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Жем-шөп өндірісінің даму қарқыны мал шаруа-
шылығының сұранысын қанағаттандыра алмай отырға-
нын түрлі деңгейдегі ғылыми-зерттеу институттары мен  
өзге де талдау орталықтары ескерткеніне қарамастан, 
құзырлы органдар тарапынан оған құлақ асып, қажетті 
қам-қарекет жасаған ешкім табылмай тұр. 

Шілде айының 
басында Қарағанды 
облысының Ұлытау 
ауданына қарасты 
Байқоңыр ауылын өрт 
шалды. Осы шағын 
ауылдан басталған 
жалын Керегетас, 
Ойшыбар, Қалыбай, 
Демеубай, Сарысай, 
Қызылсай, Ермек 
қыстақтарын  шар-
пыған. Сонымен қатар 
жайылымдық жерлер 
өртенген. Өрт кезінде 
ауыл адамдары үйге 
тығылып, кейбірі тас 
үйдің төбесіне шығып 
жан сақтапты. Мал 
шығыны да аз емес. 
Жағдай құзырлы 
орындардың назарын-
да. 

Олардың таратып 
жатқан ақпаратына 
сүйенсек, бүгінгі таңда 
Байқоңыр ауылын-
да төтенше жағдай 
жария ланып, 17 өрт 
ошағы бақылауға 
алынған. Оқиға ор-
нында 70 арнайы тех-
ника, төтенше жағдай 
департаментінің 350-
ден астам қызметкері 
және еріктілер жұмыс 
істеп жатыр. 
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ТАБИҒАТ ТОСЫН МІНЕЗ
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Жигули ДАЙРАБАЕВ, Қазақстан фермерлер 
одағының президенті:

– Мал шаруашылығын қарқынды дамыту үшін 
тұрақты мал азығы базасы болуы қажет. Қазіргі 
кезде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында 
мал басын қажетті азықпен қамтамасыз ету 
үшін шабындық және егістік жерлер жеткілік-
ті. Сондықтан мал азығын жеткілікті көлемде 
дайындауға барлық мүмкіншіліктер бар. Ал фер-
мерлердің қолындағы шабындық және егістік 
жерлердің жетіспеушілігінен жылда мал азығын 
дайындау қиыншылыққа әкеліп соқтыруда. Әсіре-

Бақыт АЙНЕБЕКОВА, Қазақ мал шаруашылығы және 
жем-шөп өндірісі ғылыми-зерттеу институтының 
жем-шөп өндірісі бөлімінің меңгерушісі:

– Бұрын 10-20 жылда бір қайталанатын құр-
ғақшылық, соңғы жылдары әлемдегі климаттық 
жағдайдың жылдам өзгеруіне байланысты 5-6 жылда 
бір көрініс таба бастады. Бұл туралы БҰҰ мен БҰҰ-
ның азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы (FAO) 
ұйытқы болған шараларда көптен бері айтылып жүр. 
Мәселен, Маңғыстау мен Түркістан облыстарының 
жағдайы екі түрлі. Маңғыстауда мал шаруашылығы-
на ешқашан жеткілікті деңгейде көңіл бөлінген жоқ. 
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ЖЕМ-ШӨП ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАЛАЙ ШЕШУГЕ БОЛАДЫ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МӘСЕЛЕОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

бар мал басын көбейту тұрмақ, сақтап қалудың өзі 
шаруаға мұң болады. Қазір мал құны тірідей жоғары 
болып тұрғанымен, енді аз уақытта күрт құлдырап, 
қысқа дейін ол бір емес, бірнеше есе арзандайды. 
Сондықтан халық жаппай қолда бар малының үштен 
бірін сатылымға шығаратын болады. Біртіндеп көрші 
елдерге тірі мал сату көбейеді. Үкімет оған шектеу 
енгізген күнде де, одан ұтылмаса ешкім ұтпайды. Бөл-
шек саудадағы еттің бағасы да енді арзандауы мүмкін. 
Яғни, нарықтағы жағдай мал шаруашылығы саласын-
дағы өндірісші үшін де, тұтынушы үшін де өте қолай-
сыз болмақ. Бұл туралы бұрынғы ауыл шаруа шылығы 
министрі, сенатор Асылжан Мамытбеков фейсбуктағы 
жеке парақшасында: «Биыл жем-шөппен қамтамасыз 
ету бойынша өте ауыр жыл болып тұр, апатты деп 
айтуға болады.  

Мұнайға иек артқан бұл аймақта жайылым көп болғанымен, шөп аз болады. 
Олар әрдайым көкейкесті мәселе болатын. Қазіргі уақытта Маңғыстау об-
лысынан кейін Түркістан облысы да мал азығының жетіспеушілігінен зардап 
шегуде.

се, Маңғыстау және Қызылорда облыстарында орын алған қуаңшылық 
ауыл шаруашылығы құрылымдарына қиыншылық әкелуде. Осыған орай, 
бұл өңірлерге Ақтөбе облысынан және аудандардан мал басын аман сақтап 
қалу үшін шөп тасымалдануда. 

