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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

5-бет

СҰХБАТ

(Соңы 5-бетте)

КӘСІП ПЕН НӘСІП

БАЛЫҚ — 
БАЙЛЫҚ КӨЗІ

(Соңы 8-бетте)

«АЙ – ОРТАҚ, КҮН – ОРТАҚ, 
ЖАҚСЫ – ОРТАҚ» 

Жеңіс МАҚҰЛБАЕВ, 
Түркістан облысы бойынша 
Соттар әкімшісінің басшысы:

«ОБЛЫСТЫҚ 
СОТ ҒИМАРАТЫНЫҢ 
ҚАЗЫҒЫ ҚАҒЫЛДЫ»

(Соңы 3-бетте)

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫНЫҢ 
ҚҰЗЫРЕТІ АЗ

Елімізде алимент 
тө леуден қашып 
жүретін әкелер жыл-
дан жылға көбейіп 
бара жатыр. Бүгінгі 
таңда осы іс бо йынша 
сот орбитасына тар-
тылғандар саны 3 
мыңнан асып кетіпті. 
Бұл мәселелерді 
шешуде жеке сот 
орындаушылар инсти-
туты дәрменсіз болып 
отыр. Неге? Жа қында 
өткен Парламент 
Мә жілісіндегі Үкімет 
сағатында Әділет ми-
нистрі Қанат Мусинге 
депутаттар тарапынан 
қойылған сауалдың 
дені осы тақырып-
та болды. Мәселен, 
депутат Ерлан Смай-
лов алимент бойынша 
құзыр лы орындарға, 
депутаттарға ша
ғымданатын аналар 
санының көп екенін, 
қазіргі таңда 16 мыңға 
жуық осындай өзекті 
істің үлкен мәселеге 
айналып отырғанын 
айтып, мұндай жағдай-
дың қалай қалыпта-
сқанын, одан шығу 
үшін не істеу керектігін 
білгісі келген еді. 

3-бет

6-бет

ҒАЛАМДЫҚ БАСТАМАЛАР 
ЯДРОЛЫҚ ҚАРУДАН 
БАС ТАРТУДАН БАСТАЛДЫ

ДӘЛЕЛДЕУ МІНДЕТІ 
ЖАУАПКЕРГЕ ЖҮКТЕЛЕДІ

4-бет

ЕРДІ, ЕЛДІ 
ТӘРБИЕЛЕЙТІН – ӘЙЕЛ

«ҚР Эко-
л о -

гия,  геология 
ж ә н е  т а б и ғ и 
ресурстар» ми-
нистрлігі Балық 
шаруашылығы 
комитеті  Есік 
қ а л а с ы  м е н 
Қапшағай қа-
ласында бас-
пасөз турын өт-
кізеді» – деген 
хабарламаны 
оқыған сәттен 
бастап бұл са-
ланың қыр-сы-
рын білмекке 
қызықтық. 

Бізді Балық шаруашылығы комитетінің бас-
пасөз хатшысы Аслан Жеңісұлы қарсы алды. 
Журналистерге арналған пресс-тур балық шаруа-
шылығы субьектілерінің жұмысын таныстырудан 
басталды. Сондай-ақ, 2021–2030 жылдарға ар-
налған мемлекеттік балық шаруашылығын дамыту 
бағдарламасы бойынша іске асып жатқан жобалар 
көрсетілді. Аталған бағдарламада 2030 жылға 
қарай өсірілетін балық көлемін жылына 270 мың 
тоннаға дейін жеткізу көзделген. Алматы облысын-
да осыған орай, балық өсіру бойынша 5 жобаны 
жүзеге асыру жұмыстары басталыпты. Бұл іссапар 
барысында балық өндірісіне қатысты көп мағлұ-
маттан хабардар болдық. 

Журналистердің пресс-туры бірінші кезекте 
Марлен Тұрсынәлі басқаратын ТМТ GROUP ЖШС 
құрамындағы «Есік форель» шаруашылығына ат 
басын бұрды.

Осыдан 21 жыл бұрын, мемлекет және қоғам 
қайраткері, марқұм Заманбек Нұрқаділов Алматы 
облысының әкімі лауазымын атқарып тұрғанда, осы 
«Есік форель» шаруашылығын салтанатты түрде 
ашқан еді. Қатарластыра қойылған 20 текше литр-
лік 150 дана алюминий цистерналар мен сырттағы 
бетондалған бассейндерде форель балықтары көп 
екен. Біз шаруашылық иесінен бұл кәсіптің қыр-сы-
рын білмекке талпындық. 

– Түркістан аймағының облыс ор-
талығы болғанына үш жылдан асты. 
Әрине, алғашқы кездері бірқатар қиын-
дық болғаны рас, дегенмен, өткен жылы 
облыстық сот пен соттар әкімшісі жаңа 
ғимаратқа қоныстанды. Қазіргі жағдай-
ларыңыз қалай?

– Жергілікті соттардың инфра құры-
лымын қамтамасыз ету және дамыту Сот-
тар әкімшісі қызметінің басым бағыты 
болып табылады. Өткен жылы бұл мәселеде 
елеулі жетістіктерге қол жеткіздік. Тіпті, та-
рихи оқиғалар орын алды деп айтуға да бо-
лады. Енді соған кеңірек тоқталып өтейін. 

Жоғарғы Сот жанындағы департамент 
басшылығының қолдауымен, сондай-ақ, ор-
талық, жергілікті мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл нәтижесінде Түркістан об-
лыстық соты мен Соттар әкімшісі аппараты 
Түркістан қаласының жаңа әкімшілік іскер-
лік орталығында бой көтерген заманауи, 
көрікті ғимаратқа көшіріліп, 1 және 2 қабат-
тағы 2700 шаршы метр аумаққа жайғасты. 

Нүркен 
АЙТЫМБЕТОВ, 
БҒМ 
Философия, 
саясаттану 
және дінтану 
институтының 
жетекші 
ғылыми 
қызметкері, 
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КИЕ

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ 
ТАМЫРЫ

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

БАЙҚАУ

Жазасын өтеушілер сурет салудан сайысты

САРАП

ЖАЗБАША ІС ЖҮРГІЗУГЕ 
ТАРАПТАРДЫҢ КЕЛІСІМІ КЕРЕК

«Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің», – дейді қазақ xалқы. Қайырым-
дылық жасау – имандылықтың, парасаттылықтың көрінісі. 

Елімізде көмекке мұқтаж, қаржылық қиындыққа тап болған әлеуметтік осал топтар 
аз емес. Оларға аз да болса демеу болып, қолдау көрсету мақсатында Төле би ауданында 
түрлі жобалар мен акциялар тұрақты ұйымдастырылып келеді. Жақсылыққа жаны құмар 
азаматтар аз қамтылған, тұрмысы төмен отбасыларға, жалғыз басты аналарға қолдау біл-
діріп, азық-түлік себеттерін үлестіруде.

Осындай игі амалдарға мұрындық болып, көмек көрсетіп отырған жомарт жандардың 
жақсылығын айтпау айып болар. Рамазан айының қарсаңында игілікті істен аудандық 
кәсіпкер Фарида Қабылбекова шет қалған жоқ. Қайырымдылық – қадірлі іс! Осы ұста-
нымға берік төлебилік кәсіпкер 100 отбасына көмек қолын созды. Кәсіпкер 60 отбасыға 
азық-түлік себетін үлестіріп, 40 отбасының медициналық сақтандыру төлемін жасауға 
қаржылай қолдау көрсетті. Төле би ауданының тұрғындары кәсіпкерге алғысын жеткізді.  

Әкімшілік істер бойынша сот талқылауы соттарда, 
әдетте, ауызша жүргізіледі. Ауызша сот талқылауы 
кезінде сот тараптардың және әкімшілік процестің басқа 
да қатысушыларының түсініктемесін, куәлар мен са-
рапшылардың айғағын тыңдауға, заттай дәлелдемелерді 
қарап-тексеруге, жазбаша дәлелдеме және өзге де құ-
жаттармен танысуға, сондай-ақ, дәлелдемелерді зерттеу 
бойынша басқа да әрекеттер жасауға тиіс. Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекстің 110-бабының 1-бөлігі 
әкімшілік істі 23-тарауда белгіленген тәртіппен жазбаша 
қарауға жол береді.

Жазбаша іс жүргізу ережелері тараптардың келісімі 
болған кезде ғана қолданылады. Сонымен бірге, әкімшілік 
істі жазбаша қарау – соттың құқығы.

Әкімшілік істі жазбаша іс жүргізу тәртібімен қарау 
мүмкіндігі туралы тараптарға алдын ала тыңдауда түсін-
діріледі. Жазбаша іс жүргізудің ерекшелігі – әкімшілік іс 
процеске қатысушыларды шақырмай-ақ қаралады. Сот 
тараптар ұсынған және өз бастамасы бойынша талап 
етілген дәлелдемелерді зерттейді және олар бойынша 
шешім қабылданады. Бұл ретте сот қосымша сол мерзім 
ішінде өтінішхаттар мен құжаттарды ұсынуға болатын 
мерзімді тағайындайды.

Сот жеке процестік әрекетті жасау немесе процестік 
мәселені шешу үшін ауызша сот отырысын тағайында-
уы мүмкін. Мысалы, дәлелдемелерді олардың тұрған 
жерінде қарап тексеру және зерттеу жүргізу үшін не-
месе процестік құқықтарды теріс пайдаланатын немесе 
процестік міндеттерді орындамайтын адамға ақшалай 
өндіріп алу туралы мәселені шешу үшін ауызша сот оты-

рысы тағайындалуы мүмкін. Сот талқылауы жүргізілген 
соң әкімшілік істі одан әрі қарау жазбаша іс жүргізуде 
жалғасады.

Тараптар немесе тараптардың бірі әкімшілік істі 
жазбаша іс жүргізуде қарауға бұрын берілген келісімді 
кері қайтарып алу туралы өтініш жасауы мүмкін, мұн-
дай жағдайда әкімшілік істі ауызша талқылауда қарауға 
көшуге міндетті. Егер бұл істі дұрыс шешу үшін қажет 
болса, сот өз қалауы бойынша ауызша талқылауға көшуге 
құқылы.

Әкімшілік іс жазбаша талқылауда ақылға қонымды 
мерзімде, бірақ талап қойылған күннен бастап үш айдан 
аспайтын мерзімде қаралады. Аса күрделі әкімшілік 
істер бойынша бұл мерзім соттың уәжді ұйғарымымен 
ақылға қонымды, бірақ үш айдан аспайтын мерзімге 
ұзартылуы мүмкін. Жазбаша іс жүргізу тәртібімен қа-
ралған әкімшілік іс бойынша шешім қысқаша нысанда 
шығарылады. Сот тараптардың өтінішхаты бойынша, 
бірақ соттың қысқаша шешімі табыс етілген кезден 
бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей шешімді дайын-
дауға міндетті. Толық шешімнің мәтіні осындай өтініш-
хат келіп түскен кезден бастап он жұмыс күнінен кешік-
тірілмей дайындалады. Жазбаша іс жүргізу тәртібімен 
қаралған соттың заңды күшіне енбеген шешіміне 
әкімшілік процеске қатысушылар апелляция лық шағым 
бере алады. 

А.ЖАМАНТАЕВА,
Жәнібек аудандық сотының төрағасы 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі, ха-
лықтың рухани байлығы, өткені мен бола-
шағының айқын көрінісі. Тілсіз – тәуел-
сіздік болмақ емес. Тіл мен егемендік егіз 
ұғым. Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген 
халқымыз оны ұлттың рухына, қазына бай-
лығына балайды.

Тәуелсіздік алғалы бері тіл саясаты 
жүргізілуде. Мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту мен тілге деген құрметті 
арттыру мақсатында көптеген мемлекеттік 
бағдарламалар мен іс-шаралар ұйымдас-
тырылуда. Нәтижесі де аз емес. Алайда, 
жастар арасында, кейбір мекемелерде қазақ 
тілінің жайы ақсап тұр.  Бұл бір жағынан, 
орыс тілінің ырқынан шыға алмай жүр-
гендіктен болар. Расында, қазақ халқының 
басында талай қиын нәубет, зұлматтың, қай-
ғылы күндердің болғаны тарихтан белгілі. 
Еліміз жетпіс жылдай Кеңес Одағының қа-
рамағында болды. Қазақ халқы өзінің тілін, 

ділін, тіпті салт-дәстүрін ұмытардай халге 
жетті. Дегенмен, «сабақты ине сәтімен» 
дегендей еліміз сан ғасыр аңсаған тәуел-
сіздікке қол жеткізді.

Тәуелсіздік алғалы бері төл тіліміз мем-
лекеттік мәртебеге ие болып, өрісі кеңейді. 
«Ұлттың сақталуына да, жойылуына да 
себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» 
деген Ахмет Байтұрсынұлы. Ал тіл меңге-
руде, өз тілінде еркін сөйлеуде ата-ананың 
рөлі ерекше. Әр ата-ана ұрпағын ана тілінде 
әлдилесе, мемлекеттік тілдің мерейі өсер 
еді. Жалпы, тіл туралы заңымыздың қағаз 
жүзінде қалмай, нақты қолданылуы өзімізге 
тікелей байланысты. Тілге тұғырды да, мәр-
тебені де әперетін – өзіміз.

Т.БЕКТҰРСЫНОВ,
Ақмола облысы қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының төрағасы

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ СОТ ҚҰРУ 
– МАҢЫЗДЫ БАСТАМА

Тәуелсіздік алғалы бері кеңестік дәуірдің менталитетіне тән заңдар қайта жасақталып, 
сот жүйесін жоспарлы түрде дамыту бағдарламалары іске асырылуда. Уақыттың тығыз-
дығы мен міндеттің ауқымдылығына қарамай, Ата Заңымыз да, одан тарайтын басқа заңдар 
да егемендіктің алғашқы жылдарында-ақ рет-ретімен қабылданды. Бұл бір ғана сот-құқық 
саласы үшін емес, жалпы мемлекеттің дамуы жолындағы ауқымды істің бір парасы.

Жалпы мемлекеттегі дамудың айқын жолы жазылған, Үкіметке нақты тапсырма жүк-
тейтін Президент жолдауы жыл сайын жарияланады. Мемлекет басшысының биылғы 
жолдауынан соң барлық салада ЖАҢА ҚАЗАҚСТАННЫҢ жаңару мен жаңғыру жолын 
құру жұмысы басталып кетті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев отыз жылда дамудың 
бір белесін бағындырған республикамызды әрі қарай кешенді түрде дамыту бағытында 
ауқымды бастамаларды көтерді. 

Президент мемлекет алдында тұрған стратегиялық мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін 
нақты тапсырмаларды да жүктеді. Оның ішінде Президенттің өкілеттігі, өкілді билік 
тармағын қайта құру, сайлау және партиялық жүйені дамыту туралы тарқата айтылды. 
Негізгі басымдық құқық қорғау институттарын күшейтуге берілді. Осы ретте азаматтардың 
құқық нормаларына қолжетімді түсініктеме алуына, өз сауалын жолдауына  жол ашатын 
Конституциялық сот институтын құру бастамасы көтерілді.  Президент бұл бастама әділ 
әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы маңызды қадам екенін, әрі институционалдық 
тұрғыдан тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді деп сенім білдірді. Бастысы азаматтардың 
конституциялық құқығының қорғалуын жақсарта түсетіні сөзсіз. 

Президент сот үдерісі мен рәсімдерінің ашықтығымен, кадр іріктеудің жаңа жүйесіне 
тоқталды. Сонымен қатар, Жоғары Сот кеңесінің қызметіне, судьялардың тәуелсіздігіне 
және алқабилер соты институтын кеңейту мәселесіне қатысты да бірқатар ұсыныс айтты. 
Алдағы уақытта сот билігі осы тапсырмалар негізінде сот жүйесін демократияландыруға 
және оған қоғамның сенімін арттыруға мүмкіндік беру бағытында ауқымды жұмыстарды 
іске асыра беретін болады.

Айнұр ҚЫЗЫЛБАЕВА,
Ақтау қалалық сотының судьясы

Сот актілерін дер кезінде орын-
дау жеке сот орындаушылардың 
қызметтік міндеті. Өйткені, әрбір сот 
актісінің артында адамның тағдыры 
тұр. Өз құқығын сот арқылы қорғаған 
азаматтар шешімнің шығуын асыға 
күтеді. Ал сол шешім орындал-
май орта жолда қалса, сотқа, сот 
орындау шыларға, сол арқылы мем-
лекеттік билікке деген сенім төмен-
дейді. Соған орай, біз өзімізге жүк-
телген міндетті мінсіз, жедел, сапалы 
орындауға барымызды саламыз. Әрі 
сот актілерін дер кезінде орындаудың 
маңыздылығын түсіндіру бағытында 
да ауқымды жұмыстар жүргіземіз. 

Жақында Алматы облыстық 
атқарушылық округінің жеке сот 
орындау шысы ретінде рейд ұйымдас-
тыруға ұйытқы болдым. Бұл шараға 
Алматы облысы Мемлекеттік кіріс-
тер басқармасының Іле аудандық 
бөлімінің басшысы Дархан Сагит-
денов те қатысқан болатын. Бірлесіп 
өткізген рейд барысында борыш-
керлердің көліктерін тәркілеу және 
басқа да борышкерлерден мәжбүрлі 
түрде сот актілерін орындау жұмысы 
жүргізілді. Нәтижесінде бір күнде 
314 533 теңге берешек қарызы өн-
дірілді.

