саны 
1,5 млн-ға жеткен болатын. Былтыр ел 
аумағындағы пандемиялық ахуалға байла-

дағы жөндеу жұмыстары аяқталғаннан 
кейін мұнда Embraer үлгісіндегі үлкен 
ұшақтар да қона бастамақ.  

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 
баспасөз қызметі ұсынған мәліметке 
қарағанда соңғы 5 жылда Алакөл жаға-
лауындағы орналастыру орындарының 
саны екі есеге өсіп, қазіргі таңда 177-ге 
жетті. Олардың біржолғы сыйымдылығы 
– 12 мың төсек орынды құрап отыр. Соңғы 
5 жылда жағалаудың инфрақұрылымын 
дамытуға және абаттандыру жұмыста-
рына 15 млрд теңге жұмсалды. Қазіргі 
таңда 3 ірі инфрақұрылымдық жобалар 
аяқталу сатысында. Атап айтқанда, жаңа 
электр жүйелері мен су құбырының 
құрылысы, Үржар әуежайын қайта құру 
жұмыс тары. 2025 жылға дейін жағалау-
да кәріз жүйелері салынып, жағажайды 
бекіту жұмыстары жүргізілетін болады. 
Аталған жобаларға 20 млрд теңге бөлу 
көзделіп отыр.

Елдің ғана емес, туризмнің дамуында 
да әлеуметтік инфрақұрлымның көрсет-
кіші маңызды рөл атқаратыны баршаған 
аян. Мәселен, автожол сапасының на-
шарлығы демалушылардың көпшілігінің 
келуіне қолбайлау болып отыр. 

Егер жылда айтылып, жұрт-
шылық тарапынан қызу талқыла-
нып келе жатқан автожол сапасы мен 
теміржолдағы билет бағасына қатыс
ты түйткілді мәселелер оң шешімін 
табатын болса, Алакөл жазғы 
шомылу маусымы кезінде ғана 
емес, жылдың өзге уақыттарында 
да саяхатшылар үшін ең тартымды 
туристік бағыт болып қала беретіні 
күмәнсіз. Бұл үшін онда мүмкіндік 
те, әлеует де жеткілікті.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ІШКІ ТУРИЗМ: 
САНҒА САПА ҚАШАН ҮЙЛЕСЕДІ?!

ел аумағынан ғана емес, алыс-жақын шет 
елдерден де келіп жатыр. Олар үшін Үша-
ралда әуежай да жұмыс істеп тұр. 

Шығыс Қазақстан облысының әкімі 
Даниял Ахметов те туризмді дамыту 
мәселелері жөніндегі кеңесте Алакөл – 
Шығыс Қазақстан облысының інжу-мар-
жаны екенін айтып, биылғы маусымда 
Үржар ауданында 163 қонақ үй мен 
демалыс базалары саяхатшылаға қызмет 
көрсететінін жеткізді. Сондай-ақ, 17 
маусымнан бастап Алматы, Нұр-Сұл-
тан, Семей және Өскемен қалаларынан 
қосымша пойыздар қатынап, вагондар 
саны 61-ге көбейіп, автобустар саны да 
артқанын хабарлады. Үржар әуежайын-

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова-
ның айтуынша,  пандемияға қарамастан 2020 жылы 

курорттық аймақтардағы демалушыларды орналастыратын 
орындардың саны 40 %-ға ұлғайып, ал жеке нөмірлер 1,8 
есе артқан. Қызмет көрсетілген адам саны 1,2-ден 1,7 млн-
ға, ал жатын орынмен қамтамасыз етудегі көрсетілген қы-
змет көлемі 17-ден 24,5 млрд теңгеге өскен. Туризм сала-
сындағы негізгі капиталдағы жеке инвестицияның көлемі 
30 %-ға ұлғайып, 614,7 млрд теңгені құрапты. 2021 жылы 
да 19 инфрақұрылымдық жобаға 40 млрд теңге бөлініп 
отыр. Биыл жалпы 1,1 трлн теңгенің жеке инвестиция-
сымен 115 жоба жүзеге асырылып жатқан көрінеді.

Биылғы жылы да 19 инфрақұрылымдық 
жобаға 40 млрд теңге бөлініп отыр. 
Жалпы, 1,1 трлн теңгенің жеке инвести-
циясымен 115 жоба жүзеге асырылып 
жатқан көрінеді. 

Алакөл – көшбасшы
Қазақстанда 50 мыңға жуық көл 

болса, соның ең ірілері Балқаш пен 
Алакөл. Олардың едеуір бөлігі Алма-
ты облысында жатқандықтан, жетісу-
лықтар соңғы жылдары шомылу мен 
жағажай туризмінің көшбасшысына 
айналды.  Шығыс Қазақстан облысымен 
шектесетін Алакөл қазіргі таңда жазғы 
уақыттағы демалушылар үшін респуб-
ликадағы ең тартымды орын болып тұр. 

нысты 798 мың турист айдынды мекенде 
демалды. Ал биыл мұнда 1 млн. турист 
келіп, құны 5 млрд 270 млн теңгенің са-
уықтыру қызметі көрсетіледі деп жоспар-
ланып отыр. «Жоңғар Алатауы» мемле-
кеттік ұлттық табиғи паркінде 6 маршрут 
әзірленді. Жыл соңына дейін кәсіпкерлер 
есебінен 1310 орынды 10 нысанды қол-
данысқа беріп, аудан экономикасына 
3,6 млрд теңгенің инвес тициясын тарту 
жоспарлануда. Бүгінгі таңда аудандағы 
264 демалыс орны 23 336 демалушыға 
қызмет көрсетуде, – деді Алматы облысы 
Алакөл ауданының әкімі Алмас Абдинов. 
Оның айтуынша, Алматы облысының 
солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан 
бұл мекенге демалу үшін сахатшылар тек 
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ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ФАКТІНІ 
АНЫҚТАУ ЖОЛДАРЫ

Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер басқа 
тұлғалардың мүдделерін қорғау үшін заң бойынша сотқа 

жүгінуге құқығы бар азаматтардың, ұйымдардың, сондай-ақ 
өзге де адамдардың арыздары бойынша қозғалады. Арызда-
нушы заңдық маңызы бар бірнеше фактілерді анықтау туралы 
арыз берсе, онда соттар осы талаптарды бір өндірісте қарауға 
құқылы.

Ел б а с ы  м е м л е к е т т і 
тиімді басқаруы үшін 

мемлекеттік қызметшіде 
болуға тиісті негізгі қаси-
еттерді атап көрсетті. Бұл 
– моралдық жоғары жауап-
кершілік, кәсіптік білім-білік-
тілігін тәжірибеде қолдана 
білу, адалдық, ақ ниеттілік, 
белсенді өміршеңді ұста-
ным. Мемлекеттік қызметтегі 
әрбір адам өз жұмысының 
барлық маңыздылығын сезі-
не білуі және өз елінің патри-
оты болуы тиіс.
Мемлекеттік қызметші мемлекет-

тік биліктің айнасы секілді. Оның 
ар-ожданы биік, әділетті, талантты 
ұйымдастырушылық қабілеті бар 
екендігін қоғам бағалайды. Халық 
сенімі мемлекеттік қызметшінің мем-
лекеттік қызметті қаншалықты сапалы 
көрсеткендігіне қарап нығаяды. Сон-
дықтан әрбір мемлекеттік қызметші өз 
орнында халықтың мүддесіне қызмет 
етіп, көкейтесті мәселелерін заң шең-
берінде шешуі талап етіледі.

Мемлекеттік қызметші болу – бұл 
үлкен абырой мен міндет. Ол билік 
пен халық арасында байланыстырушы 
буын. Сондықтан да көп нәрсе оның 
кәсіби біліктілігіне, жедел түрде ой 
қорытып, қандай да бір мәселелерді 
шешу жауапкершілігін өз мойны-
на ала білу дағдысын игергендігіне 
байланысты. Кез келген деңгейдегі 
мемлекеттік қызметші лауазымы басқа 
мамандық тұрғысымен салыстырған-
да мейлінше жоғары. Бұл – өзін-өзі 
жетілдірудің тұрақты жағдайы.

Кез келген мемлекеттің жетістігі 

Мемлекеттік архив мекемесіне 
тұрақты сақтауға берілгенге дейін 
ҚР Ұлттық архив қорының құрамы-
на жатқызылған, соттар қызметінде 
құрылған құжаттар, сондай-ақ оның 
құрамына кірмеген құжаттар заңна-
мада белгіленген мерзім ішінде тиісті 
сотта, қажетті үй-жаймен және жаб-
дықпен қамтамасыз етілетін ведом-
стволық архивте сақталады. 

 Ведомстволық мұрағаттың мақ-
саты – сот қызметінде дәстүрлі және 
электрондық ақпарат тасығыштар-
да жасалатын қылмыстық, азамат-
тық істерді және әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істерді және сот 
ісін жүргізудің басқа да материал-
дарын қабылдау, сақтау, сақталуын 
қамтамасыз ету, есепке алу, ретке 
келтіру, пайдалану және белгіленген 
тәртіппен Ұлттық мұрағат қорының 
құрамына жатқызылған құжаттарды 
тұрақты сақтау мерзіміне беруге дай-
ындау. 

Сот мұрағаты өз қызметін мұрағат-
қа жауапты лауазымды адамның бас-
шылығымен сот кеңсесінің құры-
лымдық бөлімшесі ретінде жүзеге 
асырады. Мұрағат қызметін бақылау-
ды сот төрағасы жүзеге асырады. 

ҚР Жоғарғы Соты төрағасының 
2012 жылғы 21 маусымдағы № 217 
өкімімен бекітілген «ҚР Жоғарғы Со-
тының, жергілікті және басқа да сот-
тардың, ҚР Жоғарғы Соты жанындағы 
Соттардың қызметін қамтамасыз ету 
департаментінің (ҚР Жоғарғы Соты 
аппаратының) және ҚР соттар кеңсе-
лері ММ құжаттарын қалыптастыру, 
іріктеу, есепке алу, уақытша сақтау 
және мемлекеттік мұрағат мекеме-
леріне тұрақты сақтауға беру тәртібі 
туралы қағидалар» сот мұрағатындағы 
негізгі жұмыс құжаты саналады. 

Сот архиві қызметінің ұйым-
дық-құқықтық негізі соттың ведомс-
тволық архиві туралы ереже, ведом-
стволық архивтің жұмыс жоспары мен 
паспорты. Мұрағат тұрақты жұмыс 
істейтін сараптау комиссиясының 
басшылығымен құжаттарды тұрақты, 
ұзақ мерзімді сақтауға тұрақты іріктеу-
ді, сақтау мерзімі өткен құжаттарды 
жоюға бөлуді ұйымдастырады, істерді 
номенклатураға сәйкес ресімдеудің, қа-
лыптастырудың дұрыстығын, істердің 
физикалық жай-күйін бақылайды. 

Тұрақты жұмыс істейтін сарап-

Мұндай фактілер заңға сәйкес заң-
дық маңызы бар жағдайларды тудырса, 
фактіні куәландыратын тиісті құжат-
тарды алуға немесе оларды қалпына 
келтіретін арызданушының басқа мүм-
кіндігі болмаса, қолданыстағы заңнама-
мен оларды анықтаудың өзге мүмкіндігі 
көзделмесе, фактіні анықтау соттың 
ведомстволығына жататын құқық ту-
ралы дауды кейін шешуге байланысты 
болмаса, оны қабылдап, ондай істерді 
ерекше өндіріс тәртібімен қарай алады. 
Арызды қабылдау кезінде сот арызда-
нушыдан ол фактіні анықтаудың оның 
қандай заңдылық мүддесін қорғай-
тындығын айқындап, арызданушыдан 
фактіні куәландыратын тиісті құжатты 
алудың немесе оны қалпына келтірудің 
мүмкін еместігін растайтын жазбаша 
дәлелдемелерді талап етуі қажет.

Құжатты алу мүмкіндігінің жоқтығы 
деп белгілі бір фактіні тіркеу ере-

желерінің талабын, фактіні тіркеу 
тәртібінің сақталмауын немесе сол сәт-
те ондай шараға бара алмаушылықты, 
жүгінуге жағдайы болмауын түсіну 
қажет. Құжатты алуға мүмкіншілік 
жоқ деп, фактіні растайтын құжаттар 
болғанымен, сол құжатта дәлелдемелік 
маңызынан айыратын, түзетілуі мүм-
кін емес қателіктер мен фактіні тура 
дәлелдейтін негіздемелер болмаса, ол 
құжаттар дәлел болу маңыздылығын 
жоғалтып, оны түзетуге жағдайлар бол-
мауын түсіну керек.