МАҢҒЫСТАУ МЕН ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ АШТЫҚТАН БҰРАТЫЛҒАН  ТӨРТ ТҮЛІКТІҢ 
ЖАҒДАЙЫНА АЛАҢДАҒАН ЖҰРТ ҚАЗІР ӘРІ-СӘРІ КҮЙДЕ ЖҮР. АПТАП ЫСТЫҚ 
ПЕН ҚҰРҒАҚШЫЛЫҚТАН ЗАРДАП ШЕККЕНДЕР ҚАТАРЫНА БІРТІНДЕП РЕСПУБ-
ЛИКАНЫҢ ӨЗГЕ ӨҢІРЛЕРІ ДЕ ҚОСЫЛА БАСТАДЫ. БҰЛ ЖЕМ-ШӨП ӨНДІРІСІ 
ҒАНА ЕМЕС, БҮКІЛ АГРОӨНЕРКӘСІПТІҢ ҒЫЛЫМҒА НЕГІЗДЕЛГЕН БАҒДАРЛАМА, 
ЖОСПАР, ТҰЖЫРЫМДАМАЛАР БОЙЫНША ЕМЕС, ӨЗ БЕТІМЕН АЛҒА ЖЫЛЖЫП 
КЕЛЕ ЖАТҚАНЫН ТАҒЫ ДӘЛЕЛДЕДІ. 

«Жаман айтпай жақсы жоқ» дегендей зерттеуші 
ғалымдар мен өзге де сарапшылар ауа-райындағы 
қолайсыз жағдай тамыздың ортасына дейін жалғаса-
тын болса, еліміз алдағы қысқа қажетті жем-шөптің 
жартысын да жинай алмауы мүмкін.  Қазірдің өзінде 
жем-шөптің бағасы күн сайын өсіп бара жатыр. Қолда 

Елтай АУБАКИРОВ, Алматы 
облысы Әділет департаменті 
зияткерлік меншік құқықтарын 
қорғау бөлімінің басшысы: 

«ТАУАР БЕЛГІСІ –
ӨТЕ ҚҰНДЫ 
КАПИТАЛ»

– Елтай Нүсіпбекұлы, әділет 
органдарында зияткерлік мен-
шік құқығы бойынша қандай 
жұмыс атқарылады ? 

– «ҚР Әділет органдары тура-
лы» заңының 3-бабы 7-тармағы-
на сәйкес, зияткерлiк меншiк 
құқықтарын сақтау және қорғау 
саласындағы мемлекеттiк саясат-
ты қалыптастырып, жүзеге асы-
рып отырмыз. Осы аталған заң-
ның 22-бабы, 1-тармағына сәйкес 
жеке және заңды тұлғалардың 
зияткерлік меншік құқығы сала-
сындағы заңнама талаптарының 
сақталуын тексереміз. Мемлекет-
тік бақылау Кәсіпкерлік кодексі-
не сәйкес тексеріліп, заңнама  
бұзылған жағдайда әкімшілік 
жауапкершілікке тарту қарасты-
рылады.

ҒАЛАМТОР АРТЫНДАҒЫ 
«ӘМІРШІ»

8-бет

ЕҢБЕГІМЕН ЕР СЫЙЛЫ

5-бет

Биыл ауыл шаруашылығы 
ө н д і р і с ш і л е р і н е  ү л ке н 
с ы н а қ  б о л д ы .  А п т а п 

ыстық пен  құрғақшылық с а л
дарынан егіншілер су, малшы лар 
жемшөп тапшылығын сезіне бас
тады.  Тығырықтан шығар жол 
бар ма? Cарапшылар пікірін біл-
ген едік.

ҰЛЫТАУДАҒЫ ӨРТ 
ҚАУІП СЕЙІЛІП КЕЛЕДІ
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ - 
СҮЗГІСІЗ САЙЫС АЛАҢЫ

Қазір әлеуметтік желіге тіркелмеген 
адам аз. Кейбіреулер осы кеңістікте та-
нылып, байып жатыр. Азаматтық қоғам-
ның ойын ашық айтып, билік тарапынан 
көңіл аударылмай жатқан мәселеге жұрт-
тың көзқарасын білдіруі, әділдік іздеген 
жанның жанайқайын жеткізуі құптарлық. 
Дегенмен, әлеуметтік желінің әлегі аз бол-
май тұр. Жазу еркіндігін жүгенсіз жібер-
гендіктен бе, әлеуметтік желіде өзіне тиген 
мүмкіндікті әркім өз деңгейінде көрсетіп, 
жөн-жосықсыз адамдардың ар-намысына 
тиіп, ашықтан-ашық абыройына нұқсан 
келтіру көбеюде. Ал бұқараға біреудің 
басындағы кемшілікті көрсетіп, ар-намы-
сына тіл тигізудің соңы қайғылы аяқталса, 
қайтпек керек?

Расында әлеуметтік желідегі талқыға 
шыдамай өз өміріне қол салатындар да 
кездеседі. Өткен жолы, Ордабасы ауданын-
дағы мектеп директоры орынбасарының 
әлеуметтік желідегі сын-пікірден кейін 
суицид жасауға оқталуы соның дәлелі. 
Кейде әлеуметтік желідегі ашулы жұрттың 
пікір білдіруде өзі сын айтып отырған жан-
ның жақындарын ойламайтыны өкінішті. 
Осындай жағдайдан кейін желі қолда-
нушыларына жауапкершілік жүктеу керек-
тігі талай рет айтылды. Алайда, желідегі 
жазбасы үшін жаза арқалап кеткендерді 
көрген жоқпыз. Есесіне, екілене пікір біл-
діргендердің елге танылып, беделі артып 
жатқандай. 