Жалпы ізденіспен, ұмтылыспен 
жұмыс істеудің нәтижесі жоғары. 
Оған мысал, алғашқы тоқсанда ты-
нымсыз еңбектің арқасында мем-
лекет пайдасына өндірілген төлем 
қомақты болғанын ауыз толтырып 
айтуға болады. Айталық осы уақыт 
аралығында көліктік салық қары-
зынан, мүліктік салық қарызынан, 
айыппұл төлемінен, баж салығынен, 
жалпы сот актілерінің талаптарын 
мәжбүрлі түрде орындатудан мем-
лекет пайдасына 6 716 084 теңге өн-
дірілген екен. Яғни, биылғы үш айда 
250 атқару құжатының талабы то-

«QAZAQSTAN JASTARY» қоғамдық қорының 
жоба координаторы Аяулым Бақытова мен жоба 
ұйымдас тырушысы Нұржау Мади жақында Алматы 
қаласы бойынша ҚАЖД-ға қарасты ЛА-155/6 меке-
месінде сурет салудан байқау ұйымдастырды. 

Жазасын өтеушілер арасында өткен конкурстың мақ-
саты – өнерге деген қызығушылықты арттыру, қабілетті 
шыңдау. Байқау барысында жазасын өтеушілер салған 
суреттерін әділқазыларға таныстырып, ондағы бейненің 
мән-маңызын түсіндірді. Бұл қатысушылардың көркем 
сурет салудағы шеберлігімен бірге, ойлау, сөйлеу қабілетін 
арттыруға көмектеседі.

Жалпы шара Ұлыстың Ұлы күні әз-Наурызға арнал-
ды. Байқауды қорытындылаған әділқазылар жазасын 

өтеуші Б.Шілдебайға «Наурыз көже» деген тақырыптағы 
суреті үшін 1-орынды берді. 2-орынға С.Орынбасардың 
«Жайлау» картинасы, 3-орынға А.Жолдыбаевтың «Бәй-
шешек гүлдер» атты шығармашылық туындысы лайық 
деп танылды. Жарыстың соңы әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің белсенді студенттері дайындаған 
шығармашылық концертке жалғасты. Мерекенің соңында 
қор жетекшілері жазасын өтеуші жасөспірімдерді мақтау 
қағазымен марапаттап, сыйлықтар ұсынды.

СӘПТЖБ бастығы, әділет капитаны Шынар Ерғазиева 
келген әділқазыларға алғыс айтып, алдағы уақытта да бұл 
мереке жалғасын табатынын атап өтті.

Еркегүл ЖЕҢІСХАН,
ЛА-155/6 мекемесі 

РЕЙД

СОТ АКТІЛЕРІН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 
АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДАМЫЗ

ИГІ ІС

«ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАСАСАҢ, 
ҚАЙЫРЫН ӨЗІҢ КӨРЕСІҢ»лығымен орындалып, істер қысқар-

тылды, яғни жабылды.
Мұндай ізгі істің білікті басшы-

ның қолдауымен жүзеге асатыны 
рас. Алматы облыстық Жеке сот 
орындаушыларының өңірлік палата-
сының басшысы Аян Қасымберке-
баев сот актілерінің мінсіз орында-
луына ерекше мән береді. Жеке сот 
орындаушыларынан жауаптылық 
пен сапалы жұмысты талап ететін 
басшы азаматтардың талап-тілегін 
ескеріп, ұсыныс-пікірін үнемі басты 
назарында ұстайтынын айта кет-
кеніміз жөн. Бүгінде азаматтардың 
құқықтық сауалдарына жауап беру, 
өтініштерін ескеру бағытында көп 
шаралар атқарылды. Сонымен бірге 
сот актілерінің талабын, оның ішінде 
әлеуметтік маңызы бар істер санаты-
на жататын алимент өндіру бойынша 
көптеген шаралар қолға алынды. Аян 
Касымберкебаевтың бастамасымен 

және жұмыспен қамту орталығының 
қолдауымен алиментке берешегін 
бере алмай жүргендер мен тағы басқа 
қарызы бар борышкерлерге бірнеше 
рет әр ауданда бос жұмыс орындары-
ның жәрмеңкесі ұйымдастырылды. 
Бұл қарызын қайтаруға ниетті, бірақ 
жұмысы жоқтықтан ақшадан қина-
лып жүрген жандарға берілген үлкен 
мүмкіндік. Бүгінде біршама борыш-
кер жұмысқа орналасып, қарызын 
өтеп, ата-аналық міндеттерін атқа-
рып жатыр. Статистикаға сүйенсек, 
республикалық көрсеткіш бойынша 
Алматы облысының сот актілерін 
орындау көрсеткіші алдыңғы қатар-
да. Осы межеден түспеу баршамыз-
дың парызымыз.

Тимур ҚАПАНОВ,
Алматы облыстық 

атқарушылық округының 
жеке сот орындаушысы

– Өзім осы ауданда туып өстім. Сондықтан тұрғындардың жағдайына бей-жай қарап 
отыра алмадым. Қазіргідей қымбатшылық қысқан кезде ауылдастарыма аз да болса көмек 
қолын берейін деген ой келді. Сонымен қатар, пробация қызметінің есебінде тұрған бас бос-
тандығынан шектеу жазасына тартылған жандарға да азық-түлік себетін тараттым. Оларды 
да қоғамнан шеттетпей, өмірде өз орнын табуына көмектесу маңызды, – деді кәсіпкер.

Төле би аудандық пробация қызметі бастығының міндетін атқарушы Б.Сарыпбековтің 
айтуынша, қайырымдылық жасауды қаржылай көмек көрсету деп ұқпау керек. «Сөзбен де, 
іспен де, қаржымен де көмектесу – борышымыз. Жақсылық жасау қолыңнан келіп тұрса, 
қуаныш сыйлауға мүмкіндігің жетіп тұрса неге қол ұшын созбасқа?! Пробация қызметі 
есебінде тұрған жағдайы төмен отбасыларға қолымыздан келгенше көмек қолын созуға 
тырысамыз. Осы арқылы сотталғандарды қоғамға бейімдейміз. Қайрымдылық шарасы 
осымен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта да игі істер жасау жоспарда бар», – дейді. 

Раушан НАРБЕК
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
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ЖЕКЕ СОТ 
ОРЫНДАУШЫНЫҢ 

ҚҰЗЫРЕТІ АЗ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

 

Мусин мырза бұл мәселенің өзек-
тілігін жоққа шығармады. Оның ай-
туынша, барлық атқарушылық жұмыс
тардың ішінде алименттік төлемдер ісі 
өте күрделі болып тұр. Өйткені, кейбір 
борышкерлердің расында алиментті 
төлейтін мүмкіндігі болмаса, енді бірі 
қасақана бой тасалайды немесе табы-
сын азайтып көрсетіп, міндетті төлемін 
толық көлемде өтемейді. Жалпы, осы 
істер бойынша мамандандырылған сот 
орындаушыларына мемлекет осы ка-
тегориядағы істердің орындалуы үшін 
субсидия төлейді екен. Бұл сот орын-
даушыларға белгілі бір табыс әкеледі. 
Сондықтан сот орындаушылардың бір 
ай ішінде алимент ісі бойынша белсен-
ді жұмыс жүргізбеуі, лицензиясынан 
айырылуына негіз болуы мүмкін. Бұл 
оған әрі қарай жұмыс істеуге құқық 
бермейтін өте күрделі шара. Былтыр 19 
сот орындаушы осындай жаза алыпты. 

 Министр жалпы қиындықтың сот 
орындаушының борышкерді жауапқа 
тарту үшін әкімшілік хаттама толтыра  
алмайтындығында жатқанына назар 
аудартты. Жеке сот орындаушыда 
мұндай құзырет жоқ. Бұл үшін ол бо-
рышкерді хаттама толтыратын әділет 
органына әкелу керек. Егер борышкер 
келгісі келмесе полицияға жүгінуге 
мәжбүрлік туындап, ол ұзақ уақытты 
алады. Заң бойынша жеке сот орындау
шыда әкімшілік хаттаманы өзі жасай-
тын құқық болса, бұл құқық бұзушы-
лар санын екі есеге азайтып, олардан 
алиментті тез өндіріп алуға ықпал 
етер еді. Осы олқылықтың орнын тол-
тыру үшін бүгінгі таңда дайындалып 
жатқан атқарушылық өндіріс туралы 
заңның тұжырымдамасында жеке сот 
орындау шылардың хаттама толтыруға 
қақылы құзыреті енгізіліп жатыр екен. 

Тұтастай алғанда құзырлы орын облыс 
әкімшіліктерімен жүйелі түрде бос 
жұмыс орындарының жәрмеңкесін 
өткізу жөнінде келісімге келіп, борыш-
керлерді жұмысқа орналастыруға қол 
жеткізіпті. Былтыр 2,5 мың борышкер 
осындай мүмкіндікке қол жеткізіпті. 
Сөйтіп, министрлік өз құзыретіне жат-
паса да борышкерлерге қолдау жасап, 
бұл мәселені барынша тиімді шешуге 
күш салып жатыр екен. Бұл тұрғыда 
қоғам тарапынан да төзбеушілік аху-
алдың қалыптасқаны маңызды екені 
сөзсіз. 

Жалпы, бұл салада атқарылған іс те, 
шешімін күтіп тұрған мәселелер де аз 
емес. Солардың кейбіріне тоқталып ке-
тетін болсақ, 2020 жылы атқарушылық 
іс туралы заңға борышкерлер мен 
талапкерлер құқын қорғауға бағыт-
талған, жеке сот орындаушылардың 
жауапкершілігін күшейткен елеулі 
өзгеріс енгізіліпті. Жеке сот орындау
шы мүлікті сатқаннан кейін басқа 
сот орындаушылардың әрекеттерін 
тоқтатуға міндетті.Сот орындаушының 
борышкердің елден шығуына уақытша 
шек қоюы міндеттілікке ауыстырылып, 
бұл ретте борышкерге 5 күн бұрын 
ескерту керектігі заңмен айқындалды. 
Мүгедектігі бар борышкерден алимент 
тек оның жалақысынан ғана өндіріледі. 
Өндірілген, талапкерге аударылуға тиіс 
қаржыны жеке сот орындаушының 
ағымдағы есепшотына аударуға тыйым 
салынды. Қазір кепілдік ұстаушы мен 
оларға теңестірілген тұлғаларға саудаға 
қатысуға тыйым салынған.

Жылыжымайтын мүлік бастапқы 
бағасынан елу пайызға сатылуы шек-
теліп,75 пайыздан төмен бағаға сатыл-
майтын талап іске қосылды. Борышкер-
ге 3 ай ішінде үйін өзі сатуына құқық 
беріліп отыр. Бұрын мұндай құқықты 
сот орындаушы тек бір айға ғана бере 
алатын. 

Осы ретте, Қанат Мусин атқа-
рушылық іс турлы заңның 11 жыл 
ішінде бірнеше рет өзгергеніне, норма-
лардың тұрақсыздығына назар аударт-
ты. Оның айтуынша, жалпы жеке сот 
орындаушылар институты қалыптасты, 
бірақ шешімін күткен мәселелер бар-
шылық. Сондықтан әлемдік тәжірибені 
ескере отырып, «Мәжбүрлеп орындату 
туралы» заң жобасын қабылдау керек. 
Онда негізінен атқару өндірісі тарап-
тары құқының тепетеңдігі сақталып, 
сатып алушылардың құқын қорғау, рес
публикалық Жеке сот орындаушылар 
палатасы жұмыстарын жетілдіру, жеке 
сот орындаушылар көмекшілері қыз-
метін реттеу мәселелері қарастырылуы 
керек. Бұрынғы тәркіленіп алынған 
мүліктер бойынша қиындықтар бар. 
Аталмыш тұжырымдамада сот орын-
даушылар үшін, басқа да мемлекеттік 
органдар үшін жылдар бойы тұрған 
бұғаттан шығару тәртібін жасау керек. 
Мүмкін бұғаттардың уақытша тетіктері 
қажет шығар. 

Бүгінде Жеке сот орындаушылар 
палатасы өзінің құзыреттері, құқықта-
ры және міндеттері бар кәсіби ұйымға 
айналып отыр. Сондықтан оның өкілет-
тігін кеңейтіп, Палатаға өздерінің ішкі 
актілері мен регламенттерін қабылдау 
құқын беру керек. 

Мәселелердің елеулі бөлігі атқа-
ру өндірісін автоматтандыру арқылы 
шешімін тапты. Бүгінгі таңда про-
цессуалдық әрекеттердің 70 пайызы 
осы жүйе арқылы жүзеге асады. Сот 
орындаушылар атқару құжаттарын 
– Жоғарғы соттан, нотариалдық па-
латадан, табыс жөніндегі комитеттен, 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
бырыңғай реестрден электронды түрде 
алады. Бұл құжаттардың жоғалуын, 
олардың қолдан жасалуы мүмкіндігін 
жояды. Атқару ісінің материалдарымен 
тараптар онлайн режимде танысып, 

(Соңы. Басы 1-бетте)
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ҒАЛАМДЫҚ БАСТАМАЛАР 
ЯДРОЛЫҚ ҚАРУДАН 

БАС ТАРТУДАН БАСТАЛДЫ

КСРО тарап, одақтас респуб
ликалар өз дербестігін жария
лаған соң Қазақстан да әлем 
елдерімен жақын халықаралық 
қарымқатынас орнатуды, ғалам-
дық қауіпсіздік пен бейбітшілік-
ті нығайтуға өзінің барынша 
үлесін қосуды алдына мақсат 
етіп қойды. Бұл дегеніміз жаңа 
ғана буыны қалыптасып келе 
жатқан жас елдің мемлекеттік 
құрылысын бекемдеуден туын-
даған қажеттілік еді. Елге сырт-
тан инвестиция тарту, жер асты 
қазба байлықтарын шетелдік 
озық технологиясы бар компа-
ниялармен бірлесіп игеру елдің 
әлеуметтікэкономикалық сала-
сын көтеру үшін ауадай қажет 
болды. Осы орайда Қазақстан 
өзінің алғашқы ғаламдық баста-
масын жаппай қырып жоятын 
қаруды таратпаудан және одан 

өз еркімен бас тартудан бастады. 
Нәтижесінде, Қазақстан си-

яқты Орталық Азияда орна-
ласқан дамушы бейбітсүйгіш 
елді әлем жағымды қырынан 
жақын тани түсті. Оны біз эко-
номикаға құйылған қыруар ше-
телдік инвестициядан бөлек, 
әлемдік жанжалдар орын алған 
елдердегі қауіпсіздікті қамтама-
сыз ету мақсатында біздің әскери 
күштерді бітімгерлік миссиясы-
на жаппай тарта бастағанынан 
көруімізге болады. Сондайақ, 
Таяу шығыс пен посткеңестік ел-
дер аймағында орын алған түрлі 
даудамайлар мен қақтығыстар-
ды бейбіт келісім жолымен ше-
шуде Қазақстан бітістіруші ел 
ретінде бірнеше мәрте шешуші 
рөл атқарды. 

Орталық Азия елдері одағын 
құру әлі де өзекті. 2007 жылы 

26 сәуірде Н.Назарбаев пост-
кеңестік кеңістіктегі азиялық бес 
мемлекеттен (Қазақстан, Қыр
ғызстан, Өзбекстан, Тәжік стан, 
Түрікменстан) тұратын Орталық 
Азия одағын құру идеясын  кө-
терді. Алайда, бұл саясиэконо-
микалық бірлестік тараптардың 
бірауыздан қолдамауы себепті 
тәжірибе жүзінде іске аспай қал-
ды. Оған басты себеп жоғарыда 
аты аталған бес мемлекеттің 
әрқайсысы өз алдына ұлттық 
мүддесін алға қойғандықтан бұл 
идея аяқ асты қалды. Тағы бір 
ықпал еткен фактор сол тұста  
И. Кәрімов билігінің Өзбекстан-
ды қатаң саяси оқшауда ұстауы 
да түрткі болды.  

Көп ұзамай посткеңестік 
кеңістікте Қазақстанның ба-
стамасымен құрамына Ресей 
және Беларусь елі кіретін Еу-

процессуалдық өтініштерін «тараптар 
кабинеті» арқылы бере алады. 