Құжаттың жоғалып немесе жойылып 
кетуіне байланысты тиісті органның 
оның көшірмесін беру мүмкіндігінің 
болмауын жоғалған құжатты қалпына 
келтіруге мүмкіндік жоқ екенін білген 
дұрыс. Егер қолданыстағы заңнамамен 
оларды анықтаудың өзге де тәртібі көз-
делсе, сәйкес арызды қабылдаудан бас 
тартуға болады. Ал, арыз қателікпен 

қабылданып, ол бойынша іс қозғалған 
жағдайда, онда қысқартылуға жатады.

Заңдық маңызы бар фактіні анықтау 
туралы арызды қабылдау кезінде судья 
құқық туралы дау бар екенін анықта-
са, арызды қараусыз қалдыру туралы 
ұйғарым шығарады. Бұл ұйғарымда 
арызданушының мәлімделген талабы 
талап қою өндірісін жүргізу тәртібімен 
қарауға жататынын атап көрсетіп, бел-
гіленген мерзімде талап арыз түсіру-
ді ұсынады. Ұйғарымда көрсетілген 
нұсқаулар орындалмаған жағдайда арыз 
берілмеді деп есептеліп, арызға тіркел-
ген барлық құжаттар сол арызбен бірге 
талапкерге қайтарылады.

Егер істі қарау кезінде сотта ведом-
стволыққа қатысты құқық туралы дау 
пайда болса, онда ол талап қою ісін 
жүргізу тәртібімен қарау туралы сот 
ұйғарым шығарып, арызданушы мен 
басқа да мүдделі адамдарға белгілен-
ген мерзімде орындаудың қажеттігін 
түсіндіруге міндетті. Соттың ұйғарымы 
орындалмаған жағдайда, арыз қараусыз 
қалдырылады, ал мүдделі адамдарға 
олардың жалпы негіздерде талап қою 
құқығы түсіндірілу керек.

Нұрғали ҚҰЛАМҚАДЫРҰЛЫ,
Отырар аудандық сотының судьясы, 
төраға міндетін уақытша атқарушы

БРИФИНГ

ЖҰМЫС ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

Ақмола облысы Қорғалжын аудан-
дық сотында 2021жылдың 6 айының 
қорытындылары бойынша брифинг 
өтті. Оған сот төрағасы Темірханов Да-
нияр және «Нұр Қорғалжын» аудандық 
газетінің бас редакторы Шайзада Берік-
бол, Қорғалжын аудандық әкімдігінің 
ішкі саясат бөлімінің басшысы Абышев 
Амангелді қатысты.

Брифинг барысында сот төрағасы 
аудандық сотпен сот төрелігін жүзеге 
асыру бойынша 2021 жылдың 6 айы 
бойынша статистикалық  мәліметтерін 
жариялады, атап айтқанда, қылмыстық, 
азаматтық және әкімшілік істер бо-
йынша 2020 жылдың 6 айының көрсет-
кіштерімен салыстырулар жасады.

Қорғалжын аудандық сотында 

ағымдағы жылдың 6 айында 2 қылмыс-
тық іс қаралды.

Сотпен 33 азаматтық іс қаралып, 
оның ішінде 5 іс медиацияны қолда-
нумен тоқтатылды, 5 іс оңайлатылған 
тәртіппен және 3 іс бұйрық шығарумен 
қаралды. 6 іске жекеше ұйғарым шыға-
рылды.

50 әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы іс қаралды. Сот қаулыларымен 
44 азамат әкімшілік жауапкершілік-
ке тартылып, оларға келесі жазалар 
тағайындалды: 18 әкімшілік айыппұл, 
26 әкімшілік қамаққа алу, 6 азаматқа 
қатыс ты іс тараптардың татуласуы-
на байланысты медиация тәртібімен 
қысқартылды. Әкімшілік істер бойын-
ша 2 жекеше қаулы шығарылды.

Сотқа «Сот кабинеті» сервисі 
арқылы 47 электрондық талап арыз 
және 51 әкімшілік іс түсті.

Б.ИЗАХМЕТОВ, 
Қорғалжын аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі

ЖЕГІ ҚҰРТ

КЕШЕНДІ КҮРЕС ҚАНА 
ЖЕҢІСКЕ БАСТАЙДЫ

Еліміздің тұңғыш Президенті Н.Назарбаев 
өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қа-
білетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясы: 
Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау 
қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық 
қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген 
қатер сыбайлас жемқорлық екенін, онымен 
күресті жалпыұлттық кешенді бағдарламаларды 
жүзеге асыру арқылы күшейту керектігін, сы-
байлас жемқорлық қоғамның барлық мүшелері-
не төнген қауіп екенін, сондықтан онымен күрес 
те көпшілікке ортақ екенін айтқан еді. 

Сыбайлас жемқорлық елдегі экономикалық 
және әлеуметтік реформаларға кедергі жасап, мемлекеттің беделіне халықаралық 
аренада нұқсан келтіре отырып, елдің ұлттық қауіпсіздігіне жүйелі қатер төндіреді. 

Елбасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – тек жазаға тарту шаралары ғана 
емес, бұл мемлекет пен қоғам жұмыстарының кешенді түрде жүргізілуге  тиісті, 
жүйелі жұмыстарының жиынтығы» екенін атап көрсетті. Осы бағыттағы ең басты 
біздің міндетіміз – бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жұмыстарды 
күшейту. Бұл ретте халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керек. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда, қандай 
іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын, толық білулеріне қол жеткізе оты-
рып, сыбайлас жемқорлыққа қөзқарасын түбегейлі өзгертуі қажет. 

Қорыта келгенде, бұл қауіпті құбылысқа қарсы күресу үшін, бүкіл қоғам болып 
бірігуіміз қажет. Тек сол кезде ғана, мемлекетіміз бәсекеге қабілетті елдер қатарына 
қосылатыны анық. Сондықтан да, өркениетті қоғамның дамуына, өркениет көшіне 
ілесуге тырысу өзімізге байланысты. Бұл індет кешенді күрес пен жүйелі жұмыс-
тың нәтижесінде ғана ауыздықталады. Елдің дамуы, жемқорлықсыз қоғамның 
қалыптасуы өз қолымызда. Біз жас ұрпаққа жемқорлықсыз қоғам, салауатты қоғам 
қалдыруға тиіспіз. Жас ұрпақ жемқорлықтың не екенін білмеуге тиіс. Олардың 
санасына жемқорлыққа төзбеуді бүгіннен бастап сіңіргеніміз абзал. Бүгінгі күрес 
ертеңгі нұрлы болашақ кепілі. Мемлекеттік бағдарламалар нәтижесіз қалмас үшін 
қоғам өзі бұл істе белсенді болса нұр үстіне нұр болар еді. 

Арман МЕЙРМАНОВ,
Ақмола облысы мамандандырылған ауданаралық

 экономикалық сотының аға-приставы 

СОТ МҰРАҒАТЫ

ҚҰЖАТТАР ҚОРЫ 
СЕНІМДІ ҚОЛДА

тама комиссиясы сот төрағасының 
өкімімен құрылады. Ол ұйым бас-
шысы бекітетін және мұрағаттар мен 
құжаттаманы басқарудың жергілікті 
уәкілетті органымен келісілген өз 
ережесін әзірлейді. 

Жыл сайын сот мұрағаты аяқ-
талған істерді, нарядтар мен журнал-
дарды, ақпараттық-есепке алу құжат-
тарын толықтырады. Сот мұрағатына 
келіп түсетін барлық құжаттар қатаң 
есепке алынады, ҚР СО БААТЖ элек-
трондық бағдарламасында тіркеледі. 

Сот мұрағатының жұмысын ұй-
ымдастырудағы маңызды бағыттар-
дың бірі – сот төрағасының жазбаша 
рұқсатымен уақытша пайдалануға 
құжаттарды беруді есепке алу кітабы-
на қол қою арқылы судьялар мен сот 
аппараты қызметкерлерінің жазбаша 
өтінімдері бойынша жүргізілетін 
істерді есепке алу және беру. 

Іске қатысатын адамдарға сот 
мұрағатындағы сот ісінен құжат-
тардың көшірмелерін беру іс жүр-
гізуінде іс болған судьяның неме-
се сот төрағасының рұқсатымен 
олардың жазбаша өтініші бойынша 
жүргізіледі. Осындай көшірмелерді 
беру өзге тұлғалар мен ұйымдар сот 
төрағасының бұрыштамасы негізінде 
жазбаша сұрау салу немесе өтініш 
бойынша жүргізіледі. 

Сот беретін құжаттардың көшір-
мелері тігілуге, нөмірленуге, куәлан-
дырылуға және мөрмен бекітілуге 
тиіс. Соттардағы мұрағаттық жұмыс 
сот ісін жүргізудің құрамдас бөлі-
гі болып табылады. Құжаттармен 
дұрыс ұйымдастырылған жұмыс, 
тұрақты сақтау үшін істерді уақы-
тылы және білікті іріктеу, құжаттар-
ды сот мұрағатына берудің нақты 
тәртібі және оларды тиісінше сақтау 
сот қызметі туралы шынайы анықта-
малық және ғылыми ақпаратты же-
дел алу ісінде маңызды құрал болып 
табылады. 

Осылайша, мұрағаттарды сапалы 
жинақтау ведомстволық сақтау са-
тысында құжаттардың сақталуына 
тікелей байланысты. Ведомстволық 
мұрағат жұмысының жоғары деңгейі 
– бүкіл сот жұмысының маңызды 
көрсеткіштерінің бірі. 

 Әлия САҚТАҒАНОВА,
Көкшетау қалалық сотының 

жетекші маманы 

Сотта іс жүргізудің соңғы кезеңі орындалған құжаттар-
ды мұрағаттық сақтауға дайындау болып есептеледі. 

Іс жүргізу процесінде пайда болған құжаттар бұдан әрі не 
ұзақ мұрағаттық сақтауға қалдырылады, не қысқа мерзімде 
сақталады, содан кейін жоюға бөлінеді. 

 ҚЫЗМЕТ

БИЛІК ПЕН ХАЛЫҚТЫҢ 
АЛТЫН КӨПІРІ 

мен гүлденуі мемлекеттік қызмет-
шілердің тиімді және кәсіби қызметіне 
негізделеді. Осыған байланысты оны 
жетілдіру мәселелеріне мемлекеттің 
басшылығы тарапынан ерекше көңіл 
бөлінеді. Жыл сайын мемлекеттік ап-
парат жұмысының сапасы жақсарып, 
сонымен қоса қызметкерлерге қойыла-
тын талаптар да жоғарылап отыр.

Қазіргі таңда елімізде мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасын артты-
руға айрықша назар аударылып, көңіл 
бөлінуде. Бұл жағдайда мемлекеттік 
қызмет жүйесінің дамуы саяси жүйенің, 
экономиканың, қоғамдық қарым-қа-
тынастардың қалыптасуымен, мемле-
кеттік басқару жүйесінің оңтайланды-
рылуымен тығыз байланысты. Кейбір 
адамдардың ойынша мемлекеттік қыз-

мет дегеніміз күніге 8 сағаттық жұмыс 
қана, ал шындығында мемлекеттік 
қызмет дегеніміз – тәулік бойғы міндет 
пен жауапкершілік. Олай болса, мемле-
кеттік қызметкер болу – зор құрмет, ол 
халық пен мемлекет арасындағы алтын 
көпір қызметін атқарып тұрғандай, бұл 
өте жауапты да, қиын және қызықты 
қызмет екені айтпаса да анық.

Дана халқымызда «Билігі мықты 
елдің – тірлігі құтты болады» деген сөз 
бар. Сондықтан қашан да жүгі ауыр 
билік міндетінің ауқымды және мақса-
тының биік болары барлық мемлекет-
тік қызметшілердің әрқашан жадында 
болуы керек.

Адам құндылығына қызмет ету 
қашанда мерейлі екенін ойласақ, өз 
тағдырын сеніп тапсырып, кәсіби ше-
берлік пен біліктілігімізге сенім артқан 
жандардың көңілінен шығу қашанда 
қиын. Қазіргі жаһанданудың өрелі биі-
гіне қол созған кезде тәуелсіз елімізді 
өркендету жолында еселі еңбек ету 
басты мақсатымыз.

Осы тұрғыда Жамбыл облысы бо-
йынша қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық соты 
кеңсесінің мемлекеттік қызметкерлері 
де үдеден шығу үшін аянбай еңбек 
етуде.

Райхан РАТОВА, 
Жамбыл облысы бойынша 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық соты кеңсесінің 
бас маманы
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–Жақып Қажыманұлы, шілде 
айының басынан бастап Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс қолда-
нысқа енді. Бұл біздің құқық қолдану 
тәжірибемізге тың бетбұрыс әкелген 
қадам болып отыр.  Сол үшін жаңа 
заңнама бойынша түсіндіру, үгіт-наси-
хат жұмыстары жан-жақты жүргізілу 
керек шығар... 