Әлеуметтік желіде ар-намысқа тиетін 
әдепсіз сөздер үшін жауапкершілік қарас-
тырылған. Алайда, бұл қорлаудың сипаты-
на байланысты беріледі. Қылмыстық ко-
декстің 131-бабында айтылғандай, қорлау 
адамның жеке басына қарсы қылмыс болып 
есептеледі. Яғни, ауызша немесе жеке хат 
алмасуда жәбірленуші әдепсіз және әдеби 
емес өрнектерді қолданған қолданушы-
ның үстінен арызданса, қорлау дәрежесін 
алдымен арнайы лингвистикалық топ 
зерттейді. Егер адамды әдепсіз сөздермен 
қорлағаны нақтыланса, 100 АЕК-ке дейін 
айыппұл төлеуі тиіс. Айыппұлдың орны-

ОҢ ҚАДАМ

ЖАҢА СОТ - 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР

 Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
соты ҚР Президентінің жолдауында көзделген «Әділетті мемлекет» 
құрудың бағыт-бағдары және «Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» тұжырымдамасын іске асыру мақсатында құрылды. Әкімшілік 
әділет соттары жария-құқықтық қатынастардан туындайтын, яғни 
мемлекеттік органдар, азаматтар мен заңды тұлғалар арасындағы 
дауларды шешуге бағытталған. Ақтөбе облыстық сотының әкімшілік 
істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Ербол Төлеевтің сөзінше, 
1 шілдеден бастап жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі күші-
не енді. Жаңа заң әкімшілік органдардың да, соттардың да жари-
ялы-құқықтық дауларды қарау кезіндегі жұмысын өзгертеді.

– Енді мемлекеттік орган шешімімен келіспейтін азаматтар 
сот тәртібімен шағымдануға құқылы. Судья әкімшілік істің нақты 
және заңды тараптарына қатысты құқықтық негіздер бойынша 
өзінің алдын ала құқықтық пікірін айтуға құқылы. Яғни, соттың 
рөлі белсенді. Сот өз бастамасы немесе әкімшілік процеске қаты-
сушылардың уәжді өтінішхаты бойынша қосымша материалдар 
мен дәлелдемелер жинайды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу 
міндеттерін шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді орындайды. 
Істі қарау мерзімі өзгерді, дауды шешуге 3 айдан аспайтын мерзім 
беріледі. Талап арызды қараусыз қалдыру, талап арызды қабыл-
даудан бас тарту және іс жүргізуді тоқтату көзделмеген. Жоғары 
Соттың мәліметіне сүйенсек, республика бойынша сотқа түсетін 
азаматтық істердің 5 пайызы мемлекеттік органдар іс-әрекетіне қа-
тысты түсетін шағымдар екен. Жаңа әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің нормалары билік органдарымен дауларды қарау кезінде 
азаматтардың құқығын қорғауды күшейтіп қана қоймай, мемлекет-
тік органдардың тұлғалардың өтініштерін қарау сапасын артты-
руға, сол арқылы қоғамның жария билігіне деген сенімін нығайтуға 
мүмкіндік береді. Әсіресе, жер телімін берудің заңдылығы, кеден 
мен салық саласына қатысты арыздар жиі қаралады. Сот орындау-
шыларының іс-әрекетіне қатысты да шағымдануға болады, – дейді 
Ербол Төлеев.

Іс-шараны ашқан Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин 
жаңа сот төрелігі объектісінің ашылуы сот тарихындағы елеулі оқиға 
екенін атап өтті. Ал Ақтөбе облыстық сотының төрағасы Асламбек 
Мерғалиев жаңа сот мемлекеттік билік органдары мен азаматтар 
арасындағы теңдікті қамтамасыз етуі үшін құрылғанына тоқталып, 
әкімшілік әділет соты әділдіктің, заңдылық пен адалдықтың нағыз 
мекеніне айналатынына сенім білдірді. 

Іс-шара салтанатты рәсіммен жалғасын тапты.Сот ардагерлері 
Балтабай Сабыров пен Қыпшақ Байжанов ғимаратты ашып, қызыл 
лентаны қиды. Жаңа әкімшілік сот ғимараты жергілікті бюджет 
қаржысы есебінен салынған. Сот жұмысының ашықтығы мен қол-
жетімділігін қамтамасыз ету үшін келушілерге қолайлы жағдай 
жасалып, технологиялық инфрақұрылыммен жабдықталған. Онда 
үш бөліктен құрылған фронт-кеңсе  жұмыс істейді. Олар: ақпарат-
тық орталық, кіріс кеңсесі және өзіне-өзі қызмет көрсету орталығы. 
Сонымен қатар медиатор, адвокаттар мен прокурорлар үшін жеке 
кабинеттер орналасқан. 4 сот залы бар, барлығы 8 судья жұмыс 
істейді.

 Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

ШАРА

пікір жазған адам заң талабын орындамаса, 
желі қолданушысы ғана емес, әлеуметтік 
желінің өзіне де айыппұл салынады. Жаңа 
заң бойынша, әлеуметтік желілер была-
пыт сөз жазылған жазбаларды тауып, оны 
өшіріп отыруға бір тәулік уақыт беріледі. 
Егер берілген уақытта жазба өшірілмесе, 
жазба авторына емес, әлеуметтік желінің 
өзі 800 мыңнан 4 миллион рубльге дейін 
айыппұл арқалайды. Беларусь, Украина 
мен Қырғызстанда да осыған ұқсас жауап-
кершілік қарастырылған.