Жиында сөз алған Мәжілістің 
Заңнама және сотқұқықтық реформа 
комиетінің төрағасы Арман Қожахме-
тов бұл салада қалыптасып отырған 
бірқатар мәселелерді ортаға салды. 
Атап айтар болсақ, біріншіден – атқа-
рушы құжаттардың ұзақ уақыт орын-
далмайтыны. Заң бойынша атқару өн-
дірісінің уақыты мерзімдік төлемдерді 
өндіру өндірісінен тыс 2 ай болса, 
тәжірибеде бұл талап үнемі сақтала 
бермейді. Мұның себептерінің бірі 
– сот орындаушының әрекетсіздігі. 
Тартып алуға болатын мүлік болған 
күннің өзінде еш негізсіз процессуал-
дық әрекеттерді жасауға асықпайды. 
Екіншіден – өндіруші, борышкер және 
сот орындаушы арасында коммуни-
кацияның жоқтығы. Тиісті заңнамаға 
сай сот орындаушы қатысушыларды 
барлық атқарушылық әрекеттерімен 
ақпараттандырып, мәжбүрлеп орындату 
шарасы жайлы хабарлама жіберуі ке-
рек. Заң оны СМС және пош та арқылы 
жіберуге мүмкіндік береді.Бірақ сот 
орындаушылары өндірістің барысы 
жайлы хабардар етпеген жағдайда атқа-
рушы өндіріс құжаттарының басқа 
орындаушыға берілетін сәттері туып, 
оны талапкердің білмей қалуы жиі 
болады. Үшіншіден – сот орындаушы-
лардың біліктіліктері төмен. Жоғарғы 
Соттың әкімшілік алқасының ақпараты 
бойынша соңғы тоғыз айда сотқа 19 
мың талап арызы түссе соның 6281і, 
яғни, 33 пайызы сот орындаушылардың 
әрекетіне қатысты берілген. Олардың 
дені НұрСұлтан мен Алматы қаласына 
тиесілі. Сот орындаушылар өздерінің 
қателіктерін мойындап, 1456 іс өзара 
мәмілемен аяқталды. 1299 іс талапкер-
лер тарапынан қайтарылып алынды. 
Сот барлығы 2014 істі қарап, оның 45 
пайызын қанағаттандырды. Яғни, сот 
орындаушыға қатысты шағынның әрбір 
екіншісі негізді болды деген сөз. 

Төртіншіден – мәжбүрлеп орын-
датуға төленіп қойылған айыппұлдар 
мен салықтардың жіберілетіндері. Осы 
мәселе бірнеше жылдан бері шешімін 
таппай келеді. 2021 жылы 100 мың аза-
мат атқарушылық өндіріске заңсыз тар-
тылып, жүйкесін, уақытын сарп етіп, ай-
ыппұлдар мен салықтардың төленгенін 
дәлелдеуге мәжбүр болды. Бесіншіден – 
борышкердің барлық есепшоттарының 
біруақытта бұғатталуы. Тиісті қаулыда 
бұғатталатын қаржы көлемі көрсетілсе 
де борышкер барлық есепшотындағы 
қалған ақшасын жұмсау мүмкіндігінен 
айырылады. Бұл тұрғындардың орынды 
ашуызасын тудыруда. Алтыншыдан – 
бұғат пен шектеуді дер кезінде алмауы, 

тұрғындарды тиісті орындарға жүгіну-
ге мәжбүр етеді. Қазіргі таңда бұғат 
– қарыз «Kaspi» немесе «Қазпошта» 
арқылы төленгенде ғана автоматты 
түрде алынады. 

Жалпы сот шешімдерін орындамаға-
ны үшін қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершіліктің тиімділігі төмен. Ата 
Заңымызға сай сот билігі заңнамалық 
және атқарушылық биілікпен өзара бай-
ланыста қызмет жасайтын мемлекеттік 
биліктің бір бұтағы. Соттардың шешім-
дері, үкімдері, қаулылары тұтастай 
міндетті күшке ие. Соған қарамастан 
сот шешімдерін орындамау қалыпты 
жағдайға айналды. Әділет министр-
лігінің мәліметі бойынша 2020–2021 
жылдары өндіріске түскен құжаттар-
дың тек 30 пайызы ғана орындалыпты. 
Бұл, мәселені жанжақты қарап, тиімді 
шешім қабылдауды қажет етеді. 

Дербес деректерді қорғау заңы-
ның бұзылу жағдайлары да осы атқа-
рушылық құжаттарға қатысты орын 
алып жатыр. Бас прокуратураның 2020 
жылы жүргізген тексерісі электрон-
дысандық қолдар мен құпия сөздердің 
атқару өндірісіне қатыспайтын басқа 
адамарға берілетінін айқындады. Олар 
АИС ОИП бағдарламаларына кедергісіз 
қолжеткізіп, атқарушылық іс қозғаған.
Сонымен қатар, орындаушылар жұмы-
сының толықтай коллекторлық агенттік 
бақылауында болатыны да анықталып 
отыр. Коллекторлық агенттер сот орын-
даушылардың енжарлығы салдарынан 
олардың барлық құзыретін пайдаланып, 
азаматтардың құқын және заңнаманы 
өрескел бұзып, борыштарды заңсыз 
өндірудің схемасын құрған.

Бұдан шығатын қорытынды депу-
таттар айтқандай, өкілетті ұйымдар 
Әділет министрлігі мен Жеке сот орын-
даушылар палатасының атқарушы 
өндіріс саласына назарды барынша 
аудару қажет. Бұл ретте, әсіресе, Жеке 
сот орындаушылар палатасы сот орын-
даушылардың кәсіби біліктілігін арт-
тыруда, олардың заңдылықты орын-
дап, кәсіби этиканы сақтау деңгейін 
көтеруде белсенді де тиімді ісшаралар 
қабылауы кезек күттірмейтін мәселе. 
Сонымен қатар, Палата өз мүшелерінің 
әрекеттері үшін жауапкершілікті көте-
руге дайын болуы тиіс. Жалпы, атқару 
өндірісінің нәтижелі жұмысына заң 
аясында өкілетті барлық ұйымдар 
мүдделі болуы тиіс. Осыны жеткізген 
депутаттар бұл ретте қолданыстағы 
заңнамаларға өзгерістер мен толықты-
рулар енгізіп, жетілдіруге қашан да 
дайын екенін білдірді.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

разиялық экономика-
лық одақ құрылды. Бұл 
одақтың құрылуына қа-
зақстандық қоғамда ұлт 
пат риоттары мен қо
ғам белсендері әу баста 
қарсы шықты. Олар-
дың басым бөлігінің 
пікірінше бұл бастамаға Ресей 
экономикалық одақ тұрғысы
нан емес, керісінше саяси одақ 
ретінде қарайтындығын алға 
тартады. Олай болған жағдайда 
әрқайсысының көкейінде тәу-
елсіздігімізді жоғалтып аламыз 
ба деген қауіп қылаң береді. 
Олардың бұл күмәні жайдан 
жай емес екендігін бүгінгі күні 
орын алып отырған геосаяси 
жағдай көрсетіп отыр. Қазіргі 
геосаясаттағы жағ дайды алып 
қарайтын болсақ көрші Ресей-
дің ескі империялық арманды 
қайта көксеуі, көршілес елдердің 
территориясына заңсыз қол-
сұғушылығы мен жеріне көз 
тігуі әлемді алаңдатып отыр. 
Кез келген одақтың өміршеңдігі 
оның құрамындағы елдердің те-
петең дәрежеде экономикалық 
қарымқатынасқа түсе алуына 
тікелей байланысты. Тепетеңдік 

пен өзара құрмет бар жерде ғана 
терең экономикалық интеграция 
іске аспақ. Ал бір мемлекет екін-
ші мемлекеттің үстінен қарап, 
оған күш көрсету мен мәжбүр-
леу саясатын ұстанатын болса 
ондай одақ өміршең болмайды.

Осы орайда 2018 жылы Аста-
на қаласында Орталық Азия 
елдерінің басшылары саммитте 
бас қосуы сарапшылар арасында 
Одақты құру қайта қолға алы-
нуы мүмкін деген үміт оты қайта 
оянғандай болды. Оған тағы 
бір себеп осы уақытқа де йін 
жабық сыртқы саясат ұстанып 
келген Өзбекстанның қазіргі 
Президенті Шавкат Мирзиеевтің 
келуімен тығыз байланысты. 
Ш.Мирзиеев билікке келе са-
лысымен елдің қалыптасқан 
сыртқы саясатын өзгертуге 
тырысуы көрші елдермен қа-
рымқатынастың қайта жаңғы-

р у ы н а  ж о л 
ашты.

Б ір  жағы
нан, геосаясат
т а ғ ы  о р ы н 
алып отырған 
күр делі өзге
рістер, екінші 
жағынан, жа
һ а н  д а н уд ы ң 
тереңдей түсуі 
б ү г і н г і  к ү н і 
м е м л е ке т т е р 
а р а  с ы н д а ғ ы 
ық палдастық
ты күшейту -
ді талап етіп 
отырған жайы 
бар. Жаһанда-
ну жағдайын да 
ұлттық  мем -
л е к е т т е р д е н 
жоғары тұра-
тын одақтастық 
билігі әлдеқай-
д а  ж о ғ а р ы . 
О ғ а н  а й қ ы н 

мы сал ретінде Еуропа елдерін-
дегі ЕуроОдақты алып қарауы-
мызға болады. Қазіргі уақытта 
осы одақтың құрамына мүше 
болғысы келетін елдер қатары 
күн санап артып келеді. Тіпті, 
Түркия сияқты елдер жылдап 
кезегін күтіп отырса, Украина 
немесе Грузия елдері басын 
қатерге тігуде. Ал Қазақстан Еу-
ропадан алшақ жатқан құрлық 
елі болғандықтан, бізге осын-
дай одаққа балама бола алатын 
жоғарыда аты аталған Орталық 
Азия одағын нықтап қайта қолға 
алу керек. Себебі, Орталық Азия 
батыс пен шығысты жалғайтын 
алтын көпір десек, онда Қа-
зақстан мен Өзбекстан бастаған 
бес мемлекет біріксе үлкен күш-
ке айналары сөзсіз.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
 «Заң газеті»



№26 (3454) 
1 сәуір 2022

zangazet@mail.ru4 ТАРАЗЫ
ІНДЕТ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ТӨЗБЕУ — 

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 
ҰСТАНЫМЫ

ГЕНДЕР

ЕРДІ, ЕЛДІ 
ТӘРБИЕЛЕЙТІН – ӘЙЕЛ

БІТІМ

Еліміз ТМД мемлекет-
терінің арасында бірін-

ші болып 1998 жылы «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» заң қабылда-
ды. Кейін оған өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. 

Ал 2014 жылы «ҚР 2015–2025 
жыл дарға арналған сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы стратегиясы» қабылдан-
ды. Содан күні бүгінге дейін барлық 
салада «бармақ басты, көз қысты» 
әрекетке тосқауыл қойылып келеді. 
Десе де, облыста, қала берді, ауданда 
жемқорлық деректері бойынша істің 
тіркелетінін жоққа шығара алмаймыз. 
Нақтырақ айтсақ, Батыс Қазақстан об-
лысының Жәнібек аудандық сотында 
2020 жылы жемқорлыққа жол берген 
бір әйелге қатысты іс қозғалса, былтыр 
да бір дерек тіркелді. 

Жалпы, Жәнібек ауданында сы-
байластық жемқорлыққа «мүлдем 
төзбеушілік» қағидатын қалыптастыру 
мақсатында іс-шаралар жүзеге асып, 
әлеуметтік желілерде дәріс сабақтар 
жүйелі жарияланады. Әр апта сайын 
аудандық сотта жедел кеңес отырысы 
өтеді. Сондай-ақ, аудандық сотта сот 
отырыстары бейне-жазу құралдарын 
пайдалану арқылы жүргізіледі. Сотта 
арнайы «Сот кабинеті» сервисі жұмыс 
істеп тұр. «Сот кабинеті» халық үшін 
сот жүйесінің қолжетімділігі мен 
ашықтығына толықтай қол жеткізуіне 
мақсатталып жасалған. Сот жүйесінің 
сервисімен тұрғындар www.sud.kz 
порталы арқылы танысуда. Аталмыш 
кабинеттің электронды сервисімен 
мемлекеттік баж салығын онлайн 
режімде төлеуге, сот құжаттары мен 
жалпы сот ісіне қатысты барлық құ-
жаттарды осы тәртіп арқылы қадаға-
лап отыруға болады. Яғни, кез кел-
ген азамат немесе заңды тұлға өзіне 
ыңғайлы уақытта үйден немесе кеңсе-
ден шықпай-ақ интернет арқылы талап 
арыздар мен өтінішхаттарды электрон-
ды жолдауға мүмкіндігі зор. Судья-
лардың шығарған сот актілерімен кез 
келген адам оқып, таныса алады. Бұл 

Гендерлiк саясаттың негiзгi қағидаттары ҚР Конституциясымен кепiлдiк берiлген әй-
елдер мен ерлердiң тең құқығы мен еркiндiгiн белгiлейтiнін айта кеткен жөн. Гендерлік 
саясат «Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік 
кепілдіктері туралы» және «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» 
заңдармен реттеледі. 

Гендерлік теңдік – қай жынысқа жататынына қарамастан, ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтарын және тең мүмкіндіктерін және саяси, экономикалық, әлеуметтік, қоғам-
дық және мәдени өмір салаларына қатысуға нақты қолжетімділігін қамтамасыз ететін 
құқықтық мәртебе. Ол адамдар мен азаматтардың отбасылық-тұрмыстық қатынастары 
саласындағы заңдық мүдделері мен бостандықтарын, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
алдын алу және жолын кесуде конституциялық  құқықтарын қорғауға бағытталған. Заң 
әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын  алу және жолын кесу жо-
лында шынайы құқықтық жағдай жасады. Осы бағытта арнайы стратегия қабылданып, 
жүзеге асырылған. Бұл саясаттың негізгі принциптері ерлер мен әйелдер үшін ҚР Кон-
ституциясымен кепілдендірілген тең құқықты және бостандықты орнатады. Гендерлік 
теңдік саясатының алға жылжуы үшін әйелдерге саяси, экономикалық және қоғамдық 
өмірге араласу қажет. Демократиялық, зайырлы және құқықтық мемлекетті бекітуде 
қазақстандық әйелдердің рөлі ерекше. 

Қазақстанда демографиялық өсімді қамтамасыз етуде әйелдердің рөлі айрықша. 
Балалардың туылуы, олардың тәрбиесі нәзік жандылардың мойнында. Сонымен қатар, 
олар өмірдің маңызды салаларында еңбек етеді, мемлекеттік басқару жүйесінің көп 
бөлігі солардың еншісінде. Әйел отбасы құндылықтарының мүддесін қорғайды. 

Гендерлік стратегия іске асырылған жылдары отбасылық-неке қатынастарында 
тұрған ерлер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің кеңеюінде оң динами-
каға қол жеткізілді. Сонымен қатар, еңбек заңнамасында ата-аналардың икемді жұмыс 
түрлері мен бала күтімі бойынша демалыс алуға құқықтары туралы нормалар бекітілді. 
Сол арқылы әйелдердің, жүкті әйелдердің және баласы бар әйелдердің еңбегін реттеу 
ерекшеліктерін бекітетін нормалар пайда болып, жүзеге асырылуда.

Біздің елімізде гендерлік саясаттың міндеттеріне билік құрылымына әйелдер мен 
ерлердің тең қатысуы, экономикалық тәуелсіздік үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 
ету, отбасындағы тең құқықтар мен міндеттер үшін талаптар құру, жыныс белгілері 
бойынша күштеу бостандығы, біздің қоғамымыздың дамуында әйелдердің рөлін бұдан 
әрі дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын шешімдер жатады.

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, отбасының беріктігі деңгейіне гендерлік 
қатынастар моделі елеулі әсер етеді. Гендерлік теңдік деңгейі жоғары боған сайын, от-
басы мүшелерінің тұрмыстық, экономикалық, адамгершілік-тәрбиелік, қорғаушылық, 
тепе-теңдігі мен нәтижелілігі жоғары болады. 

К.ЕСПЕНБЕТОВА,
Қызылорда қаласы №2 сотының судьясы

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі былтыр 1 шілдеден 
бастап қолданысқа енгізілді. Президент жарлығы негізін-

де жаңа әкімшілік соттар өз жұмысын бастап кетті. Жаңа сотта 
әкімшілік органның іс-әрекеті немесе әрекетсіздігіне жеке және 
заңды тұлғалар шағым келтіреді, яғни олар қабылдаған шешімге 
заңдық тұрғыдан баға беріледі.

ДАУЛАРДЫ БЕЙБІТ ЖОЛМЕН 
ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Заңға енгізілген жаңашылдықтың бірі 
жария-құқықтық дауларды татуластыру 
рәсімдерін қолдана отырып шешу мүм-
кіндігімен байланысты. Даулы мәселені 
ой елегінен өткізіп, материалдық және 
моральдық шығынсыз, ортақ келісімге 
келу арқылы шешу, әрине, көңілге қо-
нымды іс. Ал дауларды сотқа жеткізбей 
немесе сотта реттеу тараптардың мәсе-
лені қысқа мерзімде шешуіне мүмкіндік 
туғызады. Бұған дейін жария-құқықтық 
қатынастардан туындаған даулар бойын-
ша татуластыру рәсімдерін қолдану мүм-
кіндігі заңда қарастырылмаған еді. Се-
бебі, аталмыш даулар бұрын Азаматтық 
процестік кодекстің 29-тарауы негізінде, 
яғни ерекше өндіріспен қаралатын. 
Демек, бұл өндіріс аясында қаралатын 
даулар сотта ортақ бітімге келу жолымен 
шешілуге жатпайтын.

Ал, жаңа Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодекстің артықшылығы әкімшілік 
істер бойынша татуластыру рәсімдерін 
қолдануда болып отыр. Жаңа кодекстің 
120-бабында татуластыру рәсімінің ере-
желері бекітілген. Яғни, жария-құқықтық 
даулар бойынша тараптар әкімшілік 
процестің барлық сатысында сот шешім 
шығаруға кеткенге дейін татуласу, меди-
ация немесе дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы келісім жасасу 
арқылы әкімшілік істі толығымен неме-
се ішінара аяқтай алады. Алайда, заңда 
жауапкердің әкімшілік қалауы болған 
кезде ғана тараптардың татуласуына жол 
беріледі делінген.