– Иә, бұл өте күрделі реформа, 
маңыз ды мәселе. Өйткені, жауапкер-
шілік,  бүкіл жүк орталық және жер-
гілікті атқарушы органдардың мойнына 
түседі. Оған жеткілікті деңгейде  мән 
бермесек, қандай  мықты басшы, мемле-
кеттік қызметші болсақ та  идеяларымыз 
бен  жасаған ірі жобаларымызды  жүзеге 
асыра алмай қалуымыз әбден мүмкін. 

Жалпы, бұл реформа жайлы сөз 
еткенде  Азаматтық процестік кодекс, 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
жайлы жиі айтуға тура келеді. Өйткені, 
олардың біріншісіндегі олқылықтардың 
салдарынан туындап келген мәселе-
лер соңғысының аясында шешіледі. 
Жаңадан қолданысқа енген бұл құжат 
әкімшілік әділет ісінің қағидаларын, 
қолданылу ережелерін, құқықтық тетік-
терін айқындап беріп отыр. 

Әкімшілік әділет азамат, немесе бір 
топ азамат, қоғамдық бірлестік, не кәсіп-
кермен, мемлекеттікпен қатар бизнес 
құрылымдарынан тұратын әкімшілік 
органдар арасындағы  дауларды шешу 
жолдарын реттейді.

Бұл үрдістің негізі алғаш 200 жыл 
бұрын Франция мемлекетінде  король 
Людовик 16 басқарған кезде қаланып-
ты. Ол король болған соң экономиканы 
дамыту, инвесторларды тарту,  мемле-
кеттік қазынаны толтыру үшін түрлі 
реформалар жүргізіп, заңдар қабылдап, 
осы реформаларының шеңберінде кеңес 
құрады. Ол кеңестің негізгі мақсаты – қа-
рапайым халықтың шенеуніктерге қарсы 
шағымдарын қарау, егер дәлелденіп 
жатса, оларды жазалау. Кейін Францияда 
революция болып, король тақтан кетіп,  
төңкеріс жасағандар билікке келеді. 
Шенеуніктердің үстінен жазылған ары-
здарды қарайтын  құрылым бұрынғы 
билікпен бірге жойылып кетті. Ол кезде 
соттың мұндай арыздарды қарайтын 
қақысы болмаған. Сөйтіп, Францияда 
биліктің қыспағынан, оның заңсыз-
дығынан  адамды, бизнесті қорғайтын 
еш ұйым қалмады. Бұл экономиканың 
құлдырауына, жалпы  халықтың өмір 
сүру деңгейінің нашарлауына алып 
келеді. Осындай  жағдайды жаңа билік 
түсініп, нақты шараларға кірісу нәти-
жесінде мемлекеттік аппаратты тәртіпке 
шақыратын, шенеуніктердің аяқта-
рын тартып жүргізетін жүйе құрылған. 
Осындай жүйе дүние жүзінде 200 жыл 
бұрын әкімшілік әділет деп аталған еді. 

– Бізде де азаматтар мен заңды 
тұлғалардың әкімшілік органдар 
арасындағы дауларды қарап, құқын 
қорғайтын жүйе болды емес пе, 
тыңнан түрен салу не үшін қажет 
болды?

– Иә, биылғы жылдың 1 шілдесіне 
дейін қолданыста болып келген аза-
маттық процестік кодекс бойынша бұл 
мәселелер қаралып келді. Алайда, онда 
азаматтар мен жеке тұлғалар құқы то-
лыққанды қорғалмады. Өйткені, бұл 
үрдісте тараптар мүмкіндігінің әр түр-
лілігі ескерілімеді. Бәрі түсінікті болу 
үшін, бұл орайда, Азаматтық процестік 
кодекс пен Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодекстің айырмашылығын нақты 
мысалдармен  айтайын. 

Мәселен, біреу әкімдіктің шешімімен 
келіспей сотқа барады. Судья  оның ары-
зын Азаматтық процестік кодекстегі бір 
ережені бұзбай қарайды. Ал бұл құжат-
тың басты ерекшелігі, онда екі тараптың 
да  құқықтары тең. Сот процесі жарыспа-
лы түрде өтеді. Кімнің дәлелі мықты, 
кім сотты барынша сендіреді, сол дауды 
ұтып шығады. Әкімдіктің немесе минис-
трліктің, не басқа әкімшілік органның 
шешіміне  шағымданған  арыз иесі оның  
дұрыс еместігін дәлелдеуі тиіс. Қарапай-
ым адам мен кәсіпкердің заңгерлері бар 
мемлекеттік   органмен мүмкіндігі тең 
бола ала ма? Әрине, әкімшілік ұйымның 
жеңіп шығуына кедергі жоқтың қасы.

Статистикаға жүгінсек, бүгінгі таңда 
даулардың 85 пайызы   мемлекеттік ор-
гандардың пайдасына шешіледі. Әрине, 
осылай болған соң, соттарға, жалпы 
билікке қарапайым халықтың өкпесі 
қара қазандай болары даусыз. 

Ал Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексте даулар мүлде басқа принцип-
тер бойынша қаралады. Мұнда тарап-
тар тең емес. Сот арыз иесінің жағына 
шығып, оған көмектесу үшін барын 
салады. Әкімдіктің, мемлекеттік орган 
шешімінің заңды және заңсыздығын 
олардың өздері дәлелдейді. 

Мен пандемияға дейін Әзірбайжанда 
болдым. Бұл ел  осындай заңды он жыл 
бұрын қабылдап, қолданысқа енгізіпті. 
Соның арқасында  онда бүгін де статис-
тика бойынша даулардың 84 пайызы  
азаматтардың пайдасына шешіледі екен. 

Бізде жоғарыда айтқанымдай, 

керісінше жағдай орын алып отыр. Оның 
себебі Азаматтық процестік кодекстегі 
аталып өткен мәселелерде. Дамыған ел-
дердегі тәжірибені зерделесек, олардағы 
жетістіктің сыры әкімшілік әділеттің 
арқасы екеніне көз жеткізуге болады. 
Өйткені, бұл шара мемлекеттік басқару 
жүйесін жақсартып, халыққа қызметтің 
барлық түрін жаңа сапаға көтере алады.

– Біздің білуімізше, құқық қорғау 
саласында осы реформа жайлы ай-
тылғанына көп болды. Егер әкімшілік 
әділет осындай мықты құрал болса, 
неге  оны  қолданысқа енгізбей кел-
дік? Бұған кедергі жасалды ма, әлде 
дайындығымыз жетпей келді ме?

– Иә, сөзіңіз рас, бізде он бес жылдан 
бері әкімшілік әділет институтын енгізу 
төңірегінде әңгіме болып келеді. Ашығын 
айтсақ, бұған кедергі болған, ең алдымен,  
мемлекеттік органдардың өзі. Неге? Өйт-
кені, біз өміріміздің қиындайтынын, мүм-
кіндіктеріміздің шектелетінін білдік. Сон-
дықтан бәрін кейінге қалдырып келдік. 
Мен де шенеуніктің бірімін. Сондықтан 
осылай деп батыл айта аламын.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2019 жылы алғашқы жолдауында 
әкімшілік әділетті енгіземіз деп тапсырма 
бергеннен кейін шегінетін жер қалмады. 
Шын мәнінде, бұл – елдегі көптеген 
маңызды мәселелерді тиімді шешіп, әлеу-
меттік-экономикалық дамуымызда үлкен 
жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік  
беретін бірегей заңдық құжат. Бүгінде 
Мемлекет басшысының бастамасымен 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асыруға күш са-
лып жатырмыз.Осы маңызды бастаманың 
оңынан жүзеге асуында әкімшілік әділет 
негізгі әрі ең тиімді бірден-бір құрал бола 
алады деп сенеміз.

– Құқық қорғау саласындағы жаңа 
бағытқа біздің судьяларымыз қан-
шалықты дайын? Олардың  бұл істі 
алып кетуге кәсіби деңгейі  сай ма?

– Бұрынғы посткеңестік елдер ішінде 
осы реформаны ең соңғы болып жүзеге 
асырып отырған Қазақстан. Бірақ, бір 
қуанатынымыз, АҚШ, Германия, Ұлы-
британия заңгерлерінің, судьяларының, 
осындағы шетел елшілерінің айтуынша, 
біздің елдің бұл тұрғыда жасаған заңы, 
оны жүзеге асыруға қамдаған дайындығы 
өзгелермен салыстырғанда, анағұрлым  
прогрессивті, толыққанды. 

Олар біздің әкімшілік әділет талап-
тары бойынша жұмыс істейтін аудан-
дық, облыстық, Жоғарғы Сотта арнайы 
соттарды құруымызды үлкен жетістік 
ретінде санап отыр. 

Расында, біз арнайы алқа құрдық. 
Енді 21 арнайы сот құрамын жасақтап 
жатырмыз. Ол үшін қосымша штат 
сұрамай, өзіміздің ішкі резервімізді 
пайдаландық. Өйткені, бүгінгі таңда 
соттарда неше түрлі істер қаралады. 
Бүкіл қоғамдағы проблема – қазір сотта. 
60 пайызы әйелдерден тұратын 1600-
1700 судья күніне 6 мың, жылына 1,5 
млн шешім шығарады. Олар отбасын-
дағы, көршілер, кәсіпкерлер, басшы 
мен қызметкер арасындағы даулар және 
тағы басқалары. Сонымен қатар, азамат-
тардың мемлекеттік органдар арасын-
дағы келіспеушіліктер де бар. Салық, 
экономика, жер қойнауын пайдалану, 

ны   азаматтар мен заңды тұлғаларды 
әкімшілік орындарының заңсыз әрекет-
терінен қорғау үшін жасалып отырған 
қадам деп батыл айтуымызға болады.

– Заңнамада көрініс тапқан өзге де 
негізгі ұғымдар, қағидаттар жайлы 
айтып өтсеңіз.

– Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекс, жалпы, әкімшілік рәсімдер, 
әкімшілік сот ісін жүргізу секілді үш  
бөлімнен тұрады.

Бірінші бөлім заңнаманың мақсатын, 
онда көрініс тапқан  ұғымдарды қамты-
са,  екінші бөлім әкімшілік атқарушы 
органдарға арналған, ал үшінші бөлім 
сот ісін жүргізуге бағытталды.

Сөз басында айтқанымдай, әкімшілік 
органдар тек мемлекеттік орган емес, 
олардың қатарына «Атамекен» ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы, адвокаттар алқасы, 
нотариустар мен жеке сот орындаушылар 
ұйымдары секілді құрылымдар да кіреді.

Яғни, бұл ұйымдар да жеке адамға 
және топқа қатысты шешім қабылдай-
тындықтан әкімшілік орган болып 
есеп теледі. Олар шығаратын мұндай  
шешімдер де әкімшілік акт деп аталады. 
Мысалы нотариус болу үшін Әділет ми-
нистрлігі берген лицензия, нотариалдық 
палатаға мүше болып қабылданды деген 
шешім қажет. Осы екі құжат  әкімшілік 
акт деп аталады. Өйткені, министрлік те, 
палата да әкімшілік органдар.

Жаңа құжатта 12 қағидат айқын-
далған. Мен соның негізгі үшеуіне 
тоқталайын.Өйткені, оларды дұрыс 
түсіну дауларды жедел, тиімді шешуге 
және көп жағдайда дауды сотқа жеткіз-
беуге мүмкіндік береді. 

Соның бірі – сенім құқығын қорғау 
қағидаты. Мысалы бір инвестор зауыт 
саламын деп әкімдікке құжаттарын, 
мүмкіндігін көрсетіп, жерді сатып алды 
делік. Кейін әкімдік бас жоспар өзгерді 
деген желеумен жерді қайтарып алып, 
зауыт салынбай қалады. Инвестор, әри-

сол нөмір бірге көрсетіледі. Егер дау 
сотқа өтсе, бұл іс толығымен соттың ІТ 
жүйесіне енгізіліп, істі қарайтын судьяға 
түседі. Судья бұл іс бойынша бірінші 
күннен бастап әкімшілік орган қандай 
шешімдер қабылдады, қандай әрекеттер 
жасады, соның бәрін көретін болады.

Тағы бір маңызды талап  – өтініш 
берушіні тыңдауға қатысты белгілен-
ді. Әкімшілік орган шешім қабыл-
дағанға дейін міндетті түрде арыз иесін 
шақырып, соны тыңдап алу керек. Егер 
тыңдамай шешім шығарып жатса,  сот 
процесті, регламентті бұздың деп,  оның 
шешімін жоққа шығаруы мүмкін. Бұл  
– арыз иесінің құқы. Оны мемлекеттік 
орган бұза алмайды. 