Халық қалаулылары азаматтық қоғам-
ның бейнесі әлеуметтік желіге байланысты 
болып тұрғанын айтып, бұл орайда желі 
қолданушыларының әкімшіліктік жау-
апкершілігін арттыру керектігін айтады. 
Қоғамдағы кез келген келеңсіздікке жауап-
кершілік жүктеу арқылы ғана адамдардың 
ар-ожданын қорғауға болады. Заңгерлердің 
айтуынша, Қылмыстық кодекстің 105-ба-
бында өзiн-өзi өлтiруге дейiн жеткiзген 
жағдайда, оның ішінде жәбiрленушiнi 
қорқыту, оған қатігездiкпен қарау немесе 
оның адами қадір-қасиетiн үнемі қорлау 
арқылы адамды өзiн-өзi өлтiруге дейін 
немесе өзiн-өзi өлтiруге баруға дейiн 
жеткiзу үш жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. Ал 
131-бапта адамның абыройы мен қадiр-қа-
сиетiн әдепсiз түрде кемсiткендерге жаза 
бар. Ендігі жерде бізге де өзге елдердегі-
дей желі қолданушыларын жөнге салатын 
заң нормаларын қатайтып, халықтың 
құқықтық сауатын арттыру маңызды. 

Мәжіліс депутаты Берік Бекжанов 
желіде жазба қалдырғанда ауыздан шыққан 
әрбір сөз атылған оқпен тең екенін түсіну 
керектігін тілге тиек етеді. «Айтылатын 
сын шын болуы керек. Бірақ, адамдық 
шекарасынан асып кетпегені абзал. Әле-
уметтік кеңістікте адамның ар-намысын 
кемсіту – адамдыққа жат. Білуімше, қазір 
Ақпарат және қоғамдық даму минис-
трлігі әлеуметтік желі қолданушыларының 
жауапкершілігін көтеруге бағытталған 
заң жобасын жасап жатыр. Тиісті жауап-
кершілік болмаса, әлеуметтік желідегі әр 
сөздің соңы қайғымен аяқталуы мүмкін. 
Қазір желі қолданушылары ғана емес, БАҚ 
өкілдері де жол-көлік апатынан репортаж 
жасағанда, қиналып жатқан адамдарды 
ашықтан-ашық түсіріп, желіге салады», – 
дейді депутат Берік Айдарбекұлы. 

Әріптесінің сөзіне алып-қосары жоқ 
екенін жеткізген депутат Мәди Елюбаев: 
«Біздің заңнамаларда адамның ар-ожда-
нына тіл тигізгендерге жаза болғанымен, 
заңды қолдануда кемшілік көп. Себебі, 
адамдардың құқықтық сауатын арттырмай, 
жазаны қатайта бергенмен мәселе өзгер-
мейді. Құқық қорғау органдарына деген 
сенімнің жоқтығы да жәбірленушінің желі 
қолданушысының үстінен арыз жазуға 
немқұрайлы қарауына себеп болады. Ар-
тық айтқаным емес, қазір әлеуметтік желі 
жуынды төгетін жерге айналды. Кім не 
айтқысы келеді, айта береді, біреудің ар-на-
мысына қарсы жазғысы келсе, жаза салады. 
Желіде жала жауып, адамның атына кір 
келтіргендерді жауапкершілікке тартуды 
бар заңның нормаларын орындатудан 
бастаған дұрыс», – дейді. 

Өзгені қаралап абырой жинағаннан, 
ауыздағы сөзге абай болған артық. «Ауыз-
дан шыққанша – сөз сенің тұтқының, 
аузыңнан шыққан соң – сен сөзіңнің тұтқы-
нысың» дегенді қаперде ұстағандар өзге-
лердің өміріне де құрметпен қарайтыны 
ақиқат. 

Жадыра МҮСІЛІМ 

Осы күні әлеуметтік желіде абырой жинау үшін өзгелердің 
ар-намысына тиетін ауыр сөз айтып, билікті сынау әдетке 

айналды. Біреудің  кемшілігін көрсек, төбеміз көкке жеткендей 
қуанатын болдық. Желі қолданушылар теріс жазбаларды іздеп 
жүріп оқыса, көгілдір экран мен ақпараттық сайттар да жастар-
ды жұлыстырып, келеңсіздіктерді көрсету арқылы рейтинг 
жинайды. Біздегі басты ақпараттардың өзі атыс-шабыс оқиға-
ларынан басталып, әлдебіреуді қаралаудан құралатын болып 
кетті.

на сол сомаға түзету жұмыстары немесе 
120 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға 
жегілуі мүмкін. Ал бұқаралық ақпарат 
құралдары мен әлеуметтік желілерді пай-
далану арқылы көпшілік алдында қорласа, 
сол баптың екінші бөлігіне сәйкес, 200 
АЕК немесе 583 400 теңгеге дейін айып-
пұл салынады. Немесе жазаны 180 сағатқа 
дейін қоғамдық жұмыстармен алмастыруға 
болады.

Жеке басқа тиіскендерді жөнге сала-
тын заңның орындалмауына адамдардың 
құқықтық сауатының төмендігі себеп. 
Өйткені, көп жағдайда жәбірленушілер 
көпшілік алдына шыққан қызметтегі 
кемшілігіне қысылып, жеке басына ай-
тылған сөздерге жауап беруге психология-
лық тұрғыда дайын болмайды. Әлеуметтік 
желідегі өзіне қарсы айтылған анайы жаз-
баның астында бір емес, бірнеше адамның 
пікірі жиналады. Бұл жағдайда жәбірле-
нуші «жалғыздың шаңы шықпас» деген 
түсінікке сүйенеді. Көп жағдайда өзіне 
сенімділіктің жоқтығы, құқықтық сауат-
тың төмендігі қорлау ісі бойынша тергеуді 
бастауға кедергі болады. 

Өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүрлеу – 
қылмыс объектісі басқа адамның өмірі 
болып табылатын қылмыс. Ол деген сөз, 
жәбірленушінің адамдық қадір-қасиетін 
қорқыту, қатігездік немесе жүйелі түрде 
қорлау арқылы өзін-өзі өлтіруге итермелеу, 
әрекет жасату. Осындай қылмыс үшін ше-
телде желі қолданушылар айыппұл төлеу-
ден бастап, темір торға тоғытылуға дейін 
жазалануы мүмкін. Мәселен, Ресейдің 
Қылмыстық кодексінің 110-бабына сәйкес, 
адамды қорқыту, қатігездік немесе жәбір-
ленушінің адамдық қадір-қасиетін жүйелі 
түрде қорлау арқылы өзін-өзі өлтіруге 
дейін жеткізгендер үш жылдан бес жылға 
дейін мәжбүрлеп жұмыс істеуге немесе сол 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жа-
заланады. Биыл ақпаннан бастап бұл елде 
500 мыңнан аса аудиториясы бар әлеумет-
тік желілерде былапыт сөз жазуға мүлдем 
тыйым салынды. Бұдан былай боқауыз 

Төлеби ауданында бос жұмыс орын-
дарының жәрмеңкесі өтуде. Аталған 
жәрмеңкеге Түркістан облысы бойынша 
ҚАЖ департаментінің Төлеби аудандық 
пробация қызметінің есебінде тұрған 
қоғамнан оқшаулауға байланысты емес 
жазаға тартылған азаматтар да қатысты. 
Ынталы азаматтарға  бос жұмыс орнын 
ұсынып отырған мекемелер аз емес.

Өңірлік мекемелерден бөлек, Сол-
түстік Қазақстан, Батыс Қазақстан 
облыстарынан да жұмыссыздарға бос 
ваканцияларды  ұсынған жұмыс бе-
рушілердің көбейгені қуантады. Бұл 
азаматтарға таңдау мүмкіндігін береді. 
Аталған жәрмеңкеге қатысқан әрбір 

адам көрсетілген жұмыстарға өтініш 
беріп, аудандық Жұмыспен қамту орта-
лығы арқылы көңілі қалаған мекемеге 
орналаса алады. Солардың арасында 
қателікке бой алдырған пробация қыз-
метінің есебінде тұрған сотталған 
азаматтар да бар. Жұмысқа орналасу 
арқылы, олардың өз отбасын асырауы-
на мүмкіндік туады. Сонымен қатар, 
жұмыссыздықтың салдарынан орын 
алатын қылмыстың саны да азаяды де-
ген сенімдеміз.

– Бүгінгі Төлеби аудандық Жұ-
мыспен қамту орталығында ұсынылған 
жұмыстарға пробация қызметінің 
есебінде тұрған азаматтар қатысып, 

өз өтінішін берді. Жұмыс берушінің 
талабына сай болғандар құжаттарын 
сол жерде тапсырып кетуіне болады. 
Мұндай шараларды ұйымдастырудағы 
басты мақсатымыз – өмірде қателік 
жасап, шалыс басқан жандарды қоғамға 
бейімдеу . Сонымен қатар, жұмыссыз 
үйде бос жатпай, отбасын асырауына 
қолдау көрсету.

Себебі адамдардың басым бөлігі 
қылмысқа жұмыссыздықтың салда-
рынан барады, – деді Төлеби аудандық 
пробация қызметі бөлімінің бастығы, 
әділет майоры Асқар Қамбарбаев.

Раушан НАРБЕК

Ақтөбеде жаңадан мамандандырылған ау-
данаралық әкімшілік соты ашылды. Басты 

мақсат – азаматтардың құқығы мен заңды мүд-
десін қорғау. Енді тұрғындар мемлекеттік орган-
ның шешімімен келіспеген жағдайда осы сотқа 
шағымдана алады. Жаңа сот ғимаратының ашылу 
салтанатына Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Ора-
залинмен қатар, мемлекеттік органдардың бірінші 
басшылары, сот төрағалары және ардагерлері, су-
дьялар қауымы қатысты. 

«ЖҰМЫСЫ ЖОҚТЫҚ...  АЗДЫРАР АДАМ БАЛАСЫН»
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– Алда мал қыстату науқаны келе жатыр. Қыс қаһарына тө-
теп беру үшін қапысыз дайындық керек. Сондықтан төрт түлікті 
қыстан шығынсыз шығару үшін фермерлер жем-шөп қорын жет-
кілікті мөлшерде жинауға тырысулары тиіс. Оның үстіне биыл 
шөптің бағасы қымбаттап кеткені баршаға мәлім. Бүгінгі күнде 
өңірлерде мал азығы үшін қажетті шөп жинау науқаны қызу жүріп 
жатыр. «Қыстың қамын жаз ойлаған» фермерлердің басым бөлігі 
қажетті шөп көлемінің жартысын жинап алған. Жалпы, республика 
бойынша жем-шөп қорын жеткілікті деңгейде әзірлеуге мүмкіншілік 
бар. Дегенмен, кей өңірлерде орылатын шөп фермерлердің мұқтаж-

– Биыл өткен жылмен салыстырғанда жем-шөп жинау бірнеше есеге төмендейді. Өзін-өзі Ал-
маты облысы шөппен, Ақтөбе облысы сабанмен қамтамасыз етіп, артылған бірлі жарым өнімін 
басқа облыстарға сатуы мүмкін. Яғни, қаһарлы қыста қазіргі қолда бар малдың өзін жем-шөппен 
қамтамасыз ете алмаймыз. Оның саны да енді біртіндеп кеми бастайды. Жайлаудан қайтқан 
кезде оған азық тауып беру қиын болады. Мысалы, бір сиырдың тірідей бағасы бұрын 300 мың 
теңгеден жоғары болса, оны енді 150 мыңнан сатуы мүмкін. Алматы облысында 1 бума шөп 
400-800 теңге болса, қазір 1000-1300 теңгеден сатылып жатыр. Ол қысқа дейін тағы өсетін 
болады. Бүгінгі таңда Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарында көп жылдық шөптің алғашқы 
шабылуы жүріп жатыр. Өнім жылдағыдан 40 % кем. Былтыр да аз жинағанмен, тығырықтан 