Әкімшілік қалау деген жаңа ұғым 
әкімшілік органның, лауазымды адам-
ның заң аясында ықтимал шешімдердің 
бірін қабылдауы дегенді білдіреді. Заң 
шеңберінде сот тараптардың татуласу, 
медиация немесе дауды партисипа-
тивтік рәсім тәртібімен реттеу жөніндегі 
келісімді бекіту туралы өтінішхатын сот 
отырысында немесе алдын ала тыңдауда 

қарайды. Нәтижесінде келісімді бекіту 
немесе келісім шарттары заңға қайшы 
келетін болса, басқа да адамдардың 
құқығын, бос тандығы мен заңды мүд-
десін бұзса, одан бас тарту туралы ұйға-
рым шығарады.

Жауапкер тарапынан көбіне бекітіл-
ген келісімнің шарттарын орындамауы 
жиі орын алады. Мұндай жағдайда, заң 
талаптарына сай, сот қарсы тараптың 
өтінішхаты бойынша атқару парағын 
береді және оның негізінде келісімде 
көрсетілген талаптар мәжбүрлеп орында-
туға жатады. Дау бойынша ортақ бітімге 
қол жеткізілмеген жағдайда әкімшілік іс 
жалпы тәртіппен сотта қаралып, тиісті 
шешім қабылданады.

Жаңа кодекстің 121-бабы сотта медиа-
ция жүргізудің тәртібін қарастырады. 
Яғни, бірінші сатыдағы сотта медиация 
жүргізу үшін әкімшілік іс медиация ту-
ралы келісімді бекітетін басқа судьяға 
беріледі, болмаса өтінішхатпен әкімшілік 
істі осы іс жүргізген судья алуы мүмкін. 
Ал, егер бөгде адамның сотқа қатысуы 
арқылы дауды реттеуге мүмкіндік туа-
тын болса, сот ол адамды медиацияға 
шақырады.

Жаңа заң қабылданғаннан кейін, 
«Медиация туралы» заңға да өзгерістер 
енгізілді. Онда жеке және заңды тұлға-
лар мен мемлекеттік орган арасындағы 
дауға медиация рәсімі ел заңдарында 
көзделген жағдайда қолданылады делін-
ген. Осы орайда, біркелкі сот практикасы 
қалыптасу үшін, сондай-ақ, әкімшілік 
даулардың ерекшелігін ескере отырып, 
заңдарға бірқатар өзгерістер енгізген жөн 
деп санаймын.

Сәуле ҚАБИДОЛДИНА,
Нұр-Сұлтан қаласы 
мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік
сотының судьясы 

ЛЕБІЗ

ҰСТАЗДАРҒА МЫҢ АЛҒЫС!
Биыл біз әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-

тетінің Философия және саясаттану факультеті Исламтану 
кафедрасындағы оқуымызды тәмамдаймыз. Әр жылы 
мамандығымызға сәйкес, әкімшіліктерде, құқық қорғау 
органдарында, яки басқадай құрылымдар құрамында тиісті 
бағыттар бойынша өндірістік тәжірибеден өтеміз. Мұның 
барлығы біздің ертеңгі өмірімізге, белгілі бір мамандық иесі 
болып қызмет атқарған кездерімізде бетке ұстар бағдары-
мыз болары сөзсіз.

Осы жылы Түркістан облысы, Қазығұрт ауданындағы 
Жаңабазар ауылдық округінде өндірістік тәжірибеден өтіп 
жатырмыз. Біршама ақпаратты да біліп қалдық. Әкімшілік-
тегі қызметкерлермен де жақсы танысып алдық. Өте ашық-
жарқын адамдар, олар бізге үнемі көмектесуге дайын, әрі өз 
тәжірибелерімен әрдайым бөлісіп отырады. Осы жылғы өн-
дірістік тәжірибеміз, алдыңғы жылға қарағанда күрделірек, 
әрі пайдалырақ өтті деп айта аламыз. Себебі, бұл жылы 
өздеріңіз білетіндей, көптеген оқиғалар болды. Мысалы, 
митинг, Ресей мен Украина арасындағы соғыс, сонымен 
қатар, 2020 жылдың наурыз айынан бері жалғасып келе 
жатқан карантин. Осындай оқиғалардың дүрбелеңі кезінде 
де әкімшілікте қызу жұмыс тоқтамады. Біз қызметкерлер-
мен бірге барлығын қадағалап, бақылап отыруға барынша 
тырыстық. Өндірістік тәжірибеміз басталған күннен бастап, 
өз білімімізді арттыру үшін, бірнеше іс-шаралар жасадық. 
Солардың бірі, «Халықпен қарым-қатынас» атты шара. Бұл 

шараны өткізудегі ең ба-
сты мақсатымыз– абдырап 
қалған ел арасындағы қа-
рым-қатынасты жақсарту, 
өйткені, өздеріңізге белгілі, 
жылдың басы ауыр бастал-
ды, халық психологиялық тұрғыдан ауыр соққы алды. Сон-
дай-ақ, осы жылы әкімшілікпен бірге Халықаралық әйелдер 
күнін және Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мейрамын бірге 
тойлау бақыты бұйырды. Ұжым жақсы ұйымдасқандықтан, 
мерекелерді есте қаларлықтай жақсы тойладық. Бұл жерде 
Наурыз өте ерекше тойланады екен! 

Тәжірибе барысында, үнемі ауылдың статистикалық 
реттілігін мониторинг жасап, бақылауда ұстап отырдық. 
Біздің жетекші ағайымыз Асқар Ақжолов мырзамен көпте-
ген жұыстар атқарып, біршама білім алып қайттық. Ағайға 
және әкімшілікке білдірер алғысымыз шексіз! Біздің білікті 
де білімді, өз саласының шебері болып шығуымызға жәр-
демдесіп, үнемі ақыл кеңесін беретін, бағыт сілтеп жол 
нұсқайтын ұстазымыз, жетекшіміз Н.Абдуллаевқа (суретте)
мың алғыс!  Ұстаздық жолдағы мәртебеңіз асқақтай берсін!

Ж.ТӨЛЕГЕНОВА,
Ш.ШАЛТЕНБАЙ 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Исламтану мамандығының 

4-курс студенттері 

зын құрайды. Сыйақының ең жоғарғы 
мөлшері 4 мың АЕК-тен аспайды. 
Мысалы, 5 млн теңге пара беру фак-
тісі туралы құқық қорғау органдарына 
хабарлама түсті делік, хабарлаған 
адамға осы соманың 10 пайызы, яғни 
500 мың теңге төленеді. Сыйақы бір-
ден берілмейді. Алдымен қылмыстық 
іс қозғалады. Соттың айыптау үкімі 
күшіне енгеннен кейін ғана төленеді, 
ол шамамен 15 күн – 1 ай аралығында 
жүзеге асады. Бұл сыйақы барлық аза-
маттарға бірдей беріледі. Тіпті, шетел-
дердің азаматтары да қылмыс фактісі 
туралы хабарлап, қаражат ала алады. 
Хабарланған жемқорлық фактілері 
шындыққа сай болуы тиіс, әйтпесе, 
сыйақы төленбегені былай тұрсын, 
өзіңіз де жауапқа тартылуыңыз мүм-
кін. Сол себепті ақпараттың шынай-
ылығына толық көз жеткізілуі тиіс. 
Ақпарат берген тұлғалар мемлекеттің 
қорғауында болады.

Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Кемелұлы Тоқаев жемқорлықтың 
жаппай таралуын болдырмау үшін 
жастардың сыбайластыққа қарсы 
санасын қалыптастыру қажеттігін 
айтқан еді. Ендеше, сот саласы ғана 
емес, кез келген мемлекеттік құрылым 
жемқорлықтың теріс салдары мен 
оған жол берген жағдайда заң алдын-
да қатаң жазаланатындығы туралы 
ақпаратты дұрыс жеткізіп, жастардың 
құқықтары мен міндеттерін терең ұғы-
нуына жағдай жасау керек. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сана қалыптасқан 
жағдайда кез келген тұрғын адамгер-
шілікке жат қылықтардан бойын аулақ 
ұстап, заңға қайшы келетін әрекеттерді 
жасауға жол бермейді. 

С.АЯПОВ,
Жәнібек аудандық 
сотының судьясы 

 БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

ЗАМАНА ЖЕТІСТІГІ
терінің дыбыс-бейнежазба құрылғысы 
арқылы өткізілуі бүгінгі күні сот 
алдына қо йылған талапты қанағаттан-
дыру ғана емес, ол судьялардың сот 
әділдігін жүзеге асырудағы әрекеттері-
не тараптар жағынан шағымдануды 
азайтады.

ҚР соттары 2016 жылдан бастап 
жаңа «Төрелік» автоматтандырылған 
ақпараттық-талдамалық жүйесіне 
көшкен болатын.

Аталған бағдарлама кіріс, шы ғыс-
хабарларды және ішкі құжаттарды, 
электронды іс жүргізуді тіркеумен 
қатар азаматтық, қылмыстық істерді 
және өзге де материалдарды есепке 
алады, арыздарды, істерді материал-
дарды автоматты түрде судьяларға 
бөледі.

Соттарды талап арыздар қылмыс-
тық істер туралы, сондай-ақ, мате-
риалдар және шағымдар сот төраға-
ларының қатысуынсыз «Төрелік» 

жүйесінің көмегімен автоматты түрде 
бөлінеді. Бұл судьялардың арасында 
талап-арыз дардың, істердің материал-
дардың тең бөлінуін қамтамасыз етуге, 
сондай-ақ, бөлу рәсіміне басқа тарап-
тан араласудың болмауына мүмкіндік 
береді. Жүйе істерді бөлгенде, судья-
лардың жүктемелері, судья қарайтын 
істің тілі, судьяның мамандануы, жұ-
мыста болуы, істің күрделілігі сияқты 
бірқатар өлшемдерін есепке алады.

Іс жүргізудің автоматтандырылған 
жүйесіне көшу құжаттамамен жұмыс-
ты елеулі жеңілдетіп, халыққа өзіне 
қажетті мәселелер бойынша ақпаратты 
жедел алуға мүмкіндік береді.

А.АХМЕТЖАНОВ,
Ақмола облыстық 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының бас маман – 
сот мәжілісінің хатшысы

Қазақ қоғамында әйел баласына, анаға ерекше қамқорлық 
пен құрмет көрсетіледі. Сөзімізге дәлел ретінде Құнанбай-

дай қажыны өмірге әкелген, Абайдай хәкімнің өсіп-жетілуіне 
септігін тигізген Зере әжені, ел анасы атанған Ұлжанды, Шоқандай 
дарынды тәрбиелеген Айғанымды мысалға келтірсек болады. Де-
генмен, әйел теңдігі, оның қоғамдағы орны қай кезеңде де басты 
мәселе болып қала бермек. сервис те жемқорлықтың алдын алуға 

өз септігін тигізуде. 
Аудандық соттың ғимаратына кіре-

беріс бөлмеде ауданның азаматтары 
арыз-шағымдарын қалдыратын ар-
найы жәшік орналастырылған. Сот 
төрағасы тұрғындарды толғандыр-
ған мәселелер бойынша жұмыс күн-
дерінде қабылдау жүргізеді. Аудан-
дық «Шұғыла» газетінде, интернет 
кеңістікте және әлеуметтік желілерде 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
бойынша мақалалар мен баяндама-
лар жүйелі жарияланады. Сондай-ақ, 
Жәнібектегі мемлекеттік құрылымдар-
дың ғимараттарына кіре берісінде 
тұрғындар жемқорлық деректері бо-
йынша хабарласатын «1424» жедел 
желі нөмірі де көрсетілген. Бірыңғай 
байланыс орталығы тәулік бойы жұ-
мыс істейді. Лауазымды тұлғалар та-
рапынан қаражат бопсалау, жымқыру, 
өкілеттілігін асыра пайдалану дерек-
теріне тап болған кез келген азамат 
осы нөмірге хабарласа алады. 

Елімізде сыбайлас жемқорлықпен 
күресті күшейту жұмысы үздіксіз 
жүргізілуде және әрдайым жетілдірілу 
үстінде. Мемлекеттік қызмет алу үшін 
электронды үкімет пен электронды 
сандық қолтаңба, «бір терезе» қағида-
ты енгізілді. 

Жалпы, сыбайластыққа қарсы 
күресте қоғамның, жергілікті тұрғын-
дардың қосар үлесі зор. Осы орайда 
сыбайлас жемқорлық деректері тура-
лы хабарлаған адамдарды көтермелеу 
іс-шаралары енгізілді. Яғни, жемқор-
лық туралы хабарлаған адамдарға 
сыйақы төленеді. Сыйақының берілу 
тәртібіне тоқталсақ. Параның, кел-
тірілген залалдың сомасы мың АЕК 
болса, онда сыйақы көлемі 30-100 
АЕК аралығында болады. Ал егер 
пара сомасы мың АЕК-тен асса, онда 
сыйақы осы аталған соманың 10 пайы-

Институцио налдық рефор-
маларды жүзеге асыруға бағыт-
талған «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының «Заңның үстемдігін 
қамтамасыз ету» атты бөлімінің 
20-шы қадамында «Барлық сот 
процестеріне бейне және таспаға 
жазу шараларын міндетті түрде 
енгізу. Судьяның бейнежазуды 
тоқтатуға немесе дыбыс жазу мате-
риалдарын редакциялауға мүмкін-
дігі болмауы тиіс» деп көрсетілген.

Ақмола облысының қылмыстық 
істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотында үш сот мәжіліс 
залдары бар. Олардың барлығы да 
дыбыс-бейнежазба құрылғыларымен 
толықтай қамтамасыз етілген.

Сот судьялардың тәуелсіз жұмыс 
істеуіне құқықтық тұрғыдан кепілдік 
беріп, сот ісінде заманауи технологи-
яның қолданылуы істердің жедел, ар-
тық шығынсыз қаралуына мүмкіндік 
ашты. Судьялар мен мамандардың, 
қарапайым халықтың уақытын үнем-
деуге ықпалын тигізді. Сот процес-
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«АЙ – ОРТАҚ, КҮН – ОРТАҚ, 
ЖАҚСЫ – ОРТАҚ» 

«Ай – ортақ, күн – ортақ, жақсы – ортақ», 
– дейді бабаларымыз. Осы арқылы 

халқымыз жақсы адамды көктегі ай мен күнге 
теңеп, ізгілік пен игілікке барша адамның зәру 
екенін көрсетсе керек. Түнді жарық, өмірді көр-
кем ететін ай мен күннің ардақты екені талас 
тудырмайды. Ал адамның ардақтысы атанатын, 
жақсы деп көпшілік мойындайтын адам қандай? 
Әсілі мұндай биік теңеу ортасына сыйлы, ерекше 
ойлайтын, айрықша бағалы жандарға бағытта-
лып айтылса керек. Сондай сыйлы, жанашыр, 
көпшіл, ақылгөй ағаларымыздың бірі – Досжан 
Сарманқұлұлы Әмір десек еш қателеспейміз.

«Қазақстанда қазақ тілінде қыз-
мет етуді талап ету – заңды, не-
гізді, орынды! Елдегі басты тұты-
нушы – қазақ! Сондықтан қызмет 
көрсетушілер тұтынушыны сый-
лауы, заңды талабын орындауы 
тиіс. Қазақ тілінде қызмет көрсет 
дегенім үшін неге маған шектеу 
қойылуы керек? Мен ешкімнен 
аспандағы айды, қолдан келместі 
сұрап отырған жоқпын. Тіпті, бұл 
маған емес, қазақ тіліне жасалып 

үшін жеке тұрған 3 әкімшілік ғима-
рат, бөлек тұрған фронт-кеңсе, спорт 
кешені, сондай-ақ, алдыңғы қатарлы 
технологиялар, оның ішінде тұлға-
ларды танитын камералар, үлкен 
LED экран және басқа да қондыр-
ғылар қарастырылған. Ғимараттың 
жалпы аумағы 17583 шаршы метрді 
құрайды. Оның ішінде 15634 шаршы 
метрі пайдалы алаң болып табылады. 
Жобаның Жоғарғы Сот жанындағы 
департаментінің тікелей қолдауымен 
жүзеге асып жатқанын айрықша айт-
қым келеді. 

– Шынында да керемет жаңа-
лық екен. Дегенмен, мұның барлығы 
облыс орталығында орналасқан 
соттарға қатысты болып отыр, 
ал аудан-қалалардағы соттардың 
ахуалы нешік? 

– Иә, инфрақұрылымды дамытуды 
облыс орталығындағы соттармен шек-
теуге болмайды. Былтыр тағы бір есте 
қалатын жақсы жаңалық орын алды, 
яғни Арыс аудандық соты типтік 
үлгімен салынған жаңа ғимаратқа 
көшірілді. Бұл Тәуелсіздік жылда-
рында аймақта салынып, пайдалануға 
берілген алғашқы ғимарат. Оның 
ресми ашылу салтанаты желтоқсан 
айында Жоғарғы Сот жанындағы де-
партамент басшылығы мен жергілікті 
қауымның қатысуымен өткізілді. 
Жаңа ғимарат екі қабаттан тұрады. 
Аумағы 1482 шаршы метрді, құны 279 
миллион 312 мың теңгені құрайды. 
Жаңа ғимараттың құрылысы да оңай-
лықпен жүргізілген жоқ. Пандемия, 
мердігердің жауапсыздығы, мемлекет-
тік сатып алу шарты бойынша алған 
міндеттемені орындамауы, түрлі жал-
тарулар, нәтижесінде сот тәртібімен 
жосықсыз деп танылуы, нарықтағы 
құрылыс заттар бағасының шарықтап 
өсуі – осының барлығы сот ғимараты 
құрылысының мерзімінде, сапалы 
аяқталуына кері әсерін тигізді. Осын-
дай кедергілерге қарамастан аяқтап, 
пайдалануға беруде айтарлықтай үлес 
қосқан Соттар әкімшісі басшысы-
ның орынбасары Найля Тұрланқызы 
бастаған қызметкерлеріміз бен төраға 
Сапархан Умаров бастаған Арыс ау-
дандық соты ұжымының еңбектерін 
құрметпен атап өтемін. 