– Мысалы, аудандық әкімдік ары-
зды қанағаттандырудан  бас тартты 
делік.  Бұл актімен келіспеген  арыз 
иесі жоғары тұрған органға баруы 
керек пе?

  – Жоғарғы  органды арызданушы 
білуге міндетті емес. Өйткені, кейбір 
органдарда олар бірнешеу болуы мүм-
кін. Сондықтан  азамат өзінің арызын 
қайтарып алып, аудандық сотқа тапсыра-
ды. Онда арыз тағы үш күн болады. Осы 
уақыттың ішінде әкімшілік не өзінің 
қатесін түзеп, арыз иесімен келіседі, 
не жоғарғы органға  жібереді. Жоғарғы 
орган қарап, ол да келіспесе, онда азамат 
сотқа  жүгінуге құқылы. 

Талап арыздың  дау айту, мәжбүрлеу,  
әрекет жасау,  тану туралы төрт түрі ай-
қындалып отыр. Ең танымал түрі – дау 
айту. Онда азамат әкімшілік органның 
шығарған шешімімен келіспесе, сотқа 
арыз береді. Екіншісі – мәжбүрлеу ары-
зы. Мысалы, Әділет басқармасы біреудің 
мүлкін ресми түрде тіркемей отыр делік. 
Мәжбүрлеу  туралы арыз бойынша  сот 
әділет органының әрекетін заңсыз деп 
таныса, оны міндеттей алады. Әрекет 
жасау туралы арызда айталық, біреудің 
үйінің қоршауын мемлекеттік қызмет-

месе, сол үшін сотқа жүгінсе,  судья 
оған  нан неге керек деуден өзге сұрақты 
қоя алмайды. Сол секілді әкімдіктің нан 
жоқ деген уәжіне, орнына бар нәрсені 
бер деп те талап қоя алмайды. Сөйтіп, 
арызды ары қарай қараудан бас тартуға 
мәжбүр болады. 

Ал, Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекс бойынша судья нанның не үшін 
керектігін сұрауға құқы бар. Ол бір апта 
болды аш жүрмін десе,  нанның  орнына 
басқа  нәрсе сұрауға болады деп азаматқа 
кеңес беріп, не бар соны бер деп әкімдік-
ті міндеттей алады. Сөйтіп, судьяның 
айтуымен арызын өзгертіп, азаматқа өзін 
қорғаудың барлық мүмкіндігін жасайды. 
Азамат ұсынған дәлел жеткіліксіз, ал 
әкімшілік ұсынған айғақтар толық бол-
са, судья арыз иесін қорғау үшін оны өзі 
іздеуге кіріседі.Сонымен қатар, арызда 
заң нормалары дұрыс жазылмаса, қа-
тесін түзеуге көмектеседі. Өйткені, кез 
келген азамат заңды егжей-тегжейлі біле 
бермеуі мүмкін ғой. Қазіргі Азаматтық 
процестік кодекс бойынша судья дұрыс 
жолды сілтей алмайды, оған құқысы 
жоқ. Бұл жайт көбіне мемлекеттік ор-
гандардың сот процесі кезінде ұтуына 
мүмкіндік беріп келді. 

  Сонымен қатар, судья істің кейбір 
фактілері бойынша өзінің алдын ала 
пікірін айта алады. Бұған дейін бұған 
да еш құқы  болмады. Егер бір тарапқа 
ниетін білдіріп қойса, екінші тараптың 
құқы бұзылған болып есептелетін. Ал 
жаңа заң бойынша судья «менің ойымша 
сіздің ойыңыз дұрыс емес сияқты, неге 
басқаша шешпедіңіз?» деп алдын ала 
пікірін айта алады. Мұны мемлекеттік 
органнан келген өкілдің де естуі,  оны  
өз басшысына айтып,  өзара  ақылдасып, 
істі мәмілеге келу арқылы шешіп жібе-
руіне ықпал етуі  мүмкін. Егер бұлай 
болып жатса, тіпті, жақсы. Сот процесі-
не әкімшілік органдар атынан баратын 
өкілдер осыны есте сақтауы керек. 

– Жаңа заңнама талаптары қанша 
жерден  тиімді десек те, оларды орын-
дау оңайға түсе қоймайтын сияқты. 
Оны өзіңіз де айтып өттіңіз. Әсіресе, 
өз дегендері болып келген шенеунік-
тер үшін мұндай тәртіпке көндігу 
қиынға түсетін  болар...

–Жалпы, әкімшілік әділет енген 
елдерде алғашқы кезде арыздар төрт-
бес есеге өсіп кеткен. Өйткені, мұн-
да бұрынғыдай жалпылама жауаппен 
құтылу мүмкін емес. Шенеуніктер әр-
бір өтініш  бойынша нақты шешім қа-
былдауға міндетті болады.  Сондықтан  
әкімшілік әділет ең ірі реформалардың 
бірі. Оны енгізген  елдерде барлық салада 
алға жылжушылық болып, оң өзгерістер-
ге қол жеткен. Бизнес ахуал жақсарып, 
экономикаға инвесторлар көптеп келе 
бастаған. Адамдардың әл-ауқаты артқан. 

Жалпы адамзат билік пен халықтың 
арасын жақындатудың  бұдан артық 
құралын ойлап тапқан жоқ. Қазақстан 
да осы жолды таңдап отыр. Бұл – үлкен 
жетістік. Сондықтан бұл реформаның 
тиімді жүзеге асуына баршамыз мүдделі 
болуымыз керек. 

– Уақыт тауып, сұхбаттасқаныңыз-
ға рақмет!

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті» 

Жақып АСАНОВ,  ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы:

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ – «ЕСТИТІН 
МЕМЛЕКЕТ» ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН 

ІСКЕ АСЫРУДЫҢ БІРЕГЕЙ МҮМКІНДІГІ

не, алдымен әкімдіктің өзіне барады, 
алайда, олар арызын қанағаттандыру-
дан бас тартып, ақыры сотқа жүгінуге 
мәжбүр болады. Сот осы  дау бойынша 
әкімдікті емес, адал сатып алушыны 
қорғайды. Егер сол жерде тұрғындар-
дың өміріне қауіп бар болғандықтан 
зауыт салуға болмайды деген шешімге 
келсе, онда сот инвесторға келтірілген 
шығынның орнын толтыр деп әкімдікті 
міндеттейді. Ал, Азаматтық процестік 
кодекс бойынша сот оның талабын қа-
нағаттандырудан бас тартуға мәжбүр 
болар еді. Инвестор  келіспей, бұл жерге  
қаншама қаражат жұмсағанын, дауды 
өзінің пайдасына шешуін талап ететін 
болса, судья екінші арыз жаз деп, ол 
бөлек дау екенін айтатын.  

Ал, әкімшілік әділет бойынша бүкіл  
мәселе бір істің шеңберінде шешіледі. 
Бұл ретте, маңызды жаңалықтың бірі  – 
татуласу мүмкіндігі. Бұған дейін кәсіпкер 
немесе жеке тұлғаның мемлекеттік орган-
мен татуласуына заңдық тетіктер болмай 
келген.  Әкімшілік әділет осы шектеуді 

ші, полиция өкілі абайсызда құлатып 
жіберіп, қалпына келтірмесе,  үйдің егесі  
сотқа жүгініп, бұл мәселені өз пайдасы-
на шеше алады. Ал, тану туралы арыз 
бойынша  азаматтың ұзақ жыл ядролық 
сынақ алаңында істегенін мойындамаған 
әкімшілік органнан сот арқылы растату-
ды талап ету сияқты мәселелерді шешуге 
болады.

  – Жалпы, сіздің әңгімеңізден 
түйгеніміз, әкімшілік әділетте сот бел-
сенді рөл атқарады екен. Бұл құқық 
теңсіздігіне алып келмей ме? Осы 
жөнінде түсінік берсеңіз. 

– Азаматтық процестік кодекс бо-
йынша, судья істі қарау барысында 
белсенді емес, ол тек үндемей тыңдап 
отыруға міндетті болды. Ал Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс бойынша су-
дья өте белсенді. 

Жалпы, әкімшілік сот судьяларының 
құзыреті кең. Олар  арызда қойылған 
талап шеңберінен шыға алады. Мысалы, 
Азаматтық процестік кодекс бойынша 
біреу әкімшілік талап еткен нанын бер-

       алпы, әкімшілік әділет енген елдерде алғашқы кез-
де арыздар төрт-бес есеге өсіп кеткен. Өйткені, мұнда 
бұрынғыдай жалпылама жауаппен құтылу мүмкін емес. 
Шенеуніктер әрбір өтініш  бойынша нақты шешім қабыл-
дауға міндетті болады.  Сондықтан  әкімшілік әділет ең ірі 
реформалардың бірі. Оны енгізген  елдерде барлық салада 
алға жылжушылық болып, оң өзгерістерге қол жеткен. 
Бизнес ахуал жақсарып, экономикаға инвесторлар көптеп 
келе бастаған. Адамдардың әл-ауқаты артқан. 

Жалпы адамзат билік пен халықтың арасын жақындату-
дың  бұдан артық құралын ойлап тапқан жоқ. Қазақстан да 
осы жолды таңдап отыр. Бұл – үлкен жетістік. Сондықтан 
бұл реформаның тиімді жүзеге асуына баршамыз мүдделі 
болуымыз керек. 

зияткерлік секілді сан түрлі мәселелерді 
қамтитын арыздардың барлығын азамат-
тық судьялар қарайды. Олардың барлық 
сала бойынша маман болуы мүмкін емес 
қой. Жұмыстары осылай конвейерге ай-
налған соң сапа да болмайды.

Ал, жаңадан құрылған әкімшілік 
соттар олардың жүктемесін азайтып, 
азаматтар мен кәсіпкерлердің әкімшілік 
органдарға қатысты жазған арыздарын 
қарайды. Сондықтан, бұл реформа-

алып тастап отыр. Егер екі жақ келісіп 
жатса,  іс татуласумен бітуі мүмкін.

–Заңнаманың әкімшілік орган-
дарға қатысты екінші бөлігі туралы 
түсінік бере кетсеңіз.

–  Бұл бөлімде әкімшілік рәсім деген 
ұғым бар, бұл әкімшілік органға келіп 
түскен әрбір арыздың сол күні қаралуы 
қажеттігін білдіреді. Бұған  әкімшілік  
міндетті. Әрбір  әкімшілік іске арнайы 
нөмір беріледі. Арыз толық шешілгенше 

Ж
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2 ДӘРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯ 
АШЫЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мә-
дени қорық-музейі» РМҚК ұйымдасты-
руымен Түркістан қаласында «Ұлы дала-
ның ұлы күйшісі» атты кездесу іс-шарасы 
өтті.

Қасиетті домбыраны күмбірлетіп, қос ішек-
тің үнімен ұлы сөзді, ұшқыр ойды ұғындырып 
пернеге тіл бітірген дәулескер күйшілердің 
қазақ өнері мен мәдениетіне қосқан үлесін 
насихаттау, ел ішінде естілмей жүрген күй-
лерді жаңғырту, зерттеу мәселелеріне арналған 
басқосу барысында «Теріскей толғаулары» 
кітабының таныс тырылымы мен тұсаукесері 
өтті.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәде-
ни қорық-музейінің қолдауымен жарық көрген 
«Теріскей толғаулары» кітабының авторы – Қа-
зақ ұлттық өнер университеті «Домбыра» кафе-
драсының профессоры, күйші, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Жанғали Жүзбай.

Кітап Қорқыт баба мұрасының жалғасы 
Ықыластың шәкірті, Қаратау күйшілік мек-
тебінің негізін қалаушы, күйші-композитор 
Сүгір Әліұлының мұраларына арналған.

Кітапта Сүгірдің 60 күйі және оның ұстаз-
дары мен өнегесін көрген шәкірттерінің сирек 
орындалатын туындылары жинақталған.

– «Теріскей толғаулары» кітабы антология-
лық сипаттағы әдебиет болады деп ойлай-
мын. Кітап арнайы кәсіби музыкалық білім 
беретін оқу орындарына оқу құралы ретінде, 
мәдени өнер ошақтарына музыкалық-таным-
дық әдебиет ретінде ұсынылады

– Кітапқа енген күйлерді зерттеп, іздеп, 
нотаға түсіру, оларға музыкалық анализ жасау 
сияқты мәселелерге 15 жылдай уақытымды 
арнадым. Ал оны жарыққа шығаруға қолдау 
көрсеткен «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі 
ұжымына көптен-көп алғысымды білдіремін!, 
– деді кітаптың авторы, белгілі күйші Жанғали 
Жүзбаев.