Сауалнаманы дайындаған Ерлік КЕБЕКБАЙ, «Заң газеті»

Жигули ДАЙРАБАЕВ, Қазақстан фермерлер одағының президенті: Бақыт АЙНЕБЕКОВА, Қазақ мал шаруашылығы және жем-шөп өндірісі 
ғылыми-зерттеу институтының жем-шөп өндірісі бөлімінің меңгерушісі:

дықтарын толық қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан, жетіспейтін көлемді олар көрші об-
лыстардан, аудандардан сатып алуды жоспарлап отыр. Бұл ретте фермерлер бірінші кезекте 
өз қажеттіліктерін толтырады, содан соң сұраныс білдірген жергілікті тұрғындарға төмен 
бағамен өткізеді. Фермерлердің бұл әрекеті мал азығынан қысылған халыққа кәдімгідей жәр-
дем болып отыр. Жалпы, жағдайдың тұрақталуы келер көктемдегі жердің ылғалдылығына 
байланысты. Түлік түгендеген фермерлер «биылғы қыстан аман шықсақ, алдағы көктемнен 
үміт зор» дейді. Біздің есебіміз бойынша барлық санаттағы шаруашылықтарға 2021–2022 
жылдардағы мал қыстауына 22 млн тонна шөп, 1,8 млн тонна пішендеме, 2,0 млн тонна сүр-
лем, 4 млн тонна сабан, 5 млн тонна жем керек. Сонымен қатар, мал басын жеммен қамтама-
сыз ету мақсатында жем қорын «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ арқылы ұйымдастырып, 
мал азығын сатып алуды жүзеге асыру қажет.

ЖЕМ-ШӨП ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАЛАЙ ШЕШУГЕ БОЛАДЫ?
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шықтық. Биыл енді шөп те, жем де жетпейді. Құрғақшылыққа байланысты экспортқа кететін бидай мен ұн ғана емес, 
мал азығын дайындауға бөлінетін бидай, арпа, сұлы сияқты дақылдардың көлемі айтарлықтай азаяды. Біреулер ұлт-
тық қордан мал азығын сатып алуға қаржы бөлінуі керек деп жатыр екен. Өзге тұрмақ өз елімізде артық өнім болмаса, 
шаруалар оны қайдан сатып алмақ. Шетелден жем-шөп сатып алатын болсақ, оның өзіндік құны жоғарылап кетеді. 
Яғни, бұл қаржы меніңше тиімсіз жұмсалатын болады. Осы жылы мал басын осындай құрғақшылық орын алып жатқан 
аймақтарда азайтып, тек асыл тұқымды малдарды қалдыру керек.Елімізде жем-шөп өндірісін арттыру үшін ауыл ша-
руашылығы ғылымына және өндірісіне кешенді қадам қажет. Жем-шөп өндірісі және оларды қаржыландыру бойынша 
ғылыми бағдарламалардың бағытына назар аударғанын қалаймыз. Азықтық шөптер бойынша тұқым шаруашылығын 
қолдау өте маңызды. Және ең бастысы жем-шөп дақылдарын субсидиялау жөніндегі мәселелерді шешу қажет.

ТАБИҒАТ ТОСЫН МІНЕЗ ТАНЫТЫП ТҰР
Суық әрі ұзаққа созылған көктем, 

жауын-шашынға сараң, құрғақ жаз 
салдарынан жайылымдар мен ша-
бындықтарда шөп бой көтермей, күн 
ыстығына жұтап, бірден қурап кетті. 
Қысқасы, шөптердің вегетациялық ке-
зеңі жүзеге аспады. Түрлі жағдайлардың 
тоқайласуы дерсің. Мал өсірушілерге 
өте қиын әрі күрделі жыл болып тұр. 
Бұл, әрине, жеке бизнестің проблема-
лары деуге болады. Азықты ат арымас 
демекші, ертеңін ойлаған малшы жем-
шөптің екі жылдық қорына ие болуы 
шарт. Жем-шөптің қоры географиялық 
орналасуымызға тән топырақ-климат-
тық белдеуінде ара-тұра болып тұра-
тын қуаңшылық кезеңді оңай өткеруге 
мүмкіндік береді. Шөбі жұтаң жаз, 
қуаңшылық және басқа да сынақтар 
біз үшін қандай да бір форс-мажорлық 
жағдай емес, айтарлықтай болжамды, 
қайталанып тұратын ситуация. Біз 
ата-бабамыз малдың қамын ойлап, жаз-
да жайлауда, қыста қыстауда жүретін, 
көшпенді өмір салтынан әлдеқайда 
арылғанбыз. Отырықшы тұрмыс салты 
шөптің қорын жинап, жайылымдар-
ды жақсартып, қыстың қамын жазда 
ойлап отыруды талап етеді. Алайда, 
қайталап айтамын: көктем ызғары 
созылып, жаз аптабы қиынға соқты. 
Сондай-ақ, келесі жылдың малға ма-
мыражай болатынына ешбір кепілдік 
жоқ. Фермерлер алаңдап, шығындарды 
есептеп, мал басын қысқарта бастайды, 
малды сойып, немесе тірідей арзан 
бағамен сатады. Тірі малға, етке баға 
құлдырайды.  Бірақ, қысқа ғана уақытқа 
мәжбүрлі түрде төмендеген баға, мал 
басының жаппай қысқаруы салдарынан 
кейін мал шаруашылығында өндірілетін 