Сонымен бірге, жергілікті 5 сот 

ғимаратына ағымдағы 
жөндеу жүргізілді. 
Атап айтқанда, Түр-
кістан қалалық со-
тында санитарлық то-
раптар орналастыру 
үшін 1 млн 881 мың, 
Шардара аудандық со-
тында жылыту қазан-
дығын ауыстыру үшін 
955 мың, Келес аудан-
дық сотында санитар-
лық тораптар орна-
ластыру және шатыр 
жөндеу үшін 2 млн 
240 мың, Қазығұрт 
аудандық сотында 
жылыту, су жүйесін 
және санитарлық то-
раптар орналастыру 
үшін 1 млн 344 мың, 
Сарыағаш аудандық 
сотында санитарлық 
тораптар орналастыру үшін 3 млн 
584 мың теңге қарастырылып, қаржы 
толығымен игерілді. Жалпы алғанда, 
жергілікті соттардың инфрақұрылы-
мын қамтамасыз ету және дамыту 
Соттар әкімшісінің күн тәртібінен 
түскен емес. 

– Жаңылмасақ, өткен жылы 
аудандық сот төрағалары көліктен 
түсіп, такси қызметіне көшпеп пе 
еді?

– Иә, дұрыс айтасыз. Өткен жылы 
Соттар әкімшісі теңгерімінде 25 ав-
токөлік болған. Алайда, олардың 90 
пайызының әбден тозығы жеткен. 
«Ескіні жамағанның есі кетеді» де-
мекші, оларды жөндеуге қаржы жара-
ту тиімсіз болғандықтан, қаралмады. 
Осыған байланысты қызметтік ав-
токөліктерді жөндеу, жүргізушілердің 
еңбекақысы, салық, жанар-жағар 
майға байланысты шығынды үнемдеу 
мақсатында қызметтік автокөліктерді 
такси қызметіне ауыстыру туралы 
шешім қабылданды. Бұл шешіміміз 
тиімді болды деп есептейміз. Мәсе-
лен, шығынды салыстырсақ, бір жыл-
да қызметтік автопаркті ұстауға 49 
миллион 810 мың теңге көлемінде 
қаржы қажет болатын, ал такси қыз-
метіне соңғы төрт айда 9 миллион 
509 мың теңге жұмсалған. Мұны бір 
жылға есептесек, 28 миллион 500 мың 

руға болмайды. Ол үшін Досекең 
секілді бәріміз де мемлекеттік 
тілдің қорғаушысына, жоқшысы-
на айналуымыз керек.

Досжан Әмір тілдің ғана жо-
ғын түгендеп, жыртығын бүтін-
деп жүрген жоқ. Ағамыз сонымен 
бірге қазақтың билерін танысты-
рып, шешендік өнерді, билер 
дәстүрін насихаттап келе жат-
қан, осы бағытта үздіксіз ізденіп 
жүрген арда азамат. Әлеуметтік 

жүр. Сот ғимаратының алдынан 
үш биге ескерткіш орнатып, ай-
мақтардағы көше аттарының 
би-шешендер есімімен аталуына 
да ағамыз көп ықпал етті. 

Досекеңнің тәлімгер, аға 
ретіндегі қасиетін де дәріп-
теп айт сақ артық емес. Ол кісі 
«төр ағаның орны – төр» деп 
отыратындар қатарынан емес. 
Білгенімен бөлісіп, көргенін 
көпшілік пайдасына жаратуды 
ойлайтын ағамыздың ақылын 
тыңдап, шекпенінен шыққаны-
мызды әрдайым мақтан тұтамыз. 
Біз шынында «Досжан Әмірдің 
шекпенінен шыққанбыз!» Осы 
сөздің өзі біздің сот жұмысынан 
жан-жақты сабақ алғанымыздан, 
үлкен тәжірибе мектебінінен өт-
кенімізден хабар береді. 

Досекеңнің спорт алаңдарын-
дағы келбеті мүлде бөлек. Судья-
лар одағының ұйымдастыруымен 
өтетін спорттық сайыстардан 
қалмай, футболдан жарысқа қа-
тысатын ағамыз ешқашан спорт-
тан қол үзген емес. Командада 
сот төрағасының өзінің жүруі 
судьялар қауымына ерекше күш, 
жігер беретіні талассыз. Айнала-
сына рух беріп, командасын алға 
сүйреумен келе жатқан ағамыз 
жақында алпыстың асқарына 
шыққалы отыр. Талай буынның 
қанатын қатайтып, сот саласы-
ның ілгерілеуіне, дамуына үлес 
қосқан ағамыз ұзақ жасасын! 
Абырой биігінен көріне берсін!

Рустам НАБИЕВ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ

Байзақ аудандық сотының су-
дьясы Айкерім Телесбаева-

ның, Байзақ ауданы Билер кеңесінің 
мүшелері Болат Ахметовтың, Шәй-
мерден Мырзалиевтің және адвокат 
Нұржан Мұсабековтың қатысуымен 
азаматтық сот ісін жүргізу бойынша 
онлайн режимінде дөңгелек үстел 
өткізілді.

Шара барысында сөз алған А.Телесбаева 
2022 жылдың қаңтарынан бастап Азаматтық 
процестік кодексіне енгізілген өзгерістер қол-
данысқа енгізілгенін айтып, азаматтарды тату-
ластырудың «Сотқа дейінгі хаттама» деп атала-
тын жаңа институты пайда болғанын атап өтті.

Судья сот жүйесінде дауды сотқа дейін 
татуластыру рәсімдерінің көмегімен реттеу 
маңызды бағыттардың біріне айналып, осыған 
байланысты бітімгершілік шараларына ерек-
ше көңіл бөлінгендігін алға тартты. Сонымен 
қатар, татуластырушы-судья талап қою түскен 
күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей 
тараптарға дауды татуласу рәсімдері шеңберін-
де шешу мүмкіндігін, сотқа дейінгі хаттама 
жасау құқықтарын, оның артықшылықтарын 
егжей-тегжей түсіндіре отырып, татуластыру 
рәсіміне қатысуға шақыру жіберетіндігін айт-
ты. Егер тараптар келіссе, оларға сотқа дейінгі 
хаттаманың нысаны ұсынылады және оны 
рәсімдеу мерзімі белгіленеді. 

– «Сотқа дейінгі хаттамада» тараптар 
дәлелдемелерді көрсете отырып, дауды өзара 
келісіммен реттеудің нұсқаларын ұсынады. 
Тараптар сотқа дейінгі хаттаманы толтыру 
арқылы татуласса, татуластырушы-судья 15 
күннен кешіктірмей талап қоюды өндіріске 
қабылдайды. Сондай-ақ, сотқа дейінгі хаттама 
қоғамдағы дауласу деңгейін азайтуға, даулар-
дың бітімгершілікпен шешілуіне, дәлелдеме-
лерді алдын ала ұсыну арқылы дауды сотқа 
дейін реттеуге септігін тигізеді, – деген А.Те-
лесбаева жаңа институттың маңызы, мақсаты, 
қолдану тәртібі, тиімділігі туралы кең көлемде 
мағлұмат берді.

Дөңгелек үстел соңында қатысушылар бар-
лық қойылған сұрақтарға жауап алып, өзара 
пікір алмасып, бір-бірінің жұмысына сәттілік 
тіледі.

Байзақ аудандық сотының 
баспасөз қызметі

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

СҰХБАТ Жеңіс МАҚҰЛБАЕВ, 
Түркістан облысы бойынша Соттар әкімшісінің басшысы:

«ОБЛЫСТЫҚ СОТ ҒИМАРАТЫНЫҢ 
ҚАЗЫҒЫ ҚАҒЫЛДЫ»

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ХАТТАМА 
ДАУКЕСТІКТІ 

АЗАЙТАДЫ

Досжан Сарманқұлұлы – әм-
бебап адам. Ол кісінің жақсы 
істерін, ізгі қасиеттерін қалай 
айтсақ та жарасады. Ең алдымен 
Досекең – мықты тәлімгер, шебер 
ұйымдастырушы. Өзі де бел-
сенді жұмыс істейтін, айнала-
сындағыларды да ізінен ілестіре 
білетін басшының кейде қатты, 
кейде бауырына тарта отырып 
айтқан жылы сөздері әлі жады-
мызда жаңғырып тұр. Сөздің 
қадірін білетін, ана тіліміздің 
беделін бәрінен биік қоятын бір 
кісі болса, ол да – Досжан Сар-
манқұлұлы! Осы күнге дейін өзі 
қызмет еткен ортада қазақ тілі 
үшін шырылдамаған кезі жоқ. 
Мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру туралы мәселені үлкен 
мінберлерден талмай айтып келе 
жатқан ағамыздың жанкештілігі, 
отаншылдығы өзінше бір тақы-
рып. Мәселені айтып қана қой-

май, қазақ тілінің Ата заңымызға 
сәйкес қолданылуына да жылдар 
бойы қызмет етіп келеді.

Өзі төраға болған Маңғыстау, 
Шығыс Қазақстан, Ақмола об-
лыстық соттарында мемлекеттік 
тілде қаралатын істердің санын 
көбейту үшін қаншама еңбек 
сіңірді. Тергеушілерді, прокурор-
ларды, адвокаттарды сот алаңына 
жинап, қазақ тіліне қиянат жаса-
мауға шақырған, істердің қазақша 
рәсімделуіне үлес қосуға үндеген 
кездері әлі күнге көз алдымыз-
да. «Мемлекеттік органдар өз 
талабын неге мемлекеттік тілде 
бермейді?» деп мәселе көтеріп, 
биліктің тілін қазақша шығаруға 
талпынып жүргені де көпшілікке 
белгілі. 

Шындықты шырылдап ай-
татын, көңілдегісін күмілжімей 
жеткізетін Досекеңнің «Заң га-
зетіне» берген бір сұхбатында: 

Жаңа ғимаратта сот төрелігін жүр-
гізуге қажетті барлық жағдай талапқа 
сай. Атап айтар болсақ, 6 сот отырысы 
залы, 2 кеңесу бөлмесі, дыбыс-бейне 
тіркеу, бейнеконференц байланыс 
жүйесі, интернет-нүкте, бейнебақылау 
жүйесі, фронт-кеңсе, конференц-зал, 
медиация кабинеті, оқу орталығы, 
сондай-ақ, медиа-алаң іске қосылды. 

– Судья өз ісімен алаңсыз айна-
лысуы үшін оған жағдай жасалуы 
қажет екені түсінікті. Кейде ауыр 
істерді қараудан шаршаған жағдай-
да азырақ демалуға, денесі мен ойын 
шынықтыруға да мүмкіндік жа-
салған болар?

– Дұрыс айтасыз, судьялардың жұ-
мыс ауыртпалығы аз емес. Жұмыстың 
арасында демалып, бой жазып, ой 
жазып, бойына қан жүгіртіп отырмаса 
болмайды. Осы мақсатта сот ғимара-
тында спорттық құрал-жабдықтармен, 
яғни, үстел теннисі, шахмат, дойбы, 
сонымен қатар, шәй мен сусындар 
ішетін орынмен жабдықталған ты-
нығу бөлмесі де жасақталды. Со-
нымен қатар, аймақтық судьялар 
корпусының тарихынан сыр шертетін, 
ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз 
ететін музей, жедел көмек көрсететін 
медициналық кабинет те ұйымдасты-
рылды. Оны облыстық денсаулық 
сақтау басқармасымен келісіп, ақысыз 
негізде қызмет етуге қол жеткіздік. 

– Түркістан қаласына көшіп кел-
геннен кейінгі 2 жыл 9 айда қандай 
ғимаратты паналадыңыздар және 
онда жұмыс істеу жағдайы қанша-
лықты сапалы болды? 

– Қазіргі жаңа ғимаратқа көшкенге 
дейін облыстық сот ұжымы Түркістан 
қаласының ескі бөлігінде, сапасы сын 
көтермейтін, вентиляция жүйесінсіз, 
ылғалы басым 2 қабатты ескі ғима-
ратта жұмыс істеді. Апелляциялық 
сатыдағы сот отырыстары жертөледе 
өткізіліп келді. Сапасыз болса да осы 
ғимаратты жалға алғанымыз үшін 
мемлекеттік бюджеттен ай сайын  
2,8 млн теңге көлемінде ақы төлеуге 
тура келді. Осы тұста сіздермен жақсы 
жаңалық – 2021 жылдың мегажоба-
сымен бөліскім келіп отыр. Желтоқсан 
айында Түркістан облыстық сотының 
өзіне тиесілі ғимаратының алғашқы 
қазығы қағылды. Жобалық-сметалық 
құжаттамаға сәйкес сот ғимараты 
4 қабаттан тұрады. Облыстық сот 
пен облыс орталығында орналасқан 
жергілікті соттарды орналастыру 

Әлеуметтік желідегі парақшаларын құнды, мазмұн-
ды ақпаратқа толтыратын ағамыздың кейде 

уақытты үйлестіру шеберлігіне таңдай қағасың. Өйткені, 
ол кісінің парақшасы жалаң сөзге емес, жаттауға, жадыңда 
сақтауға тұратын ақпаратқа бай. Кәдімгі энциклопедия 
сияқты. Бұған қоса, ағамыз өзі қызмет еткен аймақтағы 
би-шешендерді, сот ардагерлерін ұлықтауға, атын ел есінде 
қалдыруға да қалтқысыз еңбек сіңіріп жүр.

отырған қиянат. Осы мәселенің 
басын ашып алуымыз керек» 
дегені есімізде. Бұл – тілім дей-
тіндерді ынталандыратын, мем-
лекеттік тілге шекеден қарайтын-
дарды ықтыратын сөз. 

Шынында осы уақытқа дейін 
біз өзгелерге қолайлы болсын, 
басқа ұлттар түсінбей қалмасын 
деп мемлекеттік тілді екінші 
қатарға ысыра бердік. Енді ана 
тіліміздің жоғын түгендеуді, та-
лапты күшейтуді кейінге ысы-

желідегі парақшаларын құнды, 
мазмұнды ақпаратқа толтыра-
тын ағамыздың кейде уақытты 
үйлестіру шеберлігіне таңдай 
қағасың. Өйткені, ол кісінің па-
рақшасы жалаң сөзге емес, жат-
тауға, жадыңда сақтауға тұратын 
ақпаратқа бай. Кәдімгі энцикло-
педия сияқты. Бұған қоса, аға-
мыз өзі қызмет еткен аймақтағы 
би-шешендерді, сот ардагерлерін 
ұлықтауға, атын ел есінде қалды-
руға да қалтқысыз еңбек сіңіріп 

(Соңы. Басы 1-бетте)

теңге шамасында болады екен. Демек, 
осы арқылы ғана 21 миллион теңге 
үнемдеуге болады. Бұл мемлекет бюд-
жеті үшін тиімді әрі қомақты үнем. 

– Бұл бастамаңыз өзге әріптес-
теріңізге де үлгі боларлық екен. Әң-
гімемізді әрі қарай соттардың тех-
никалық базасы жайында өрбітсек. 
Қазір көптеген істер онлайн жүйе-
сінде өткізіледі. Оған соттардың 
материалдық-техникалық базасы 
толыққанды мүмкіндік береді ме?

– Өткен жылы барлығы 60879 
іс қарауға тағайындалған болса, со-
ның 98,2 пайызы қашықтан қаралды. 
Қылмыстық істер қаралатын 20 сот 
отырыс залына 80 кабель жүйесі 
монтаж жұмысы жүргізіліп, 20 теле-
визор, 80 компьютер, 20 көпфункцио-
налды принтер қойылды. Сонымен 
қатар, жергілікті соттар 20 компьютер 
жиынтығы, 7 планшет, 11 принтер, 2 
ноутбук, 1 штатив, 1 вебкамерамен 
қамтамасыз етіліп, 11 АБТ қондырғы-
сы орнатылды. Бұл жұмыстар алдағы 
уақытта да жалғасын таба береді. 

– Сұхбатыңыз үшін рақмет! 
Сот жүйесінің сапалы қызмет етуі-
не үлестеріңізді қоса беріңіздер!

Шадияр МЕКЕНБАЙҰЛЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
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САРАПТАМА – 
ӘДІЛ ШЕШІМ КЕПІЛІ

Сот сараптамасы ең алдымен та-
раптардың өтінішхаты бойынша та
ғайындалады. Сондайақ, судьялар 
сараптаманы өз бастамасы бойынша 
да тағайындай алады. Мұндай қадам 
жасалмас бұрын судья тараптарға Аза-
маттық процестік кодекстегі 3839бап-
тарды түсіндіріп, іске қатысушылардың 
сараптамаға қатысты сауалдарын алдын 
ала біледі. Кодекске сүйене отырып та-
раптар сараптамадан өздігінен бас тар-
туға құқылы екенін де ұмытпаған абзал. 