Онлайн форматта өткен жиынға «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-му-
зейі директорының міндетін атқару шы Ерсін 
Ботабайұлы Тәжібаев, ме мле кет және қоғам 
қайраткері, филология ғылым дарының док-
торы, профессор Мырзатай Жолдасбекұлы 
Жолдасбеков, филология ғылым дарының док-
торы, профессор, жазушы Құлбек Сәрсенұлы 
Ергөбек, Қазақ ұлттық өнер университеті 
«Домбыра» кафедрасының профессоры, күйші, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанға-
ли Әлімханұлы Жүзбай, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің профессоры, 
сүгіртанушы Мәди Байдәулетов, Сүгір Әліұлы-
ның ұрпағы, немересі Қалдан Тұрсынбаев, Құр-
манғазы атындағы ұлттық консерваториясының 
профессоры, «Халық аспаптары» факультетінің 
деканы Ержан Жәмеңкеев, Шымкент музыка 
колледжінің аға оқытушысы Марат Анашев 
және тарихшылар мен ғалымдар, жас күйшілер 
қатысып, ой-пікірлерімен бөлісті.

«Әзірет Сұлтан»  мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің 

баспасөз қызметі

Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығы мен Астана күні 

аясында Алматы облысын-
да екі ауылдық дәрігерлік 

амбулатория іске қосылды. 
Жамбыл ауданының Сары-
бай би және Үңгіртас ауыл-
дарында қажетті заманауи 

медициналық құралдармен 
жабдықталған жаңа емдеу 

мекемелері салтанатты 
түрде ашылды.

Сарыбай би ауылындағы 
емдеу мекемесі бір ауысымда 
25 адамды қабылдай алады. 
Нысан ендігі жерде Қарасу 
ауылдық округіндегі 4 елді 
мекеннің 6 мыңнан астам 
тұрғынына сапалы медици-
налық қызмет көрсететін бо-

«Біркөлік шатқалы» – балалар дема-
латын танымал жазғы демалыс орны. 
Табиғаты тамылжыған таулы өлке Төле-
би ауданында орналасқан бұл шатқалда, 
бүгінде шіліңгір шілденің аптап ыстығында 
еліміздің барлық аймағынан келген бала-
лар демалмақ.

Жазғы демалыстың екінші айында Астана күні 
мерекесін қарсы алған төлебилік мектеп оқушылары 
денсаулығын шыңдау мақсатында қала сыртын-
дағы лагерьлерге, спорттық жарыстарға, туристік 
шерулерге кеңінен тартылмақ. Атап айтқанда, 
оқушылардың жазғы демалысын тиімді ұйымдас-
тыру мақсатында маусым-тамыз айларында тау 
баурайындағы Біркөлік елді мекенінде орналасқан 
«Біркөлік шатқалы» лагерінде әр маусымда карантин 
талаптарын сақтай отырып, 150 баладан барлығы 
900 бала демалады.

Түркістан облысы бойынша ҚАЖ департаменті-
не қарасты Төлеби аудандық пробация қызметкер-
лері жазасы ауыр емес және ауырлығы орташа қыл-
мыс жасағандары үшін сотталған көп балалы және 
жағдайы төмен төрт отбасының мектеп жасындағы 
бес баласын оқушыларға арналған «Біркөлік шатқа-
лы» атты жазғы демалыс лагеріне орналастырды.

Он күнде мектеп оқушылары жай демалып қана 
қоймай бос уақытын тиімді пайдаланып, заманауи 
әдістемелерді қолдана отырып білімін жетілдіреді. 
Ағылшын тілін оқып, робототехниканы үйреніп, 
спорттық шаралар өткізу және жеке қабілетін дамы-
ту, сонымен қатар, салауатты өмір салтын қалыптас-
тыру мақсатында тағы да басқа түрлі ойындар да 
ойнайды.

«Біркөлік шатқалы» лагеріне балалар жан-
жақтан келген. Аталған лагерьде білікті мамандар 
және мектеп мұғалімдері жұмыс жасайды. Қазіргі 
таңда лагерьге көп балалы, жағдайы төмен отбасы-
лардың, ата-анасынан және ата-ана қамқорлығынан 

Ақтөбеде нарколог пен психиатрда 
диспансерлік есепте тұрған науқастардың 
қару-жарақ ұстауға рұқсаты болған. Бұл 
жөнінде Ақтөбе қаласы Алматы ауданының 
прокуроры Жасұлан Дәулембаев айтты.

Ақтөбе облысының прокурорлары қару жа-
рақты сатып алу мен рұқсат берудің заңдылығын 
тексерді. Тексеру нәтижесінде қару ұстауға рұқ-
саты бар 49 адамның әр түрлі уақытта облыс тағы 
жүйке ауруларына шалдыққандарды емдейтін 
орталықта есепте тұрғандығы анықталды. 
Олардың ішінде 46 адам наркологта және 3 адам 
психиатрда есепте тұрған. 

– Бұл адамдардың көпшілігі қару ұстауға 
рұқсат алып, кейін дәрігерлік есепке қойылған. 
Сол себепті заң бұзушылықтарды жою үшін 
деректерді үнемі салыстырып, тексеріп отыруға 
ұсыныс берілді, – дейді Жасұлан Дәулембаев.

Айта кетелік, өңірде «Қару» жедел алдын 
алу шарасы өткізіліп жатыр. Полиция қызмет-
керлері заңсыз айналымнан 45 атыс қаруын 
тәркіледі. 

– Оның ішінде 3 ойық , 37 тегіс ұңғылы, 1 
трав матикалық, 3 газдық және электрлі 1 қару 
тәркіленді. Сонымен қатар ойық және тегіс 
ұңғылы қаруға 47 дана патрон алынды. 219 дана 
пышақ тәркіленді. Жедел алдын алу іс-шарасы 

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
2020 жылғы Қазақстан халқына жолда-
уында қазір әлем соңғы 100 жыл ішінде 
болмаған аса күрделі дағдарыс ты бастан өт-
керіп жатқанын және жаһандық экономика-
ны қайта қалпына келтіру үшін сарапшы-
лардың айтуынша кемінде 5 жылға дейін 
уақыт қажет екенін айтты. 

Болашақта көш бастайтын мемлекеттердің бәсе-
кеге түсу қабілеті дәл осындай дағдарыстар мен 
іргелі өзгерістер кезінде шыңдалатын және Қа-
зақстан жаңа әлемде өзінің лайықты орнын алуға 
тиіс екенін жеткізді. Әлемнің жаңа болмыс-бітімі 
қалыптасып жатқан шақта реформаларға тың 
серпін беруіміз керек екенін еске салып, іс-қимыл 
жоспарын нақтылап берді. Атап айтқанда жаңа 
жағдайдағы экономикалық даму бағытында сөйле-
ген сөзінде әртараптандырылған және технологияға 
негізделген экономика құру – жай қажеттілік қана 
емес. Біз үшін бұдан басқа жол жоқ екенін ескертті.

 – Ұлттық табыстың өсімінен түсетін игіліктерді 
әділ бөлу, тиімді әлеуметтік «лифтілерді» орнықты-
ру жөніндегі қоғамның өткір талабы міндетті түрде 
орындалуы тиіс. Сондықтан еліміздің жаңа эконо-
микалық бағдары басты жеті қағидатқа негізделуі 
керек: Игіліктер мен міндеттердің әділ бөлінісі. 
Жеке кәсіпкерліктің жетекші рөлі. Әділ бәсекелес-
тік, кәсіпкерлердің жаңа буыны үшін нарық ашу. 
Өнімділікті көбейту, экономиканың ауқымдылығын 
және технологиялық сипатын арттыру. Адами 
капиталды дамыту, жаңа үлгідегі білім саласына 
инвестиция тарту. «Жасыл» экономиканы дамыту, 
қоршаған ортаны қорғау. Мемлекет тарапынан 
дәйекті шешімдер қабылдау және сол үшін қоғам 

алдында жауапты болу. Бұл ретте біз бәсекеге қа-
білеттілігімізді көрсететін артықшылығымызға және 
нақты мүмкіндіктерімізге сүйенуіміз керек, – дей 
келіп, «Биржадағы сауда-саттықты тәртіпке келтіру 
керек. Бұл, ең алдымен, мұнай өнімдері, электр 
энергиясы, көмір саудасына қатысты. Бұл саладағы 
ірі компания лардың көзбояушылығына жол беруге 
болмайды» деген еді. 

Ештен кеш жақсы дегендей, ұзақ жылдар бойы 
қордаланып келген түйткілді бұл мәселелердің түйі-
ні қазір біртіндеп тарқатыла бастады. Атап айтқан-
да, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, 
Ведомствоаралық консультативтік-кеңесші орган 
– Биржалық комитет құрылды. Одан кейін нарық 
қатысушылары биржалық саудаға кедергісіз кіру 
үшін оқытыла бастады. Биржалық тауарлар тізіміне 
енгізілген  бензин мен битум 31 наурыздан бастап  
биржалық саудаға шығарылды. Ал 24 мамырда 
көмірдің қолжетімді шағын партиялары өңірлік опе-
раторларға сатыла бастады.  Сондай-ақ, 16 маусымда 
тауар биржаларына, биржалық және биржадан тыс 
баға белгіленімдеріне мониторинг жүргізетін ахуал-
ды орталық іске қосылды. Әрине, бәрі қысқа уақытта 
түгел шешіліп кетті деуге болмайды. Дегенмен, ҚР 
Президентінің бұл бағыттағы Үкіметке берген нақты 
тапсырмасы уақыт  талабынан туындағанын және 
оның нәтижесі бір күнде не бір айда емес, алдағы 
бірнеше жылға арналғанын еске сала кеткен артық 
болмас. Бұл әлемдік дағдарыс жағдайында эконо-
мика ең алдымен халықтың әл-ауқатын арттыруға 
бағытталуы керек деген ұстанымға сәйкес қабыл-
данған шара екенін айта кеткен жөн шығар. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ӘКЕ ҚАТЕЛІГІН 
БАЛА ҚАЙТАЛАМАСЫН

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

ЭКОНОМИКА ЕЛДІҢ 
ӘЛ-АУҚАТЫН КӨТЕРУГЕ 

БАҒЫТТАЛАДЫ

АНТОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ 
ЖАРЫҚ КӨРДІ

СҮЙІНШІ

ТЕКСЕРІС

ЕСЕПТЕ ТҰРҒАНДАРҒА
РҰҚСАТ БЕРГЕН

аясында алты мыңнан астам атыс қаруының 
иелері тексерілді. Тексеру нәтижесінде 235 
әкімшілік құқықбұзушылық анықталды. Оның 
37-сі қаруды заңсыз сақтаса, 140-ы қаруды 
сақтау және алып жүру ережелерін бұзған, – 
дейді облыстық полиция департаменті баспасөз 
қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

айырылған балалар қабылдануда. Осы санаттағы 
балалардың демалыс мезгілі біткеннен кейін ақылы 
лагерьге 7-16 жас аралығындағы мектеп оқушыла-
рын қабылдау жоспарлануда. 

– Былтырғы жылға дейін біздің лагерьде әр мау-
сымда 300 бала демалатын, өткен жылы карантинге 
байланысты балаларды қабылдай алмадық. Ал, осы 
жылы сақтық шараларын қолдана отырып 7 топқа 
бөліп 150 баланы қабылдадық. Әр топқа екі тәрбие-
шіден 14 мұғалім жұмыс жасайды. Сондай-ақ, екі 
медбике және бір дәрігер қызмет атқарады. Төлеби 
аудандық пробация қызметінің есебінде тұрған көп-
балалы және жағдайы төмен отбасының 5 баласы 
үшінші маусымда қабылданды. Аталған лагерьге 
балалар 2018 жылдан бері келе бастады. Лагерьде 
бірінші күні балалар арасында танысу болады. Со-
дан кейін, күн тәртібіне күнделікті спорттық ойын-
дар енгізілген. Балаларға арналған екі бассейін бар, 
мұнда жүзуге үйрететін маман да қызмет жасайды. 
Тағы бір айта кететін жайт, сақтық шараларын 
сақтау барысында балалардың дене қызуын өлшеп 
кіргіземіз. Ата-аналарымен байланыс жасамайды, 
– деді аудандық Адами әлеуметті дамыту бөлімінің 
басшысы Роза Аманова. 