«Қазгидромет» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнының статистикалық болжамына сәйкес 
шілде айында Ақтөбе (Нұра, Ырғыз), Қостанай 
(Қарамеңді, Амангелді), Атырау (Құлсары) және 
Маңғыстау облысының (Аққұдық) жекелеген 
пункттерінде экстремалды қуаңшылық жағдайлар 
күтіледі. Ал Ақмола (Есіл, Жақсы, Атбасар), Ақтө-
бе (Новороссийское, Қарабұтақ, Басқұдық, Нұра, 
Ырғыз), Қостанай (Пресногорьковка, Аршалы, 
Тобыл, Аралкөл, Торғай), Солтүстік Қазақстан 
(Тайынша) және Маңғыстау облысында (Сам) 
қатты, ал Ақмола (Балкашино), Ақтөбе (Комсо-
мольское, Темір), Қостанай (Михайловка, Қарасу, 
Жітіқара, Құсмұрын, Диевская, Железнодорож-
ный), Солтүстік Қазақстан (Явленка, Сергеевка 
және Рузаевка), Шығыс Қазақстан (Лениногорск), 
Жамбыл (Қордай), Алматы (4-ші Ауыл), Қызылор-
да (Қазалы) және Атырау облыс тарында (Атырау) 
орташа деңгейде болмақ. 

– Маусым айының соңғы онкүндігіндегі мол 
жауын-шашынның арқасында, орташа ылғалды 
жағдайлар Батыс Қазақстан (Жалпақтал, Жәнібек, 

Ақтөбеде ажырасқандардың саны көбейді. 
Мамандардың айтуынша, некенің бұзылуы-
на көбіне ерлі-зайыптылардың бір-бірімен 
түсініспеуі себеп болады.

Ақтөбеде отбасы құндылықтарын насихаттау, 
гендерлік тендікті дамыту және отбасы институ-
тын нығайту мақсатында «Отбасы құндылықтары 
– ортақ міндет» тақырыбында кәсіби медиатор, 
психологтардың отбасылармен кездесуі өтті. 
Шара барысында мамандар қатысушылардың 
сауалдарына жауап беріп, жұптар арасында тре-
нинг өткізді. Психологтар мен кәсіби медиатор-
лар өз ақыл-кеңестерімен бөлісті. Мамандардың 
айтуынша, жыл басынан бері 1863 жұп некеге 
отырған. Өкінішке орай, олардың 273-і ажырасып 
кеткен. Ажырасуға көбіне тума-туыстар арасында 
түсініспеушіліктің пайда болуы және жас жұбай-
лардың бірін-бірі түсінбеуі себеп болады екен. 
Өңірде гендерлік саясатты жүзеге асыру және 

отбасы институтын нығайту мақсатында күн-
делікті қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. 
Мәселен, Ақтөбеде орналасқан «Анаға тағзым» 
орталығында кәсіби мамандар, медиатор мен 
психологтар ажырасу жолындағы немесе тұрмыс-
тық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүрген 
отбасылармен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. 
Жыл басынан бері орталық мамандары 600-ге 
жуық отбасыға көмек көрсеткен. Психолог Бибі-
гүл Қалелдің айтуынша, мамандардың көмегіне 
жүгінген отбасылардың басым бөлігі ажырасуға 
ниет білдіргендер.

– Бізге келген әрбір отбасының ажырасу 
себебін алып қарасақ, нақты себеп жоқ. Алайда 
барлығы да отбасы ішіндегі түсініспеушіліктен 
басталады, – дейді.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

өнімдердің (ет, сүт, май және тағы 
басқа) құны күрт өсуіне әкеліп соғады. 
Ал сонда, бағаның өсуі бүкіл халықтың 
қалтасын қағады. Сол кезде жағдайды 
түзеуге кеш болады, жақсартам десең 
де ештеңе көмектеспейді. Оны түзеу 
елімізге ұзақ уақытқа, әрі қымбатқа 
түседі. Елді дүрліктірген картоптың 
екі апталық проблемасын алдап-сулап, 
сөзбен сылап-сипап еңсеруге мүмкін-
дік болса, ет пен сүт бағасының күрт 
өсуінің салдары картопқа қарағанда 
әлдеқайда сұрапыл болады. Сондықтан 
мал шаруашылығына төнген жағдай 
картоп немесе жұмыртқаға қатысты 
уақытша түйткіл деп ойлап, қол қусы-
рып отыруға болмайды. Мұның артын-
да бағалардың тұрақты өсуі (мал шаруа-
шылығында мал басы тез өспейді) ғана 

емес, шағын бизнестің жаппай банкрот 
болып жабылуына, жұмыс орындары-
ның қысқаруына, мыңдаған отбасының 
табыссыз қалуына әкеледі. Не істеуге 
болады: 1) Үкімет пен әкімдіктерге бұл 
мәселе мал өсірушілердің ғана түйт кілі 
емес екенін түсіну керек. 2) Ауыл ша-
руашылығы саласындағы биз неске жәр-
демдесудің кешенді шара ларын әзірлеу: 
қолданыстағы несие лердің мерзімін 
ұзарту және қайта құры лымдау; азық 
сатып алуға мұқтаж фермер лерге қо-
лайлы шарттармен жаңа несиелер, 
уақытша қаржылай көмек тарату; астық 
өсіретін өңірлерде дәнді дақыл дарды 
ору кезінде сабан жинау бойынша жұ-
мысты ұйымдастыру (биыл сабанды 
әдеттегідей сабан ұсақтаушы машина-
лармен алқаптарға тастамай, жинап алу 