Бұл жерде сарапшыға қойылатын та-
лап та, жауаптылық та жоғары. Өйткені, 
істің соңғы түйіні сот сараптамасының 
қорытындысына тікелей байланысты. 
Соған орай судья Азаматтық процестік 
кодекстің 91бабына сәйкес сот са-
рапшысына жүктелетін міндеттерді, 
құқықтарды түсіндіреді. Әрі сараптама-
да көрінеу қате жіберіліп, жалған қоры-
тынды жасалған жағдайда сарапшының 
қылмыстық жауаптылыққа тартылаты-
нын ескертеді. Бұл осы саладағы ма-
мандардың өз ісіне үлкен ізденіспен, 
терең мән беріп қарауына ықпалын 
тигізері даусыз. 

Сараптаманы дайындау тәртібі 

еліміздің «Сотсараптама қызметі тура-
лы» заңына сәйкес жүргізіледі. Бұл заң 
2017 жылғы 10 ақпанда қабылданған 
болатын. Сарапшы сараптама тағайын-
далғаннан кейін iс материалдарымен та-
нысып, сот iсiн жүргізу барысында iске 
қатысушыларға және куәлерге сұрақтар 
қоя алады. Сонымен қатар, сараптама 
толық болып, сапалы қорытынды жаса-
лу үшiн істі таразылауда үлкен маңызы 
бар жазбаша дәлелдемелердi зерттеп, 
соттан қосымша материалдар беру ту-
ралы сұрауға құқылы. Осы ретте сарап-
тама тағайындау үшін сарапшыға іске 
қатысты құжаттар, мәтіндер, салыс
тырмалы үлгiлер, қолдар, цифр жазу-
лар, жазу приборлары секілді қажеттi 
мәліметі бар материалдар берiлуге тиiс.

Өзіне зор жауаптылық артылған соң 
сарапшы да негізгі заңнамаға сүйене 
отырып әрекет етеді. Айталық Азамат-
тық процестік кодексінің 93бабына 
сүйене отырып сарапшылар зерттеу 
жүргізілетін мәселе өз біліміне сай кел-
месе, зерттеуге берілген материалдар 
жарамсыз болса, зерделеуге келмесе, 
деректер қорытынды жасауға жарамаса 
сараптама беруден бас тарта алаты-

Бұл бағыттағы көптеген фактор-
лардың бірі – 2021 жылдың 1 шілдесі-
нен бастап күшіне енген Әкімшілік 
рәсімдікпроцессуалдық кодексінің 
қабылдануы осы айтылғанның жарқын 
дәлелі болып табылады.Мақалама про-
цессуалдық мәжбүрлеу, дәлелдер мен 
дәлелдеу, орындалған сот актілері бой-
ынша сот бақылауы сияқты ұғымдарды 
өзек етіп алдым. Тақырыпты ӘРПКнің 
19тарауынан (дәлелдер мен дәлелдеу) 
бастағым келіп тұр. 

Біріншіден, ҚР АПКмен белгіленген, 
осы кодекспен бекітілген ерекшеліктерді 
қоспағанда, дәлелдерді, нақты дерек-
терді, дәлелдерді бағалауды, т.б. реттеу 
тәртібін атап өткім келеді. Яғни, заң 
туындаған жағдайларда қандай процес-
суалдық нормаларды қолдану қажеттігін 
көрсетеді. Дәлелдеу міндеттемесі ұғымы 
(129бап) ӘРПКнің бір бөлімі болып 
табылады, өйткені дәлелдеу міндеті жа-
уапкерге жүктеледі. Мұндай жағдайда 
жауапкер мемлекеттік орган, өкілетті лау-
азымды тұлға (дауласу, мәжбүрлеу, әрекет 
жасау туралы талап арыз, ауыртпалық ак-
тісінің заңдылығын негіздейтін фактілер 
бойынша мойындау туралы талапарыз 
бойынша) болып табылады.

Жауапкер әкімшілік актісінде көр-
сетілген негіздемеге ғана сүйене ала-
тынын атап өткім келеді. Заң шыға-
рушы мұнымен мемлекеттік органдар 
мен лауазымды тұлғалар қабылдайтын 
әкімшілік актілер жүгінген тұлғаға 
тиісті әкімшілік акті шығарудан немесе 
әрекетті орындаудан (мысалы, жазбаша 
бас тарту, құжатты қабылдауды неме-
се тиісті құжаттарды беруді уақытша 
тоқтату, реестрге енгізу, т.б.) бас тартуы 
барлық нормалар мен ережелерді көрсе-
те отырып дәйектелуі тиіс.

Әкімшілік процеске қатысушы 
тұлғалар сот талап еткен құжаттар мен 
мәліметтерді беруге міндетті. Әкімшілік 
іске қатысушы тұлғалар дәлелдерді жо-
юға және жасыруға, қандай да бір әрекет-
пен оны зерттеуге және баға беруге кедер-
гі жасауға құқығы жоқ. Мұндай жағдайда 
сот менің бұған дейін көрсеткен ӘРПК
нің 129бабының 2бөлімімен бекітілген 
ережелерге қарамастан, кедергі келтіруші 
тарапқа дәлелдеу міндетін жүктейді.

Сот талаптарын дұрыс орындамаға-

ны, соның ішінде оның қызметіне ке-
дергі жасағаны, уақытылы пікір біл-
дірмегені үшін сот сұранысына, менің 
жоғарыда айтып өткенімдей, ӘРПКнің 
процессуалдық мәжбүрлеу шараларын 
(ескерту, сот залынан шығару, ақшалай 
айып салу) қарастыруы менің тақы-
рыбыммен үндес. Ақшалай айып салу 
ұғымын (127бап, 18тарау) тек сот қана 
қолданады, ол жеке, лауазымды, заңды 
тұлғаға немесе оның өкілдеріне салына-
ды, ақшалай салынатын айып мөлшері 
10нан 100 айлық есептік көрсеткішті 
(АЕК) құрайды, яғни қалтаға едәуір 
салмақ салады және қатысушыларды 
тәртіпті болуға шақырады.

Ақшалай айып салу сот ұйғарымы 
ретінде рәсімделеді. Бұл мәжбүрлеу 
шараларының ерекшелігі – сот ұйғары-
мы берілгеннен кейін 5 жұмыс күнінің 
ішінде төленуі тиіс. Осы орайда әріп-
тестерімнің назарын мына мәселеге 
аударғым келеді: жеке адамдардың тара-
пынан ақшалай айып салуды қолдануға 
шағым беруі тек салынған айып орын-
далғаннан кейін ғана рұқсат етіледі, 
яғни, ақшалай айып салынған тұлға 
ақшалай айыпты төлеуге міндетті, содан 
кейін ғана жеке арызын бере алады.

Енді сот бақылауы бөліміне (28тарау 
171173 баптар) келер болсақ, бұл жерде 
заң шығарушылар енгізген жаңалыққа 
тоқталып кеткім келеді. Сонымен сот 
шешімі заңды күшіне енген соң үш жұ-
мыс күнінің ішінде орындау үшін жауап-
керге жіберіледі. Жауапкер сот шешімі 
заңды күшіне енген күннен бастап бір ай 
мерзімнің ішінде оны орындауға міндет-
ті. Бұл туралы сот ескертуі тиіс. 

Сонымен қатар, заңмен қарасты-
рылған сот актісінің жедел орындалуы 
(173бап) әкімшілік процестің қаты-
сушыларының қолдаухаты, соттың өз 
бастамасымен жүзеге асырылады. Бұл 
жерде оның кеш орындалуы әкімшілік 
процестің қатысушыларына айтар-
лықтай зиян келтірер еді немесе оның 
орындалуын қиындатып, тіпті орын-
далмай қалуы да (мысалы, мемлекет-
тік сатып алу рәсімдеріне қатысты 
істер, лауазымды тұлғалардың әрекетіне 
шағымдану, тартып алуға жататын жер 
даулары, үйден шығаруды талап ететін 
баспана даулары) мүмкін болар еді. 

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ

ДӘЛЕЛДЕУ МІНДЕТІ 
ЖАУАПКЕРГЕ 

ЖҮКТЕЛЕДІ

ЖОБА ӨЗІН АҚТАДЫ

Алдымен 106бапқа тоқталсақ, 
азаматтар прокурор мен қылмыстық 
қудалау органдарының әрекеті мен 
әрекетсіздігіне, сондайақ, шешім-
деріне шағымдану құқығына ие. Сот 
шағымды қараған кезде дәлелдеме-
лерге баға бермес бұрын арызда көр-
сетілген мәнжайларды анықтаушы 
мен тергеушінің, прокурордың тексер-
генін анықтайды.  Шағым қылмыстық 
процесті жүргізетін орган орналасқан 
жердегі аудандық сотқа, тиісті тұлға 
шешіммен танысқан соң 15 күнде не-
месе прокурордың өз атына берілген 
шағымды қанағаттандырудан бас тар-
татыны туралы хабарламасы алынған 
сәтте беріледі.

 Шағымды тергеу судьясы үш 
тәулікте сот отырысын өткізбейақ же-
кедара қарайды. Маңызы бар мәнжай-
ларды зерттеу қажет болса, тиісті 
адамдар мен прокурор шақырылып, 
іс жабық сот отырысында қаралады. 
Бірақ, бұл мерзім он тәуліктен аспауы 
керек. Шағым жасалған әрекет пен әре-
кетсіздіктің, шешімдердің заңдылығын 
дәлелдеу ауыртпалығы оларды жасаған 
немесе қабылдаған тұлғаға жүкте-
леді.  Тергеу судьясы шағымды қарап 
біткен соң осы баптың талаптарына сай 
қаулылардың бірін шығарады. 

148бапқа орай айтсақ, мұндай 
өтінішхат материалдар сотқа түскен 
соң 8 сағат ішінде қаралып, оған про-
курор мен күдікті, айыпталушы, сон-
дайақ, қорғаушы міндетті түрде қа-
тысады. Өтінішхатты айыпталушы, 
күдіктінің қатысуынсыз қарауға олар 
іздеуде немесе ел аумағынан тыс жер-
де болса, яки тиісті органға келуден 
жалтарса ғана жол беріледі. Процесс 
барысында сот хаттамасы жүргізіледі. 

Судья күзетпен ұстауға санкция 
беруде іс материалдарын зерттеп, 
адамның қылмыс жасағанына күдікті 
жайттарды тексереді. Қажет болса 
қылмыстық істі алдыртады. Прокурор 
күзетпен ұстау бұлтартпау шарасының 

не үшін таңдалғанына нақты негіз 
келтіреді. Күдікті, айыпталушы мен 
сотқа қатысушылар пікірлері тыңда-
лады. Үйқамақты, кепілді қолдануды 
санкциялаудан бас тарту туралы қау-
лыға прокурор өтінішхат бере алады. 
Күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау 
шарасына санкция беру туралы өтініш-
хат қаралған соң күзетпен ұстауға 
санкция беру туралы, 2 айға негіз 
жеткіліксіз болса, 10 тәулікке дейін 
күзетпен ұстауға санкция беру немесе 
санкция беруден бас тарту туралы қау-
лылардың бірі шығарылады. 

Осы бұлтартпау шарасына санкция 
беруден бас тартылса ҚПКнің 137ба-
бының 1бөлігімен басқа бұлтартпау 
шарасы таңдалып, қаулыда оны таңдау 
себебі көрсетіледі. Тағы бір айта ке-
терлігі, күзетпен ұстау түріндегі бұл-
тартпау шарасын санкциялау туралы 
қаулыда күдікті, айыпталушының 
міндеттерін орындауы қамтамасыз 
етілу үшін жеткілікті мөлшерде кепіл 
белгіленеді. Ескерерлігі, кепіл 148бап-
тың 9бөлігінде көзделген жағдайлар 
мен аса ауыр қылмыстар туралы істерге 
қолданылмайды. 

Қаулы тиісті адамға табыс етіліп, 
сотқа дейінгі тергептексеруді жүзеге 
асырушы мен прокурорға, жәбірле-
нушіге, күдікті, айыпталушы отырған 
күзетпен ұстау орны мекемесіне жі-
беріледі. Күзетпен ұстауды санкциялау 
немесе одан бас тарту туралы қаулы 
прокурордың өтінішхатымен қайта 
қаралуы мүмкін. Жоғарыда аталған 
екі бапта да азаматтар құқықтарын 
қорғауды арттырудың тиімді тетіктері 
сараланған. Сондықтан тергеу соттары 
заман талабына сай қызмет етіп жатыр 
деуге толық негіз бар.

Жанабіл АКЫНОВ,
Алматы қалалық 

мамандандырылған
ауданаралық тергеу сотының 

судьясы

Жүргізіліп жатқан сот реформасы сот жүйесін оңтайлан-
дыруға, сот жұмысының және сот актілерінің орында-

луының тиімділігін арттыруға бағытталған.

ПАЙЫМ

ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫНЫҢ 
ТЕГЕУРІНІ МЫҚТЫ

Сот сараптамасының ақ пен қараны анықтап, тура 
төрелік жасаудағы маңызы зор. Сондықтан судья-

лардың азаматтық істер бойынша әділ шешім қабылдау 
үшін сот сараптамасының көмегіне жүгінетін кездері көп. 
Сараптаманың көмегімен тараптардың уәжін тексеріп, 
дәлелдердің бұрмаланбағанына көз жеткізуге болады.

Егер сот шешімі белгіленген уақыт-
та ерікті түрде орындалмаса, алғашқы 
сатыдағы сот ақшалай айып салады 
(50 АЕК 127бап 5тармақ), егер сот 
шешімі ерікті түрде орындалмаса, атқа-
ру парағының негізінде мәжбүрлі түрде 
орындалады. 

Әкімшілік процестің қатысушы-
сының қолдаухатының негізінде сот 
өзіне жедел орындауға жіберілген сот 
шешімінің орындалуын кез келген 
уақытта тоқтатып қоя алады. Яғни, 
заңнама сіз бен біздің функционалдық 
міндеттеріміз бен мақсаттарымызды 
шешу барысында туындайтын маңыз-
ды жағдайларды барынша қарастыруға 
тырысқан.

Сот бақылауы мен сот жұмысының 
осы бағыттағы нақты шаралары ретінде 
мына мысалды келтіргім келеді. Сотта 
қаралған әкімшілік істің шешімімен 
жауапкерге талапкерді Ұлы Отан соғы-
сының ардагеріне теңестірілген тұлға 
ретінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
баспана алуға мұқтаж жандардың тізімі-
не қосу міндеттелді. Бұған дейін оны бұл 
кезекке қоюдан бас тартылған болатын. 
Чернобыль АЭСдегі апатты ауыздықтау 
барысында 2топ мүгедегі болған талап-
кер атом станциясын ауыздықтауға қаты-
сушы ретінде тиісті жеңілдіктерге ие, ҚР 
«Ардагерлер туралы» заңымен жеңіл-
діктер бойынша 1986–1987 жылдардағы 
Чернобыль АЭСіндегі апатты ауыз
дықтауға қатысушы ретінде Ұлы Отан 
соғысының ардагеріне теңестірілген. 
Сот бақылауын жүзеге асыру барысында 
жауапкер шешімді уақытында орындап, 
талапкердің бұзылған құқығы қалпына 
келтірілді және қазіргі таңда жоғарыда 
аталған жеңілдіктерге ие тұлға ретінде 
баспана кезегіне қойылды.

Әрине, мемлекеттік органдармен 
бірлесе атқарған жұмыстың және олар-
ды іске асырудың, «еститін мемлекет-
ті» жүзеге асырудың арқасында ғана 
адамдардың санасында өзгерістер бола 
бастайды, оның нәтижесі де ашық әрі 
әкімшілік сот төрелігін жүргізетін судья-
лардың әкімшілік рәсімдері қолжетімді 
болады. 

нын да қаперде ұстаған жөн. Мұндай 
жағдайда сарапшы қорытынды берудің 
мүмкін еместігі туралы уәжін жазып, 
оны сотқа жібереді.

Сараптаманың бағасына қатысты да 
тараптардан жиі сұрақ түседі. Көпшілі-
гі сараптама жасауға ниетті болса да, 

оның төлемінен қорқып бас тартып 
жатады. Жалпы, АПКнің 110бабы-
ның 4бөлігіне сай сараптамаға кететін 
төлемді өтініш жасаған тарап төлейді. 
Ал егер өтінішхатты екі тарап та берсе 
не сараптаманы тағайындау соттың 
бастамасы бойынша жүргізілсе, онда 
талап етілетін соманы тараптар тең 
бөліп төлейтіні ұйғарымда көрсетіледі. 
Тағы бір еске салар мәселе, бізде кейбір 
әлеуметтік қолдауды талап ететін топ-
тар төлемнен босатылған. Сараптама 
тағайындауда бір тарап немесе екі та-
рап та шығынды төлеуден босатылған 
жағдайда сарапшыларға тиесілі сома 
бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі. 
Ол соттың шешімінің негізінде орын-
далады.

Сот сараптамасын судья ішкі пай-
ымына сүйене отырып қолданады. 
Сондайақ, егер сараптама толық емес, 
күмәнді деген жағдайда қайта сарапта-
ма жасалады.