– Алатау ауылдық округіне қарасты Екпінді елді 
мекеніндегі «Біркөлік шатқалы» жазғы сауықтыру 
лагерінде демалушы балалар осы он күн ішінде 
көптеген жарыстарға қатысып, жақсы бір серпін 
алып қайтады деген ойдамыз. Қателікке бой алды-
рып жазаға тартылған әкенің балалары да осындай 
тамаша жерде демалуға лайық. Әрине, қолымыздан 
келгенше балаларды қуантуға тырысамыз. Бұл бала-
лар ертең өскенде әкенің жасаған қателігін қайтала-
маса екен. Сондай-ақ, олар балаларға арналған де-
малыс орнында ойын-сауық және театрландырылған 
қойылымдар, сурет конкурстары мен көрмелер,  
спорттық шараларды да ұйымдастырып, бақтарын 
сынайды. Бұл балалардың ой-өрісін өзгертіп, өмірге 
деген құлшынысын арттырады деген сенімдеміз, – 
деді аудандық пробация қызметі бөлімінің бастығы 
әділет майоры Асқар Қамбарбаев.

Раушан НАРБЕК

лады. Жобаның жалпы құны – 297 млн теңге. 
Үңгіртас ауылында да осындай дәрігерлік 

амбулаторияның ашылуы ауыл тұрғындары 
үшін ерекше қуаныш болды. Жаңа емхананың 
жобалық құны – 338 млн теңге. Мұнда балалар 
мен ересектерге арналған қабылдау бөлмесі, сто-
матолог, гинеколог, терапевт кабинеттері, зерт-
хана, күндізгі стационар, жара таңу бөлмесі бар. 
Бұл жерде Үңгіртас ауылдық округінің 5 мыңдай 
тұрғыны медициналық қызмет ала алады. 

«Дәрігерлік амбулаторияда жаңа медици-
налық құрал-жабдықтар орнатылған. Нысан 
бір ауысымда 35 адам қабылдай алады. Біздің 
ұжымда 12 қызметкер бар. Біз ауыл тұрғындары-
на сапалы қызмет көрсетуге бар күш-жігерімізді 
саламыз», – деді Үңгіртас ауылдық амбулатория-
сының меңгерушісі Бағлан Тобажанова. 

Алматы облысы әкімінің 
баспасөз қызметі
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 

кеңсе. 

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

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

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

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

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше сі, 78, 105-кеңсе. 
Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов көшесі, 107-а, 
2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24, 8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков көшесі, 129. 
Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 
(7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 
42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүті-
шов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 
тел.: 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл орда қ., Әйтеке би 
көшесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 
332-24-78

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

БАНКРОТТЫҚ

ТАРАТУӘРТҮРЛІ

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

6. «Ак Жаик» ИЖҚ (лицензия №138) және «Батыс Бензин Инвест» 
ИЖҚ (лицензия №155) құқық мирасқоры болып табылатын «Ак Жаик» 
қаржылық-өнеркәсіптік компаниясы» АҚ-ның директорлар кеңесі 2021 
жылғы 16 шілдеде сағат 12.00-де ҚР, 090000, Орал қаласы, Әзірбайжан 
көшесі, 48 мекенжайында «Ак Жаик» ҚӨК» АҚ акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабардар етеді. 

Акционерлерді тіркеу 2021 жылғы 16 шілдеде сағат 9.00-ден 11.30-ға 
дейін жүргізіледі.

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2021 
жылғы 14 шілдеде Нұрпейісова көшесі, 12 үй, 25-бөлме мекенжайында 
таныса алады, акционерлер тізімі 2021 жылғы 13 шілдеде жасалады. 

Кворум жиналмаған жағдайда акционерлердің жылдық жалпы жиналы-
сы қайтадан 2021 жылғы 17 шілдеде сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген 
мекенжайда сол күн тәртібімен өткізіледі. 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі: 
Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
Қоғамның 2020 жыл ішіндегі жылдық қаржылық есеп-қисабын бекіту 

және Қоғамның таза табысын бөлу.
Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеті-

не өтініштері (шағымдары) мен олардың қаралуының қорытындысы туралы.

5. «Ойшілік» асылтұқымды мал өсірушілердің ауылдық тұтыну ко-
оперативі, БСН 080240020293, өзінің таратылатындығы туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдайды: ҚРШҚО, Тарбағатай 
ауданы, Ойшілік ауылы.

9. «Гефест-98» ЖШС (БСН  010140000173), өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды:020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, 
Есенберлин көшесі, 38А үй.

11. «Шипагер», ЖШС, БСН 980440002904, өзінің жойылғандығы ту-
ралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 060600, Атырау 
облысы, Мақат ауданы, Мақат поселкесі, Сәлімгерей Сәбетов көшесі, 
135/5 үй. Тел: 87017413653.

3. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 28.06.2021 ж. ұйғарымымен «Альтернативные финансы» АҚ, 
БСН 030340001023, қатынасты банкроттық туралы іс қозғалды.

7. Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 29.06.2021 ж. ұйғарымымен «КАЗ-МИР» ЖШС-нің өтініші 
бойынша «КАЗ-МИР» ЖШС-н, БСН 120840008256, банкрот деп тану 
туралы №7119-21-00-2/6524 азаматтық іс қозғалды. 

8. Нұр-Сұлтан қаласы МАЭС-ның 2021 жылғы 24 маусымдағы ұйға-
рымымен «ЮНИСТРОЙ НС» ЖШС-не, БСН 140240012246, қатысты 
банкрот деп тану туралы азаматтық іс қозғалды мекенжайы: Нұр-Сұлтан 
қаласы, Күйші Дина көшесі, 46-үй, 86-пәтер. 

2. «Республикалық ғылыми-техникалық кітапханасы» АҚ Солтүстік 
Қазақстан филиалы таратылуына байланысты есептік тіркеуден шыға-
рылуын (таратылуы) хабарлайды, филиалдың БСН  081241017053.  
Талап-арыздар хабарлама шыққан сәттен бастап екі ай көлемінде 
«Республикалық ғылыми-техникалық кітапханасы» АҚ мекенжай бо-
йынша қабылданады: 050026, Алматы қ., С. Мұқанов көш., 223-б, тел. 
8(727)3784195, 3783668, БСН 080340018324.

4. «GOPS  EURASIA (ГЕОПС ЕВРАЗИЯ) » жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, БСН 200340020531,   «Geops Exploration Kazakhstan Ltd» 
ЖШС-не, БИН 200340900059,  қосылу арқылы өзінің қайта құрылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған  
күннен бастап 2 ай мерзім ңшңнде мына мекенжайда қабылданады:   
Нұр-Сұлтан қ.,   Мәнгілік ел д-лы, № 55/21 үй корпус С4.2,  164к тел.: 
+7-777-799-1365.

10. 06.07.2021 жылы Қызылорда облысының мамандандырылған 
аудан аралық экономикалық сотының судьясы Г.Б.Бекмамбетов «КАЗку-
рылыс Сервис» ЖШС-не (ЖСН 060140015636) қатысты оңалту рәсімін 
қолдану туралы азаматтық іс қозғалғандығы хабарланады.

12. «Эдванс Майнинг Технолоджи» ЖШС, БСН 140840008943, және 
«New Copper Technology» ЖШС (БСН 161240004271) жалғыз қаты-
сушысы, «Эдванс Майнинг Технолоджи» ЖШС-не қосылу арқылы «New 
Copper Technology» ЖШС қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаға-
нын (08.07.2021 жылғы қатысушылардың жалпы жиналысының хатта-
масы) хабарлайды. Несие берушілердің талаптары осы хабарландыруды 
жариялаған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде келесі мекенжай бойынша 
мәлімдене алады: ҚР, 055559, Алматы қ., Луганский к-сі, 34 үй, 1 пәтер..  
Тел.: +7 (727) 356-05-65.

ЖАРНАМА

Бауыржан КАМАЛИЕВ, Нұр-сұлтан қаласы, Алматы аудандық 
полиция басқармасының аға анықтаушысы: 

«ҰЛТШЫЛДЫҚ – 
КӨК ТУДЫ ЖЕЛБІРЕТІП, 

КЕУДЕНІ СОҚҚЫЛАУ ЕМЕС»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

– Жоғары тәуекелді талап ететін 
экстремалды спорт түрімен жүрегінің 
түгі болмаса, кәсіпқой спортшылар-
дың өзі айналыспайды. Қауіптілігі 
басым күштік экстримнің құқық 
қорғау қызметкеріне қандай қажет-
тілігі бар?

–Шынымды айтсам, басында мұн-
дай спорт түрін білген де жоқпын. Был-
тыр елде коронавирус індеті жаппай 
өршіп, оның соңы карантиндік шара-
лармен жалғасты. Спортшылар бара-
тын жаттығу залдары жабылды. Қайда 
барып жаттығарымды білмей бас қатты.

Даладағы турниктер мен қоссы-
рықтарда жаттығу жасағандай бо-
ласың. Бірақ оның өзі аздық етеді. 
Сосын үйдегі көліктерді бір-біріне 
байлап сүйреп көрдім. Жүк тиегішті 
де тарттым. Ол да жеңіл болды. Белгілі 
бір ауырлықты сынап көру керек еді. 
Көліктің барлығын жинап алуға тағы 
болмайды. Содан спорттық саладағы 
ақпараттарды оқып отырып, Ресейде 
өзіміз секілді ауыр атлетикада жүрген 
жігіттер жаттығу залдары жабылып 
жатқанда жаппай көшеге шығып, ауыр 
заттарды көтеруден біліктіліктерін 
арттырып жүргенін білдім. Санк-Пе-
тербордың Денис деген жігіті 274 тонна 
болатын «Ласточка» дейтін локомотивті 
тартты. Олар істеген дүние қара күш-
ке ие қазақтардың қолынан келетінін 
көрсеткім келді. Темір жол зауытына 
барып, мақсатымды айтып, тәуекел 
еткім келетінін жеткіздім. Күштік экс-
тримде жаңа рекорд жасау туралы 
ұсынысымды қабыл алды. Алғашында 
138 тонналықты тартудан бастадым. 
Бірақ біздің локомотивтер ресейлік 
спортшылардың тартқандарымен са-
лыстырғанда биік екен. «Әй, қайдам 
мынаны тарта алмай қаламын-ау» деген 
қорқыныш болды. Бұған дейін қала-
да дөңгелегі бар дүниенің барлығын 
сүйреп көрдім. Камаз бен фураларды 
тартқаныммен, биіктігі 22 метр бола-
тын локомотивті бірнеше күн келіп 

әрең дегенде орнынан қозғалттым. Сол 
жердегі кісілер «қиялыңа ерік беріп 
жүрген секілдісің, тарта алмайсың» 
деді. Өзім де жаттығуға келген сайын 
сүйрей алмай кеткен күндері «бағынды-
ра алмаймын-ау» деп ойладым. «Тамшы 
тама берсе, тасты жарады» деген секіл-
ді, тәуекел ете берсең мақсатқа жетеді 
екенсің ғой. Бір күні 50 см жылжыттым, 
келесі жолы 2 метр тарттым. Екі метр 
сүйресем, он метрге шамам келетініне 
шүбәсіз сендім. Ресейліктер 5 метр 40 
см тартқан. «Құласам нардан құлайын» 
деп, 20 метрге сұрандым. Бірақ темір 
жол қызметкерлері локомотивті 20 
метрге сүйреуге мүмкіндік жоқ екенін 
айтты. Сөйтіп 10 метр тартуға кеңес 

Ерейментау қаласында дүниеге келіп, 
сол туған жердің топырағында ер-
жеттім. Шынын айтсам, тентек бала 
болдым. Тентек болсам да үлкендердің 
«тек» деген сөзіне әрқашан құлақ түре 
білдім. Балалық шағымызда көк жәшік-
тен күнде көретініміз Брюс Ли, Жан-
Клод Ван Дам ойнайтын кинолар еді. 
Соларға ұқсағымыз келіп, кинодан не 
көрсем, соны қайталайтынмын. Олар 

қылды. Ойлап қарасам, 10 метрдің 
өзі қазақстандық әрі әлемдік рекорд 
орнату үшін жеткілікті екен. Үш айға 
созылған жаттығуда күштілігімді күн 
сайын дәлелдеу керек болды. Жүрекке 
де салмақ түсті. Алайда мақсатыма жет-
пей тоқтамадым. Өзіме берген уәдемді 
орындадым. Жасаған рекордым әлемдік 
кітапқа кіргізіліп, қолыма сертифика-
тымды ұстатты.