Ботагөз ӨМЕН,
Алатау аудандық 

сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

Мемлекет басшысы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
жолдауында дау-дамайды шешудің баламалық тәсілдерін дамыту қажеттігін, 
бұл ұстаным мемлекеттің қатысуынсыз-ақ ымыраға келуге жол ашатынын, 
дамыған елдерде мұндай институттар өзін-өзі ақтағанын алға тартты. Ежел-
ден дана халқымыз ел ішіндегі дауларды би-шешендердің талқысына салып, 
дер кезінде тентегін түзеп, дау-жанжалды бейбіт шешкенін тарих беттерінен 
оқып өстік. Сондықтан, бүгінгі татуластыру, бітімгершілік рәсімін билер 
билігінің жалғасы десек қателеспейміз. 

Елімізде дауларды өркениетті шешіп, тараптарды татуластыруда «Медиация 
туралы» заң қабылданды. Сондайақ, медиация кабинеттері, татуласу орталықтары 
ашылып, өңірлерде Билер кеңесі құрылды. Осылайша, ел арасында «Дау мұраты 
– бітім» екені кеңінен айтылып, тараптарды татуластыру, болмашы жанжалдарды 
соттың талқысына шығармайақ реттеу үздіксіз насихатталды. Нәтижесінде, соңғы 
4 жылда сотқа түсетін талап арыздар саны 2,5 есеге, яғни 900 мыңнан 370 мыңға 
дейін азайған. Бұрын санаулы іс татуласумен аяқталса, қазір бұл көрсеткіш бірне-
ше есеге артып отыр. Жалпы, тараптар арасындағы татулықты сақтап, қоғамдағы 
даукестіктің деңгейін төмендетуде «Татуласу: сотқа дейін, сотта» жобасының 
маңызы зор. Еріктілік, тараптардың тең құқылығы, медиатордың тәуелсіздігі мен 
бейтараптығы, медиация рәсіміне араласуға жол бермеу, құпиялық негізінде жүр-
гізілетін медиацияның тиімді тұсы көпақ. Тіпті, қазіргі таңда онлайнмедиативтік 
келісім жүргізуге де мүмкіндік бар. Атап айтсақ, тараптар медиатормен жекеда-
ра және бірлескен кездесу түрінде, телефонмен әңгімелесу, электрондық хабар 
алмасу арқылы, тараптардың медиатормен бейнеконференцбайланыс арқылы 
жекедара және бірлескен әңгімелесу түрінде жүргізілуі мүмкін.

Сотқа дейінгі татуласу бойынша медиатор, заңгер, психологтар тараптарға 
барынша құқықтық көмек көрсетіп, даудың түйінін тарқатса, сотта татуласу бой-
ынша кез келген уақытта тараптар істі тоқтатып, татуластырушысудьяға жүгіне 
алатынын атап өткен жөн. Алайда, сотта істің қаралуы ұзаққа созылып, сот шешімі 
қос тараптың көңілінен бірдей шықпауы әбден мүмкін. Себебі, сотта бір тарап 
ұтылса, бір тарап жеңіске жетеді. Оған қоса мемлекеттік баж төлеп, заңгерге жү-
гіну қосымша қаржыны қажет етеді. Мұның барлығы тығырыққа тіреп, арадағы 
татулыққа сызат түсіретіні анық. Сондықтан, ағайын, туыс, көршіқолаң арасын-
дағы дауды сот таразы сына салмас бұрын, арадағы сыйластықты сақтап, кешірім 
берудің заңнан да ізгі екенін ұмытпауға тиіспіз. 

Бүгінде дамыған елдерде даудың басым бөлігі бітіммен аяқталып, тек бітіммен 
шешуге келмейтін, күрделі даулар ғана сотта қаралады. Сондықтан, дауды шешу-
дің тиімді әдісі – татуласу, бейбіт келісімге келу екенін айта отырып, бұл бағыт-
тағы жұмыстарды белсенді жалғастыру басты мақсатымыз. Себебі, «Алтау ала 
болса – ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса – төбедегі келеді» демекші, татулық, 
бірлік, ынтымақты атабабамыз берік ұстанған. Қорыта айтсақ, татулықты ту еткен 
атабаба жолын жалғап, береке басы – бірлікте екенін ұмытпайық. 

Алтынай БАЗАРОВА, 
Ақтау қалалық №2 сотының судьясы

Ғалым  КЕЛДІБАЕВ,
Алматы қаласы мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының 
судьясы 

Заң үстемдігін орнатуда мамандандырылған тергеу соттарын айрықша 
атауға болады. Өйткені, тергеу судьясы сотқа дейінгі іс жүргізуде азаматтар 
құқықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. Мысалы, Қылмыстық-про-
цестік кодекстің (ҚПК) 106-бабында прокурордың, қылмыстық қудалау 
органдарының әрекеттері мен әрекетсіздігіне және шешімдеріне жасалған 
шағымдарды сотта қарау тәртібі бекітілсе, 148-бабында тергеу судьясының 
күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкция лау туралы өтінішхат-
ты қарау тәртібі айқындалған. 
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МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 
және сайттарға хабарландыру қабылдау агент-
тігі: 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. 

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-43-43, 

 

8 (708) 929-98-74 

E-maіl: 

zanreklama@maіl.ru

zanreklama.kz

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шым-
кент 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘРТҮРЛІ

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

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

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА хабарламаларды енді 
біздің zanreklama.kz сайтымыз арқылы беруге болады. 

Қазақстанның кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 

Барлық сұрақтар бойынша: 
87089299874 (Аян) 

6. «Ауылшаруашылық өндірістік кооперативі Шөжен» ұйымы, 
БСН 220140010441, заңды мекенжайы: Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, 
Жарық ауылы, Қайрат Рысқұлбеков көшесі, 17 үй, өзінің жойылғандығы 
туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Ақтөбе 
облысы, Ақтөбе қаласы, Гришина көшесі, 72 үй, 1-корпус, п.39. Тел.: 
87777625353.

7. «Қажымұқан-2017» ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі, 
БСН 170840022280, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: ШҚО, Бесқарағай ауданы, 
Бөдене ауылы, Баймуратов көшесі, 4. Тел.: 87776710696.

13. «Ломбард «Альтернатива» ЖШС, БСН 060340004083, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
111500, Қостанай облысы, Рудный қаласы, 50 лет Октября көшесі, 66, 
ВП 110.

17. Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Тұран» кәсіби 
футбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру 
туралы

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарына сәйкес, Түркістан облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Тұран» кәсіби 
футбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны Түркістан облысы дене 
шынықтыру және спорт басқармасының «Тұран» кәсіби футбол клубы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны етіп қайта құру жолымен 
ұйымдастырылсын.

«Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
заңнамада белгіленген тәртіпте осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары С.А. Қалқамановқа 
жүктелсін. 

19. Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім бөлімінің 
Макинск қаласының «Балдырған» мектеп-балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 
БСН 101140008795, «Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім 
бөлімінің жанындағы Макинск қаласының «Балдырған» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны болып қайта ұйымдастырылатындығы туралы хабарлайды. 
Шағымдар 2 (екі) ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 020500, Ақмола облысы, 
Бұланды ауданы, Макинск қаласы, Лесная көшесі, 7.

23. «Mongoose Property» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ҚР Экологиялық 
кодексінің 96-бабына және ҚР Экология, геология және табиғи ресурстары 
министрінің м.а. 03.08.2021 ж. №286 бұйрығымен бекітілген Қоғамдық 
тыңдауларды өткізу ережелерінің 41-пунктіне сәйкес, 2022 жылғы 25 сәуірден 
бастап Бірегей экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Қазандықтарды газбен қамту» 
жобасы бойынша жария талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіні туралы 
хабарлайды. Мекенжайы: ҚР, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев 
көшесі, 42/15 үй. БСН 210540031546, e-mail: Property-m@bk.ru. Тел.: 87272695481.

Талқылауға жататын жобалау құжаттары Ecoportal.kz Бірегей экологиялық 
порталының «Жарияланған қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде орналастырылады.

Ескертпелер мен ұсыныстар Property-m@bk.ru электронды мекенжайы бойынша 
немесе мына мекенжайда қабылданады: индекс 050060, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Тимирязев көшесі, 42/15, 15 корпус, жертөле қабаты, 2-кеңсе. Тел.: 
87272695481

29. Орал қаласы, Самал көшесі, 34 үй мекенжайында тұратын Жумашева Гулмира 
Сарсенгалиевнаның Орал қаласы, Евразия даңғылы, 37 үй, 6 пәтер мекенжайында тұрған, 
20.07.1975 жылы туған, БҚО тумасы Денисов Денис Владимировичті хабар-ошарсыз кетті 
деп тану туралы арызы бойынша БҚО, Орал қаласының №2 соты азаматтық іс қозғады. 
Жоғалған жан соңғы жұмыс орны - «I’ asi’na-Qazyna» ЖШС-де құрылтайшылардың бірі болған. 
20.07.1975 жылы туған азамат Денисов Денис Владимировичтің жүрген жері туралы мәліметті 
білетін жандардың осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 ай мерзім ішінде Орал 
қаласының №2 сотына (судья М.Г. Сахипова) хабарласулары сұралады. Мекенжайы: ҚР, БҚО, 
Орал қаласы, 5-ықшамаудан, 12 үй. Байланыс телефондары: +7(112)55-43-25, +77055921061.

2. «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС, БСН 031040001799, жарғылық 
капиталының азайтылғаны туралы хабарлайды.  Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев 
көшесі, 6.

3. «TД Аксай-5» ЖШС, БСН 210340023776, жарғылық 
капиталының азайғаны туралы хабарлайды.  Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 күнтізбелік ай мерзімі 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Алматы қаласы, 
әл-Фараби даңғылы, 77/8, тұрғын емес жай 7, 2-қабат, Esentai Square 
кеңсесі. Тел.87015329469 - Александра. 

4. «REIT Development» ЖШС, БСН 180240027291, жарғылық 
капиталының азайғаны туралы хабарлайды.  Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, Байзақов көшесі, 280 үй, н.п.19, 13-қабат. 

5. «Trade house Үш Сунқар» ЖШС, БСН 210240026172, жарғылық 
капиталының азайғаны туралы хабарлайды.  Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Алматы қаласы, әл-Фараби 
даңғылы, 77/8, тұрғын емес жай 7, 2-қабат, Esentai Square кеңсесі. 
Тел.87015329469 - Александра. 

11. Ұлан ауданы әкімдігінің «Молодежный» КМК (БСН 
061240003609), өзінің Ұлан ауданы әкімдігінің «Коммунальник» 
КМК-мен (БСН 941240001082), бірігуі және үшінші Ұлан 
ауданы әкімдігінің «Ұлан» КМК-ның құрылуы арқылы қайта 
ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, ШҚО, Ұлан 
ауданы, Қасым Қайсенов а/о, Қасым Қайсенов ауылы, көшесі жоқ, 
1 үй. 

8.  22.12.2021 ж. қайтыс болған Кенжебекова Кадишаның, 
12.06.2020 ж. қайтыс болған Джумадуллаева Зейнеп Исахановнаның, 
01.02.2022 ж. қайтыс болған Абдижамилова Аружан Ахметқызының 
және 08.10.2021 ж. қайтыс болған Ходжаева Хадышаның арттарынан 
мұралық іс ашылғандығын хабарлаймын. Мұрагерлерінің Түркістан 
қаласының нотариусы Балтабаева Алия Оралбаевнаға хабарласуын 
сұраймын. Нотариус кеңсесі мына мекенжайда орналасқан: 
Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 180. Тел.: 87718175589.

9. 2021 жылы 29 қазанда қайтыс болған Мейрманова Галия 
Тохтахуновнаның артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе 
мұра туралы білгісі келгендер болса, нотариус Ә.Б. Әкімханға 
келулеріңіз керек. Мекенжайы: Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, 
Орынтаев көшесі, 60/2. Тел.: 87773677972.

10.  22.12.2021 ж. қайтыс болған Уразембекова Улбикенің артынан 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер мен барлық мүдделі тұлғалар 
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Малай 
батыр көшесі, н/ж («Гаухар» кафесінің ғимаратында) мекенжайы 
бойынша Алматы облыстық нотариалдық округінің нотариусы С.А. 
Жумадуллаеваға келуі қажет. Тел.: 87051019668, 87277624614.

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі аппаратының ұжымы 
Кеңес аппаратының жауапты қызметкері Сүлейменова Марал Сейлханқызына 
сіңлісі 

Сүлейменова Сандуғаш Сейлханқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Атырау облысының судьялар корпусы және Соттар әкімшісінің ұжымы, 
сот жүйесінің ардагерлері, Судьялар одағының Атырау облыстық филиалы 
Атырау облыстық сотының судьясы 

Сандуғаш Сейлханқызы Сүлейменованың 
мезгілсіз өмірден өтуіне орай ағайын-туыс, жақындарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады. Марқұмның жаны жәннатта, иманы жолдас 
болсын!

Қарағанды облыстық сотының судьялар ұжымы, Қарағанды облыстық 
сотының Судьялар одағы филиалы, Қарағанды қаласының әкімшілік құқық 
бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы 

Айгүл Құрмантайқызы Бұлғақбаеваның 
дүниеден өтуіне байланысты отбасы мен жақындарына қайғысына 
ортақтасып көңіл айтамыз. 

Қарағанды облыстық сотының судьялар ұжымы, Қарағанды облыстық 
сотының Судьялар одағы филиалы Қарағанды облыстық сотының 
отставкадағы судьясы 

Бауыржан Тұрсымбайұлы Оразғалиевтің 
дүниеден өтуіне байланысты жақындарына қайғысына ортақтасып көңіл 
айтамыз. 

Қарағанды облыстық сотының судьялар ұжымы, Қарағанды облыстық 
сотының Судьялар одағы филиалы Қарағанды облыстық сотының 
отставкадағы судьясы 

Жұмабай Рысқұлұлы Әбішевтің 
дүниеден өтуіне байланысты ағайын-туыстарының қайғысына ортақтасып 
көңіл айтамыз.

Нұр-Сұлтан қаласы сотының ұжымы және Қазақстан Республикасы 
Судьялар одағының Нұр-Сұлтан қалалық филиалы Нұр-Сұлтан қаласы 
сотының судьясы Гүлмира Қорғанбекқызы Қаженоваға 

аяулы анасының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

18. Қазақстан Республикасындағы «Opella Healthcare Kazakhstan» 
(Опелла Хэлскеа Казахстан) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(«Серіктестік»), БСН 200940003028, Серіктестіктің таратылуы туралы 
хабарлайды. Серіктестікке қатысты барлық кінә қою осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде Серіктестіктің 
тіркелген мекенжайы бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
A15T6K6, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, 187Б үй.

21. «Нұржан-К» ЖШС (БСН 080240021539), заңды мекенжайы: 
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, көшесі жоқ, 
«Шетпекөлік» ЖШС-нің әкімшілік ғимараты (кеңсе ) жоқ, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: 130400, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 
Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, Жаңа Орпа көшесі, 123 үй.

22. «Энергетическая компания «Qazaq Energy» ЖШС, БСН 
180640029887 (Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Қонаев көшесі, 2 үй, 11-қабат), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 18Б, литер 
А. Тел.: 87013219564.

24. «Дармен и С» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
210940000719 (Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, 
Майлықожа көшесі, 70), өз еркімен таратылатыны туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: 160916, Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қабланбек ауылдық округі, 
Чичерино (Сіргелі) елді мекені, А.Шоқыбайұлы көшесі, 8 үй. Тел.: 
87763979991.

25. «Бакыт Сервис Компани» пәтер иелері кооперативі, БСН 
160140008812 (Атырау қаласы, Б.Жарбосынов көшесі, 84/4 үй), 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Атырау қаласы, Таумыш Жұмағалиев көшесі, 17а үй, 
«Жайык-Сервис Групп» ЖК. Тел.: 87023769355.

Есеп ҚЕХС ақпараттың мазмұны мен ашуға қойылатын талаптарына сәйкес жасалды

Атауы                                                                   «Смелость быть первым» корпоративтік қоры
Қызмет түрі                                                         спорт саласындағы өзге де қызметтер
Қызметкерлердің орташа жылдық саны                                      21
Заңды мекенжайы, Бизнес сәйкестендіру        050059, ҚР, Алматы қаласы, әл-Фараби 
нөмірі                                                                   даңғылы, 5-үй, 1А-павильон, N6 ғимарат,
                                                                              Бизнес сәйкестендіру нөмірі 140840008587

Қаржылық жағдайы туралы есеп (бухгалтерлік баланс)
2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша

мың теңге

Көрсеткіштер Жолдың 
жолы

есепті кезеңнің 
соңында

есепті кезеңнің 
басында

I. Қысқа мерзімді активтер 01 393 609 262 628
Ақшалай қаражаттар және олардың 
баламалары 02 322 229 214 378

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 03 29 657 7
Қорлар 04 30 721 45 252
Ағымдағы салық активтері 05 24 34
Өзге де қысқа мерзімді активтер 06 10 977 2 958
II. Ұзақ мерзімді активтер 07 21 970 16 940
Негізгі қаржылар 08 11 670 16 639
Материалдық емес активтер 09 10 300 300
БАЛАНС (01 жол + 07 жол) 10 415 579 279 568
Міндеттемелер 11 40 266 52 755
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 12 40 266 52 755
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 13 266 12 255
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 14 40 000 40 500
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 15 - -
V. Капитал 16 375 314 226 812
Бөлінбеген табыс (жабылмаған шығын) 17 375 314 226 812
БАЛАНС (11 жол + 16 жол) 18 415 579 279 568

2021 жылы алынған қаржыларды мақсатты пайдалану туралы
ЕСЕП

Ұйым                                                           «Смелость быть первым» корпоративтік қоры
Қызмет түрі                                                 коммерциялық емес
Ұйымдастыру-құқықтық нысаны/меншік нысаны - 3
Заңды мекенжайы:                                             050059, ҚР, Алматы қаласы, әл-Фараби       
                                                                             даңғылы, 5-үй, 
                                                                            1А-павильон, N6 ғимарат, БСН 140840008587

Көрсеткіш
Сомасы

Атауы
Есептік жылдың басындағы қалдық қаржы 214 378
Түскен қаржы  
Алматы Марафон-2021-ге тіркеу жиынтығы 68 236
Басқа жугірулерге тіркеу жиынтығы 61 962
Демеушілік көмек 387 750
Құрылтайшылар жарналары 40 000
Ұйымның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыс 18 091
Барлық түскен қаржы 576 039
Пайдаланылған қаржылар  
Мақсатты іс-шаралар шығыны, соның ішінде: 339 600

қайырымдылық көмек 76 213
Марафон X өткізу 187 050
Марафон XI өткізу 10 727
спорттық іс-шараларды өткізу, қоса алғанда: 65 611

Локация кейіпкері 12 283
Қысқы жүгіру 6 054
Жазғы жүгіру 5 548
Half Marathon 37 375

Әкімшілік шығындар 128 193
Негізгі қаржылар мен басқа мүлікті сатып алу 394

Барлық пайдаланылған қаржылар 468 187

Есепті жылдың соңындағы қалдық қаржы 322 229

15. МО Қарақия аудандық сотында 10.01.1070 жылы туған 
Қарақия ауданы, Жетібай ауылы, Т.Аубакиров көшесі, 64 үйдің 
тұрғыны Тазабай Майлыбаевич Койчыбаевты қайтыс болды деп 
жариялау туралы іс қозғалды. Аз.Т.М. Койчыбаев туралы ақпарат 
болған жағдайда, хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 ай 
мерзім ішінде мына телефон нөмірлері бойынша хабарласулары 
сұралады. Тел.: 87789658633; 87751327997.

20. «Микроқаржылық ұйым GOLD Кредит» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 170440014077, заңды тұлға мекен-
жайының ауысуы жөнінде хабарлайды: Қазақстан, Алматы қаласы, 
Жетісу ауданы, Сүйінбай даңғылы, 2 үй, индекс 050002 . Шағымдар 
бір ай ішінде қабылданады. 

мың теңге
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын ZANMEDIA.KZ сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,  
8 (727) 51-78-31

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Атырау  Боранбай Ғалиев
облысы 8 775 543 03 80.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сейітхан Құлмаханбетов
облысы  8 707 721 19 59.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Батыс  Нұрлыбек
Қазақстан Рахманов
облысы 8 707 177 80 70.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

АЙНА

Марлен ТҰРСЫНӘЛІ, 
ТМТ GROUP ЖШС құрамындағы «Есік форель» шаруашылығының басшысы: 

БІЛІМ ОРДАСЫ БАЛЫҚ 
ӨСІРУГЕ БАУЛУДА

– Балық өнеркәсібіне қалай 
келдіңіз? Бәрі неден басталып 
еді? Қазіргі ахуал қалай?
– Мен Райымбек ауданы, Қа-

расаз ауылында туып өстім. Қа-
зақ ұлттық университетінің балық 
шаруа шылығы мамандығын оқып 
бітірдім. Сосын «Болашақ» бағдар-
ламасымен Испания да балық өсіру 
саласы бо йынша жұмыс істедім. Қа-
зақ балық өсіру институтында зерт-
теуші, бекіре өсіру шаруашылығын-
да бас маман, директорлық секілді 
қызметтерден өттім. Одан кейінгі 
жылдары «Есік форель» шару-
ашылығын құрып, осы мекемеде 
еңбек етіп жүрміз. Жылына 220 тон-
на форель балығын, 50 тонна бекіре 
балығын, 100 тонна африкалық 
(клариви) сом балығын өсіреміз. 
Шаруашылықта 50-ге жуық адам 
еңбек етеді. Өздеріңіз көрген жерді 
инвестициялық жобамен алдық. 
Бір ғана жағдай – су мәселесі жыл-
дан-жылға тапшы болып тұр. Су 
рационалды бөлінбейді. Алатау 
сілемдерінен басталатын Есік өзені 
арнасымен ағып келіп жиналып, 
одан бөлінетін су қоймалары жеке 
адамдарға беріліп, жекеменшікке 
өтіп кеткен. Соның зардабын қа-
рапайым халық пен балықшылар 
тартуда. Жергілікті әкімдіктер бұл 
мәселені жылы жауып қойған. Жур-
налистер осы проблеманы көтеруге 
атсалысса деген өтініш бар.

– Қандай балық түрлеріне ба-
сымдық бересіздер?
– Кезінде патшалар арнайы өсіргізіп 

жегендіктен патша балық аталған фо-
рель балығы суық суда, тау өзендерінде 
тіршілік етеді. Осы балық уылды-
рық шашқаннан бастап, «құбылмалы 
бақтақ» балығын 5 грамнан 3 келіге 
дейін өсірумен айналысамыз. Өндіріс 
көлемі жылына 220 тонна, сонымен 
қоса бір түрлі бақтақ балығы және оның 

2 тонна уылдырығы өн-
діріледі.

Шаруашылықта 120 
балық өсіруге арналған 
хауыз бен 2 қыстату 
және 4 үлкен бассейн 
бар. Су көзі – Есік көлі-
нен келетін тау өзені. 

– Жалпы, жұмыс
ты қандай бағдарла-
маға сүйеніп істейсіз-
дер?

– 2021–2030 жыл-
дарға арналған Балық 
шаруашылығын дамыту 
мемлекеттік бағдарла-
масына сүйене отырып, 
Атамекен ҰКП-мен бір-
лесе жұмыс атқарамыз.

– Осы мекеменің 
құрылтайшысы екен-
сіз, форель шаруа шы
лығы құрамында кәсі-
би біліктілікке баулу 
мектебі бар екенін де 

естіп жатырмыз. Осы жайлы 
тарқата кетсеңіз. 
– Гүлшат Агментаева директоры 

болып қызмет істейтін «Балық мектеп» 
деп аталатын білім ордасы Алматы 
облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қа-
ласында 2020 жылы 6 шілдеде ашылды. 
Қазақстанның білім беру саласындағы 
№1 балық өсіру және кәсіпке баулу 
мектебі болып саналады. Мектепте 
оқыту бағдарламасы әл-Фараби атын-

КӘСІП ПЕН НӘСІП

БАЛЫҚ — БАЙЛЫҚ КӨЗІ

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Алматы облысында балық өсірумен айналы-
сатын 22 шаруашылық бар. 2021 жылы облыс 
бюджетінен тауарлық балық өсіруді субсидия
лауға 32,1 млн теңге қаражат бөлініп, оның 
16,2 млн теңгесі игерілді. Қалған 15,8 млн теңге 
өтініш түспегендіктен, бюджетке кері қайта-
рылды. 2022 жылы облыс бюджетінен тауарлық 
балық өсіруді субсидиялауға 38,0 млн теңге бөлу 
жоспарлануда.

ТМТ GROUP ЖШС құрамындағы «MG» ша-
руа қожалығы төрағасы М. Тұрсынәлінің фо-
рель шаруашылығын жүргізу үшін белгілі мөл-
шерде су қажеттігін реттеуге көмек сұраған 
ресми хатына Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің 
орынбасары Б. Бименов: «Сіздің форель өсіру 
жобаларын жүзеге асыру үшін қажетті су мөл-
шерін беру мақсатыңызға жету мүмкін болмай 
тұр», – деп жауап жазған. Бұл мәселені тиісті 
орындар мен Еңбекшіқазақ ауданына таяуда 
ғана тағайындалған жаңа әкімнің назарына 
ұсынамыз. 

ЕКІНШІ АЯЛДАМА 
Алматы облыстық балық инспекциясы өкіл-

дері журналистерді Есік қаласынан 80 шақырым 
қашықтықта жатқан Көлді ауылындағы балық 
шаруашылығына апарды. Негізгі су көзі Лаварь 
тоғаны болып табылатын аймақта 16дан 
астам шағын көлшіктерге уақытша иелік етіп, 
балық өсірумен айналысатын «Halyk Balyk» 
ЖШС директорының орынбасары Мейрамбек 
Пазылов та бізге жол көрсетіп, өз жұмысы 
туралы айтты. Балық өсіретін жабық бассейн 
кеңес заманынан қалған балық шаруашылығы 
электр жарығымен қамтылып, талапқа сай 
сақталғанымен, кейбір құбырларынан су аға 

МАМАН МІНБЕРІ
дағы ҚазҰУ-дің аға оқытушыларымен 
бірлесе бекітілген. Сабақ оқытудың 
30% теориядан, 70% тәжірибеден 
тұрады. Балық мектебі қазіргі таңда 
118 түлекке білім берді. Қазақстанның 
барлық аймағынан 20 шаруа қожалығы 
ашылды. Соның ішінде 15 шаруа 
қожалығының балық өсіру талабына 
сай құрылыс жұмысы жүріп, 5 шаруа 
қожалығы ашылды.

– Бұл білім ордасында кімдер 
оқиды?
– Бір қызығы, біз балық мектебіне 

келушілердің жасына немесе маман-
дығына қарамаймыз. Бізден кәсіпкер-
лер, мемлекеттік қызметшілер, бизнес-
мендер, тіпті, өнер адамдары да білім 
алды. 18 жастан бастап елімізде балық 
шаруашылығын дамытуға үлес қоса-
мын деген ниеттілердің бәріне есігіміз 
ашық. Балық мектебі бір жылда 300 
оқушы қабылдауға дайын. Бұл сөзімді 
іс жүзінде дәлелдей аламыз. Балық 
мектебі үш мезгіл тамақпен, жатақ-
ханамен және тәжірибеден өткізетін 
орындармен, алаңдармен қамтамасыз 
етеді.

Балық мектебінің міндеті мен мақ-
саты – 2021–2025 жылдары балық 
өсірумен айналысатын шаруа қожа-
лықтарының санын 100-ге жеткізу. 
Арнайы мамандандырылған команда-
мызбен жүйелі және жоспарлы түрде 
жұмыс атқару. Бұл – Қазақстанда 
балық шаруашылығының дамуына 
үлес қосу және сапалы білім беру мен 
нәтижелі өндіріс орындарын ашуға 
негізделген жұмыс. Мақсатымыз – аз 
шығынды, көп өнімді шаруа қожа-
лықтарын ашып, бірлесе жұмыс атқа-
ру арқылы ел экономикасын көтеруге 
үлес қосу.

Біз «Жаңа Қазақстанды» жаңа бағ-
дарламамен, жаңа бағытта дамытқы-
мыз келеді. Келіңіздер, бірге балық 
өсірейік!

– Шынайы сұхбатыңызға 
рақмет.

бастапты. Көлшіктерді жалғайтын тоғандар-
дың тазаланбағанына біраз жыл болса керек.

– Бұл бұрынғы Шелек тоған шаруашылығы-
ның, қазіргі «Halyk Balyk» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігінің, жалпы 3221 гектар жері 
бар. Соның бір мың гектардан астамын көлдер 
құрайды. Қазіргі таңда су жетіспеуіне байла-
нысты әрқайсысы 7080 гектар жерді алып 
жатқан 8 тоғанның екеуінде ғана су болса, ша-
бақ өсіретін 6 тоған бар. Сол тоғандарды жаз 
бойы суға толтыра алмаймыз. Мамыр, маусым, 
шілдеде шаруашылықтар егін алқаптары мен 
жайылымдықтарын суғару үшін Лаварь тоғанын 
бөгейді. Кезінде осы шаруашылық жылына 1,5 
тоннаға дейін балық өсірген. Қазір көлдер құрғап 
қалғандықтан, тауарлы балық өсіре алмай оты-
рмыз. Тек қана бір жылдық жаздық шабақтарды 
жылына 2 млн данаға дейін ғана өсіріп отырмыз. 
Өзімізден артылғанын сұранысқа орай сатамыз. 
Тұқы, амур, дөңмаңдай аналықтарынан мамыр, 
маусымда құрт балық шабақтарын сұранысқа 
орай 50 млн данадан асыра шығарып отырмыз. 
Сұраныс болса, 100 миллионға жеткізетін мүм-
кіндігіміз бар. Лаварь тоғанын былтыр дихандар 
әр жерден бөгеп, су жібермей қойғанда, бір цех-
тағы 10 млнға жуық құрт шабағымыз өліп қалды. 

Осы шаруашылықта 28 жылдан бері еңбек 
етемін. Осы уақытта 14 бастық ауысты. 
Жоғарыда отырған қожайындарға ұнамаса, 
біздің басшыларды ауыстыра салады ғой. Ұзақ 
жылғы тәжірибем болғандықтан, қатардағы 
балықшы болып жүре беремін. Кей жылдары 
шаруашылықты жалға да берді. Келгендер аз 
шығын шығарып, көп пайда тапқылары келеді.
Ол тәсіл болмайды. Балыққа күтім, жем, су, 
балықпен қоректенетін құстарды үркітетін да-
уыс зорайтқыш (пушка) керек. Ол қажеттілігін 
өтей алмасаң, балық өспейді. 

Шаруашылығымыздағы 910 жастағы бекіре 
тұқымды аналықтардан биыл көктемде уылды-
рық алсақ па деген ойымыз бар. Құдай бұйырт-
са, бірінші рет аламыз. Нәтижесін уақыт көрсе-
теді. Негізгі еңбек қатардағы балықшылардікі. 
Басшылар сатып алып, пайдаланып, қайта 
сатып кете береді ғой.

Тоғандарда тұқы, амур, дөңмаңдай , ал цех-
тарда бекіре, форель бар. Бассейндерге бір қа-
лыпты 15 градустық температурада жер асты 
суы келіп тұр. Биыл форельдің уылдырығын шет 
елден сатып алдық. 34 айда сата бастаймыз. 
Негізі форель уылдырығы жемдеуіңе байланы-
сты екіүш жылда өсіп, тауарлы балық түріне 
келеді ғой. Бекіренің жемі қымбат болғандықтан, 
аздап беріп, жай өсіреді. Жемді көптеп берсе, 
бір жылда 600700 грамм болып жүр. Жемінің 
ерекшелігі сол – балықтың еті, витаминдер, 
минералды қоспалар қосылатындықтан, бір 
келісі 9001000 теңгеге, ал үлкен балықтарға 
600 теңгенің жемін береміз, – деді балықшы Ғани 
Сейітжан.

P.S Қорыта айтқанда, әлемдік на-
рықта үлкен сұранысқа ие болып, қымбат 
бағаланатын қызыл балық, ақ балық және 
қара, қызыл уылдырықтардың басым бөлі-
гі Түркиядан импортқа шығатыны мәлім. 
Олардың түбін қуаласаңыз, дәл осындай 
балық шаруашылықтарына тірелесіз. Сон-
дықтан ҚР ЭГТРМ Балық шаруашылығы 
комитетінің бүгінгі бастамасы – қуана құп-
тарлық қадам. Бұл игілік Алматы облысы 
әкімі тарапынан қолдау тапқанын да баса 
айтқан дұрыс. 

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,
«Заң газеті»

Туған күн 
иелерін төл 

мерекелерімен 
шын жүректен 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!!

01.04.1963 

Бақтыбай  Әбса ғитұлы 
ИСМҰХАМБЕТОВ – Қостанай 
облысы, Жітіқара аудандық 
сотының төрағасы           

02.04.1972

Асламбек Амангелдіұлы      
МЕРҒАЛИЕВ – Ақтөбе облыстық 
сотының төрағасы     

02.04.1962

Тәтті Қайырғалиқызы УАЛИ-
ЕВА – Атырау облыстық соты-
ның қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы                                              

03.04.1983 

Самат Ибрагимұлы ТАУСА-
РОВ – Жамбыл облысы маман
дандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотының төрағасы                                                                                     

03.04.1985

Жанат Саматұлы ХАБАРОВ 
– Атырау облысы Индер аудан-
дық сотының төрағасы  

06.04.1962 

Досжан Сарманқұлұлы ӘМІР 
– Ақмола облыстық сотының 
төрағасы        

08.04.1976

Лариса  ШАМГУНОВА – 
Маңғыстау облысы кәмелетке 
толмағандардың істері жөнін-
дегі мамандандырылған аудан
аралық  сотының төрағасы                             

08.04.1972 

Ләззат Жұбатқанқызы ӘБІ-
ШЕВА – Қостанай облысы 
Арқалық қалалық сотының 
төрағасы міндетін атқарушы

11.04.1975 

Асхат Амантайұлы ӘБДІРОВ 
– Ақтөбе қаласының маман-
дандырылған ауданаралық 
тергеу сотының төрағасы мін-
детін атқарушы

12.04.1974 

Арман Жұмабайұлы ШӘМ-
ШИЕВ – Қостанай облыстық 
қылмыстық істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы                    

12.04.1967 

Бауыржан ЕЛЕМЕСОВ – 
Ақтау қаласының мамандан-
дырылған тергеу сотының 
төрағасы

14.04.1964

Нұрлан Саматұлы ИБРАЕВ – 
Павлодар облыстық азаматтық 
істер жөніндегі алқа төрағасы-
ның міндетін атқарушы

(Соңы. Басы 1-бетте)
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