секілді жүгіріп, өз бетімше жаттығу 
жасайтынмын. Ол кезде жалғыз мен 
ғана емес, қатарластарымның көбісі 
кинодағы әртістердің шеберлігіне сүй-
сіндік қой. Қазақтан шыққан мықты 
спортшыларды естіп-білгенімізбен, 
көргеніміз шетелдік кинолар болды. 
Бала нені көреді, соны қабылдайды 
екен. Сөйтіп спортқа деген әуестік 
киноәртістерге еліктеуден басталды. 
Ержеткенде спортқа әуестігім одан сай-
ын арта берді. Бокспен де, күреспен де 
шұғылдандым. Қазір зілтемір көтеріп, 
ауыр атлетикамен айналысамын. Кәсі-
би түрде спортпен айналыспасам да, 
құқық қорғау қызметкерлері мен өрт 
сөндірушілер арасында өтетін әлемдік 
ойындарға қатысып тұрамын. Пауэр-
лифтингтен спорт шеберімін. Кәсіби 
түрде спортпен айналысуға да болар 
еді. Бірақ «әке көрген оқ жонар» демек-
ші, әкем секілді тәртіп сақшысы болуды 
мақсат еттім. Әлі күнге дейін спорттан 
қол үзген емеспін, құқық қорғау қыз-
метімді де қатар алып келемін. 

– Қажымұқан Мұңайтпасұлының 
150 жылдығына арналған жарысқа 
тағы екі спортшы қатысты. Олар да 
Сіздің көрсеткішіңізге жетті ме? 

– Олар менің жаттығуға күнде 
бірге барып жүрген достарым. Құқық 
қорғау қызметкерлері көбінесе ІІМ-нің 
«Алатау» спорт сарайында жаттығады. 
Бізде ауыр атлетикадан Олимпиада 
чемпионы Анатолий Храпатый атын-
дағы зал бар. Бұрын өзімізде жаттығып 
жүрдім, соңғы 6 жылдан бері Прези-
денттің күзет қызметінің «Астана» 
спорт сарайына барып жүрмін. Сол 
жерде өзім секілді ауыр атлетикамен 
айналысатын достар таптым. Өзімнің 
күштік экстримім бойынша рекорд ор-
нату туралы ойымды айтып едім, олар 
да қызығушылық тудырды. Дайындық 
кезінде салымыз суға кеткен күндер 
болды. Сенімділікті жоғалтпаудың 
арқасында үшеуіміз де 276 тоннаны 
бағындыра алдық. 

– Бірнеше тонналық жүк көлік-
терін сүйреу жүрегіңізге салмақ 
түсірген жоқ па?

– Спорт – денсаулық кепілі. Әр адам 
салауатты өмір салтын ұстану керек 
деп ойлаймын. Кәсіби мен әуесқой 
спорттың айырмашылығы бар. Әуесқой 
спорт денсаулығыңды бір қалыпта 
ұстап тұруға көмектеседі. Одан бөлек, 
адамға сабырлық пен төзімділік береді. 
Ал спорттық экстримнің ағзаға әсер 
ететіні рас. 

– Кітапты көп оқитыныңызды 
айтып қалдыңыз, қазір қандай кітап 
оқып жүрсіз? 

– Тегеуріні мықты тергеуші болу 
үшін спорттың өзі аздық етеді. Антыма 
адал болу үшін адамгершілік қасиет 
керек. Оны қасиетті Құраннан ала ала-
сың. Қасиетті кітапты қолыма жиі ала-
мын. Бұл кітап – өміріме бағыт-бағдар 
беретін нұсқаулық. Бұрын оқыған 
Александр Бектің «Волоколамское  
шоссе» повесін қайта оқып шықтым. 
Мотивация лық кітаптардың көпшілігін 
тауыстым. Ал психологиялық кітаптар-
да айтылған ақыл-кеңестер Құранда 
да бар. Сосын Абайдың өлеңдері мен 
қара сөздерін жиі оқимын. Бауыржан 
Момышұлының соғыс жайында жазған 
шығармаларын оқысам, соғыстың орта-
сында жүргендей образға кіріп кетемін. 
Заман ағымы ғаламтормен байланысты 
болып кетті ғой. Қажетті дүниені ин-
тернеттен де іздеймін. Өйткені, адам 
баласы ізденуден бір сәтке қол үзбеу ке-
рек. Көп оқыған адам мұратына жетеді. 
Әр адам өз мамандығын шын сүйіп, 
қоғамға өз үлесін қосса деймін. Әркімді 
бір жамандап, сынап-мінегенше 19 мил-
лион қазақтың, ең болмаса, он шақты-
сына үлгі болсам деймін. Бала кезімізде 
шетел әртістерін өзіме үлгі тұттым. Ал 
менің ұлым өзге ұлтқа емес, өз әкесінен 
үлгі алса одан асқан арман жоқ. Өзің 
өзгермей, өзгеге жөн сілтеу күлкілі. 
Дастарқан басында сыра ішіп отырып, 
балаңа қандай ақыл айтасың? Балам-
ның «әкем секілді боламын» деген бір 
ауыз сөзі мен үшін үлкен жетістік. Бұл 
менің спортқа, құқық қорғау қызметім 
мен әкелік міндетіме де адал болдым 
деген сөз. Бұл мен үшін үлкен абырой. 
Бізден кейінгі ұрпақ өз ұлтын мақтан 
тұту керек. Ол үшін міндетті түрде көк 
туды жалаулатып, кеудені соққылаудың 
қажеті шамалы. Үш жылдан бері инста-
грам әлеуметтік желісінде парақшамды 
ашып, күнделікті жаттығуымды салып 
жүрмін. Қызығушылық танытатын ба-
лалар бар. Спортпен айналысып, түрлі 
жарыстардан жүлделі болып жатқандар 
көп. «Жарысқа қатыстым, жүлдегер 
болдым», біреулер «Ішуімді тастадым, 
спортпен айналысып жүрмін» деп жа-
зып жатады. «Сіз секілді полиция қы-
зметкері болғысы келеді» деп ата-ана-
лары жылы лебіздерін білдіреді. Соның 
өзі мен үшін мақтаныш. Шындығында 
да, полиция қызметкері – мақтан етер-
лік мамандық. Осы мамандықты мең-
геріп, қоғамның өзгеруіне титтей болса 
да үлес қосып жатқаным қуантады. 

Сұхбаттасқан 
Жадыра МҮСІЛІМ 

– Бауыржан Аманжолұлы, әлемдік 
рекордты жаңартқан палуанның ба-
лалық шағына саяхат жасап қайтсақ. 
Бала Бауыржан қандай еді?

– Бала Бауыржан бұзық болғанын 
білемін (күліп алды). Ақмола облысы 
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БАЙҚАУҒА!

(Жалғасы бар)

ШЫТЫРМАН

Шошқа қораның е сіг і -
не құлып салып тұрып 
өзінің кешке дейін жұ-

мыстан бас көтере алмағанын, содан 
қатты қалжырағанын ойлады. «Бүгін 
ғана ма, күнде сол ғой». Үйге қарай 
аяңдап келе жатып, күбірлеп сөйлеп 
қояды. Соңғы кезде сондай бір әдет 
тауыпты. Өзімен өзі сөйлеседі. Енді 
қайтсін, елді мекеннен аулақ жатқан 
«Бенташ» шаруа қожалығында таңның 
атысы, күннің батысы көретіні топыр-
лаған талпақ танау. Солармен сөйлеседі. 
Соларды боқтап-боралайды. Мұнда 
олардан басқа шешіліп сөйлесетін тірі 
жан жоқ. Бақташы кәріс қатыннан дені 
дұрыс әңгіме шыққан емес. Күбірлеп 
сөйлеп жүріп қара құманға шәй қойып, 
шөлдеп қалған екен, шәйды тоқтаусыз 
сіміре берді. Шілденің күні тас төбе-
ден аумай, тұсалып тұрып алды емес 
пе? Құрып кетсін, бұл Қызылорданың 
шілдесі бар ма, тозақ отынан бетер ғой.

Шайдан соң темекі тұтатты. Түтінін 
бұрқылдатып отырып, батып бара жат-
қан күнге көзін тікті. «Тағы бір күн 
таусылды, – деді күбірлеп. 

– Атады-батады, атады-батады. Зы-
мыраған уақыт. Баяғыда ойлайтын, екі 
мыңыншы жылдан бастап коммунизм 
орнайды деп. Міне екі мың бірдің де шіл-
десі өтіп барады. Сенгені құр қиял боп 
шықты. Коммунизм қайда... қазір қу та-
мақ үшін босып жүрген жұртты көресің. 

Қалғып кеткен екен, тарсылдаған 
дыбыстан шошып оянды. 

– Андрей Макарыч, открой! Аш 
деймін саған!

Макарыч басын жастықтан жұлып 
алды. «Сұмырай! Сен бе тағы?» Күбір-
леп жүріп, есіктің ілгегін ағытты. Кеп 
тұрған Яшков екен! Арғы жағында 
қарауытып тағы біреу тұр. Ероха ғой, 
Қайыржанов. Бұрын осында күзетші 
боп істеген жас жігіт. 

Макарыч бұлардың мезгілсіз жүрісі-
нен секем алса да сыр бермегенсіп:

– Бұ не жүріс түнделетіп? – деді. 
– Шық бері! – Бұйыра сөйлеген 

Яшков есік алдындағы орындыққа 
отыра кетті. Үйренген орны. Қойнынан 
қаладан ала келген шөлмекті шығарды. 

– Сараң түріктің... қожалықтың 
иесін айтам, жалақымды бермей қой-
ғаны есіме түссе, ит жыным қозады, 
– деді Яшков екі стақан арақты қыл-
ғытқан соң. – Қанша уақыт отымен 
кіріп, күлімен шықтым. Ай-ай-ай! Еро-
хаға да төлемепті. Сылтауы көп.

Макарыч үн қатпады, аузына салған 
көк жуаны асықпай шайнап жұтты.

– Макарыч, мынадай жағдай, – деді 
Яшков бөтелкені орталаған соң оған 
төне қарап. – Мен Тулаға кетем деп 
шештім. Өзімнің Россияма... Отыздан 
астым. Ендігі өмірімді тыныш қана 
туған жерде өткізем.

– Жолың болсын! 
– Макарыч, сөзді бөлме, саған айта-

рым мынау. Қазір біз анау КамАЗ-ды ай-
дап кетеміз. Сен бізбен бірге барасың! 
Ұқтың ба? Сатып алатын клиент бар. 
Бес жүз доллар сенікі!

– Андрей, таста ондай лас ойды. 
Осы алпыс жасыма келгенше...

– Онда мен сені... – деп тістене 
сөйлеген Яшков оны жағасынан бүріп 
ұстап, қылғындыра сілкіп-сілкіп жі-
берді. Үстел үстінде жатқан пышақты 
іліп алып Макарычтың бүйіріне батыра 
тақады. – Онда мен сені жарып тастай-
мын! Барасың ба бізбен бірге, бармай-
сың ба? Айт соны!

Макарыч алайып кеткен шарасыз 
көзін Яшковқа үрейлене тастап:

– Дегенің болсын, жібер, – деді баяу 
ғана. – Анда кәріс қатын жатыр... 

– Онда шаруаң болмасын! – деді 
Яшков әлденеге тас-түйін бекінген-
дей Қайыржановқа үй жақты ымдап 
нұсқады. Екеуі лып етіп үйге кіріп 
кетті. Макарыч сілейген қалпы ор-
нынан қозғалмады. «Эльзаны өлтіріп 
тастамаса болар еді!» деп ойлады. Бұл 
екеуінің түнделетіп келісін жақсылыққа 

жори алмаса да, Яшковтан дәл осыны 
күтпеген. Анада жоғалған бес шошқа 
Яшковтың ісі екенін іші сезеді. Бірақ 
қожалықтың бастығы Гейдаровқа оны 
қалай айтпақ? Яшков осы шаруа қожа-
лығында шопыр боп жүргенде талай 
жартылықты бірге тауысқан досы ғой. 

Көп ұзамай үйден қытайдың ақ қа-
бын әлденеге толтырып екеуі шықты. 
Бір қаптың үстінен екіншісін кигізген. 
Қаптың түп жағы шылқыған қан. Ма-
карычтың төбе құйқасы шымырлап 
кетті. «Байғұс Эльза... ажалыңмен өлу 
де бұйырмады-ау саған!» деп қамыға 
ойлай беріп еді, Яшков оның жанына 
жетіп келіп:

– Макарыч! Аш рефрижираторды! 
Тез! – деді ентіге нұсқап. Дауысы бәсең, 
бірақ ызғарлы естілді. 

Өзі аулада тұрған екі КамАЗ-дың 
біреуін оталдырып, рефрижираторға 
шегініп келіп тақалды. Қайыржанов 
сұр КамАЗ-дың дөңгелектерін асығыс 
шеше бастапты. Борша-борша боп 
терлеп жүр. Акумоляторларын да тиеп 
жатыр. Макарыч түтігіп кеткен Яшков-
тың айтқанын қылмасқа амалы жоғын 
түсініп, оның бұйрығына бағына берді. 
Ақырында қаны сорғалаған ақ қапты 
Яшков пен Қайыржанов екеуі көтеріп 
әкеп, рефрижираторға артқан дөңгелек-
тердің арасына тастай салды.

– Кеттік! – деп, бұйырды сосын 
Яшков. – Макарыч отыр кәне!

Арқыраған КамАЗ орнынан жұлқы-
на қозғалып, жүріп кетті. 

***
Айдауыл қолындағы кісенді шешті.
– Атың Ермек, пәмилең Қайыржа-

нов. Дұрыс па? 
Айыпкер басын изеді. 
 «Жеке тұлғаларға қарсы жасалған 

аса ауыр және ауыр қылмыстарды ашу» 
бөлімінің жедел уәкілдері – капитан 
Ислам Датаев, капитан Жақсылық Сұл-
танбеков, капитан Нұрлан Алдамжаров 
күдіктіден жауап алып отыр.

– Өзің жап-жас екенсің. Нешедесің?
– Алдымыздағы сентябрьде жиыр-

маға толам.
– Жап-жас боп қалай мұндай пәлеге 

тап боп жүрсің?
Үн қатпады. Не десін? Бәрін айтты 

ғой. Айтпасына қойды ма? 
– Сендерді полицияға хабарлаған 

Макарыч деген шошқашы шал. Анау 
досың да ұсталды. Ол айтады, қылмыс-
ты ұйымдастырған сен деп. КамАЗ-ды 
айдап кетейік деп үгіттепсің. Бұның 
алдында шошқасын ұрлапсыңдар. 

– Мен... мен білмей қалдым... Мака-
рычқа барып қайтайық дегесін...

– Тұра тұр. Шошқа ұрлағандарың 
рас қой. Әуелі соны айт!

– Рас еді.
– Оны да сен ұйымдастырыпсың. 

Яшков айтты.
– Өтірік айтады.
– Кәріс қатынды өлтірген сен екенің 

енді өтірік емес қой.
Оның басы кеудесіне құлап, тілсіз 

қалды.
– Оны мойындауын мойындадың. 

Яшков кәріс қатынды өлтірме десе де, 
тыңдамай өлтіріп тастапсың. Балтамен 
басына соғыпсың. Сосын ол сенен қорқып 
қалыпты. Солай деп отыр Яшков досың.

– Ол менің досым емес. 
– Ол өтірікті соғып жіберуі де мүм-

кін. Бірақ айтқаны қағазға жазылды. 
Қолын қойды. Главный бандит енді сен 
боп тұрсың. Өзің жап-жассың. Үйлен-
бепсің де, түрмеге кете бересің бе бәрін 
мойныңа алып. Өтірігін шығарғың кел-
се, оның басқа қылмыстарын айт.

– Аға, ол туралы ештеңе білмеймін. 
«Бенташ» шаруа қожалығында ол шо-
пыр болды, мен күзетші болдым. Содан 
танимын... – деп, бірауық үнсіз қалды да, 
есіне әлдене түскендей басын көтерді. 
– Айтпақшы, бір рет айтқан, Жезқазған 
жақта КамАЗ-дың прицепі бар, соны 
қойға айырбастап қайтайық деп. Оның 
өзінің КамАЗ-ы жоқ, прицепті қайдан 
алған? Ол да ұрлық шығар?

Қайыржанов булығып отырып қалды.
– Сонымен Ермек Қайыржановты пы-

шақпен қорқытып Эльзаны өлтірттің! – 
деді жедел уәкіл Жақсылық Сұлтанбеков 
Яшковқа төніп келіп. – Түсініп тұрсың 
ба, кәріс қатынды Ермек Қайыржанов 
өздігінен балтамен шауып өлтірмеген, 
сен мәжбүрлегенсің. Демек, кінәнің көбі 
сенің мойныңда. Шошқа ұрлағаның, 
Кам АЗ-ды айдап әкеткенің тағы бар.

Яшков үн қатпады. Түрі қабарып 
отыр. Көзінен үміт сәулесі сезілмейді. 
Сөніп қалған.

– Айтпақшы, оныңды былай қоя 
тұрайық. Сенің КамАЗ-ға қатысты 
басқа бір қылмысың бар екен. 

– Тоқсан сегізден бері ашылмай 
тұрған қылмыс қой, – деп сол арада 
отырған жедел уәкіл Ислам Датаев Жақ-
сылықтың сөзін қостап қойды.

– Иә, иә, өлген шопырдың сүйе-
гін көмген жерінен бір қойшы тауып 
алған, – деп қосты жедел уәкіл Нұрлан 
Алдамжаров. 

Яшковтың қабағы еріксіз жыбыр лап 
жазылды. КамАЗ-ға қатысты құпия-
сы барын ол солай сездіріп алды. 
«Жеміс-жидек тиелген КамАЗ-дағы екі 
адамның өлігін тайыз көме салып едік, 
не де болса, соны біліп қойған ғой. Ал 

кірпіш апара жатқандар тереңде жатыр» 
деп ойлады. Екі жақ та көзбен арбасып, 
бір сәт үнсіз қалған. Ақыры үш тарап-
тан қадалған көздің мысы басты ма, 
Яшков басын көтеріп: 

– Ребята, – деді. Үні бәсең шықты. – 
Давай келісейік. Бәрін айтам, бірақ бір 
шартым бар, маған жеңілдік жасаңдар. 
Тергеуге көмектесу деген бар ғой.

– Ол жағына қам жеме. Жеңілдік 
жасау туралы «Қылмыстық кодексте» 
қарас тырылған, – деді Ислам сендіре 
сөйлеп. – Ал айта бер, қалай өлтірдің-
дер?

– Қасымда бір өзбек бар еді, сол өл-
тірді, – деп бөгеліп қалды. 

– Бұндай историяның талайын естіген-
біз. Осы өтірігің үшін өкінетін боласың!

– Шыным сол.
– Дәлелің болмаса сенбейміз.
– КамАЗ-дың артқы бортын өзенге 

лақтырып кеткенбіз. Дәлел – сол.
– Сен оны бізге көрсетуің керек! 
Яшковтың көгілдір көзі бозарып 

кетіпті. Басын изей берді.

***
Облыстық ішкі істер басқармасы-

ның бастығы, полиция полковнигі 
Тастемір Сауранбайұлы Рахимов жедел 
жиналыс шақырды. 

– Ашылмаған қылмыстың бірі Қа-
залы мен Байқоңыр аралығында жоқ 
болып кеткен екі КамАЗ, – деп сөз 
бастады полковник. – Толық айта ке-
тейін, 1998 жылдың тамызында кірпіш 
тиеген бір КамАЗ Қазалы мен Байқоңыр 
аралығында жоқ боп кеткен. Көлікте 
Киса Булеев, Зоя Байманова дегендер 
болған. Ерлі-зайыптылар. Машина да, 
адамдар да ұшты-күйлі табылмады. 
Адамдарын өлтіріп, көміп тастауы 
мүмкін. Өйткені екінші КамАЗ-дағы 
адамдардың шашылып жатқан сүйегін 
сегіз айдан соң, яғни 1999 жылғы сәуір 
айында мал қарап шыққан біреу көріп, 
полицияға хабарлаған. Шакал тартқан 
болуы керек. Сүйектер құмнан шығып 
қалыпты. КамАЗ Шымкенттен Орал 
жағына бара жатқан. Жеміс-жидек 
артып алған екен. Бұның да жоғалған 
жері Қазалы мен Байқоңыр аралығы. 
Аты-жөндері анықталған. Әлиасқар 
Мамышев, Еділбай Мұқанов дегендер 
екен. Бірақ оларды өлтірген кім? Көміп 
кеткен кім? КамАЗ-ды қайда құртты, ол 
жағы ашылмай тұр.

Енді тергеуші, капитан Сәбит Жап-
баров «Бенташ» шаруы қожалығында 
адам өлтірген Андрей Васильевич 
Яшков дегеннің осы екі КамАЗ-дағы 
қылмысқа қатысы бар болуы мүмкін 
деген болжам айтып отыр. Дәлелі бар. 

Яшков Қарөзек арнасынан КамАЗ-дың 
артқы бортын тауып берген. Ол борт-
тағы 70 УТН деген нөмір екінші Кам-
АЗ-дың нөмірімен сәйкеседі. Егер осы 
қылмыстар ашылса, үлкен резонанс ту-
дырғалы тұр. Сондықтан кәріс әйелдің 
өлімі мен 1998 жылғы екі КамАЗ ісін 
біріктіріп, жедел тергеу тобын құрған 
жөн болар. Сіз бұған не дейсіз? – деп 
жиналысқа қатысып отырған тергеу 
басқармасының бастығы, полиция под-
полковнигі Ғанибек Сырмағанбетұлы 
Отарбаевқа мойын бұрды. 

– Жедел тергеу тобын құру туралы 
ұсынысыңызды қолдаймын. Менің ай-
тарым, оқиғаға үш жыл өтіп кеткен, көп 
жағдай көмескіленген. Сондықтан оған 
үш тергеуші бекітейік. Топты басқару-
ды Сәбиттің өзіне жүктейік.

– Сәбиттің өзі бұған не дейді екен, – 
деді Тастемір Сауранбайұлы.

– Үш тергеуші қажет емес. Істі 
жалғыз өзім алып шығам, – деді Сәбит 
қызбаланып. Әлі отызға толып үлгер-
меген жас жігіттің бұнысына басқар-
ма бас тығы еріксіз езу тартты. – Үш 
тергеу ші болса тергеу материалдары 
да үш түрлі жазылады. Сосын шатысу 
болады. Одан да төрт опер беріңіз. 

– Жалғыз өзің үлгересің ба?
– Үлгерем!
– Ғанибек, қалай ойлайсың, сенуге 

бола ма?  
– Сәбитке сенуге болады. Айналы-

сып жүргені өңкей адам өліміне қатыс-
ты қылмыстар. Нәтижесі де жақсы, 
– деді Ғанибек Сермағамбетұлы.

– Олай болса, шешім осы болсын. 
Бірақ біз бәріміз, менен бастап, көмек 
берейік. Бәрін бір Сәбиттің мойнына 
артып қоймайық, – деді Тастемір Сау-
ранбайұлы.

***
Тергеу басқармасының бастығы, 

полиция подполковнигі Ғанибек Сер-
мағанбетұлының өзі туралы айтқан 
жылы сөзіне Сәбиттің көңілі кәдімгі-
дей-ақ көтеріліп қалсын. Расында тер-
геп-тексеріп жүргені кілең-дағы адам 
өліміне қатысты қылмыс. Бұл жолы 
да сол, адам өлімі. Онша қиын іс емес, 
қылмыскерлер де алысқа ұзамай қолға 
түсті. Дәлел жеткілікті. Мосқал шош-
қашы қолмен қойғандай куәлік етіп тұр. 
Мәселе тереңге кететін сияқты. Бәрі 
жұмбақ. Ұштығы шығып тұр, бірақ ол 
әлі аз. 

***
...Яшков ұзынша бойлы, сары орыс. 

Тергеуге алғаш әкелген кезде Сәбит 
оның көкейіндегісін түгел оқып алғы-
сы келгендей көзінен көзін айырмай, 
үндеместен ұзақ барлаған. Шыдамады 
білем, ақыры ол көзін алып қашты. 
Мойнында адам қаны болса, қалай алып 
қашпасын. 

– Андрей, – деді екінші мәрте тер-
геуге алып келгенде. – Сен КамАЗ-дың 
шопыры мен оның қасындағы адамды 
өлтірген күдіктісің? Кәне, оқиғаны тү-
гел сипаттап айт!

Сұрақты төтесінен қойды. Өйткені 
Қарөзектен табылған көлік қорабының 
артқы жақтауы жеміс-жидек тиеген 
КамАЗ-дікі екені анық белгілі болған.

– Оны мен өлтіргенім жоқ. Оны өл-
тірген Баха. Өзбек. 

– Оқиға қалай басталды?
– Қазалыға қарай бара жаттық. 

Жолда КамАЗ тұр екен. Баха айтты, 
сен барып біл неше адам бар екенін, біз 
артыңнан барамыз деді.

– Біз артыңнан барамыз деді ме, 
Баха?

– Иә. 
– Онда Баха екеуіңнен де басқа 

адамдар болған екен ғой қастарыңда? 
Яшков осы араға келгенде тосылып 

қалды, аңдаусызда сөзден сүрініп, мүлт 
кеткеніне өкінген сыңайлы.

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ, 
«Таң-Шолпан» әдеби-көркем, 

көпшілік журналының 
бас редакторы.

АШЫЛҒАН ҚЫЛМЫС
АЛТЫ АЙДА