керек); осы сабанды басқа өңірлерге 
көлікпен жеткізуді жолға қою; мүмкін-
дігінше шөпке мұқтаж фермерлерге 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-
да – ұлттық парктер, қорықтар, орман 
шаруашылығы кәсіпорындары, жабайы 
табиғат қорықтарында және басқа да 
ерекше қорғалатын жерлерде шөп шабу 
мен жинауға мүмкіндік беру; ой, қыр-
дағы, өзен мен көлдердің маңындағы 
қамыс бар ма, жантақ бар ма, малға 
азық бола алатын шөп-шалаңның бәрін 
ору жұмысын ұйымдастыру; жеке қо-
салқы шаруашылықтардың қысқа мал 
азығын жинауға көмектесу жолдарын 
табу; жем-шөп дайындау үшін жеңіл-
дікпен берілетін жанармай мәселесін 
шешу; жәрдем берудің басқа да шарала-
рын қабылдау. Мәселені шешуге уақыт 
барда әрекет ету керек! Шара қолданба-
са кеш болады!» деп жазды. 

Көп уақыт өтпей ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі  Маңғыстау және 
Қызылорда облыстарында мал өлімі 
тоқтап, жағдай тұрақтанды деп хабар-
лады. Олардың мәліметіне қарағанда,   
3 шілдеге дейін  екі аптаның ішінде  
республиканың басқа өңірлерінен 13 
мың түп және 92 орам шөп әкелінді. 
Қосымша, Қостанай облысы апта сайын 
5 вагоннан кебек жөнелтуде. Ақтөбе 
және Атырау облыстары маңғыстаулық 
шаруаларға өз аумақтарында шөп ша-
буға мүмкіндік берді. Шөп сатып алуды 
«Каспий» ӘКК қаржыландырды (204 
млн теңге). Өз кезегінде Азық-түлік 
корпорациясы 637 тонна арпаны 17%-ға 
төмендетілген бағамен сатты. Маңғыс-
тау облысының агроқұрылымдарын-
да малдың қыстауы үшін және жеке 
қосалқы шаруашылықтардың жем 
сатып алуы үшін Үкімет резервінен 
1,9 млрд теңге бөлінеді. Онымен қоса, 

жайылымдыққа жаюға мүмкіндігі бар 
Бейнеу және Қарақия аудандарына 
малды тасымалдау жүзеге асырылуда. 
Сондай-ақ, Ақтөбе, Атырау және Сол-
түстік Қазақстан облыстарының ау-
мағына жаз кезінде мал жаю үшін 2260 
бас жылқы, 3 мың қой, 200 түйе және 
1010 бас ірі қара мал тасымалданды. 
Мұндай көмек Қызылорда облысына да 
жасалған. Атап айтқанда, Арал ауданы-
на жоңышқа жеткізу ұйымдастырылды, 
сонымен қатар, мың тоннадан астам 
шөп, 40 тонна құнарлы жем түсті. Азық-
түлік корпорациясы арқылы 600 тонна 
арпа сатып алу туралы келісім-шарт 
жасалды. Жем-шөпті 10-15% арзанда-
тып сату бойынша ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі өткізілді. Бұдан басқа, жер-
гілікті бюджет қаражаты есебінен азық 
құнын субсидиялауға 3,4 млрд теңге 
көлемінде қаражат бөлу туралы мәселе 
қарастырылуда. 

Қазіргі таңда Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің жанынан жем-шөппен 
қамтамасыз ету мәселелерін шешуді 
үйлестіру үшін республикалық жедел 
штаб құрылды. Оның құрамына облыс-
тар мен аудандар әкімдерінің орын-
басарлары, Азық-түлік корпорациясы 
мен Бәйтерек холдингі ұйымдарының 
басшылары енгізілді. Облыс әкімдіктері 
алдағы уақытта ауыл шаруашылығы 
малдарын қыстатуға жем дайындау 
жоспарын айқындап, апта сайын мони-
торинг жүргізе отырып, оларды орын-
дау бойынша жұмыстар ұйымдастыра-
ды. Яғни, жағдай ел дүрлігердей қауіпті 
емес. Әйтсе де «балапанды күзде сана» 
дегендей дайындықтың деңгейін қысқы 
маусым көрсететін болады.   

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ТОСЫН ЖАЙ

ҚУАҢШЫЛЫҚ ҚЫСЫП БАРАДЫ 

ТҮЙТКІЛ

АЖЫРАСУШЫЛАР САНЫ АРТТЫ

Орда), Шығыс Қазақстан (Бақты) және Маңғыс-
тау (Бейнеу) облысында болжанады. Қалған ау-
мақтарда ылғалдану шарттары қалыпты жағдайға 
жақын болады. Сондай-ақ, шілде айында еліміздің 
солтүстік-шығыс жартысында жауын-шашын мөл-
шері нормаға жуық болады деп күтілуде. Шілдеде 
ауаның орташа айлық температурасы республи-
каның басым бөлігінде нормадан 1-2° жоғары, 
еліміздің солтүстік жартысында норма шама-
сында болады деп күтілуде. Ай бойы Қазақстан 
аумағы бойынша ауа райының антициклоналды 
түрі басым болады деп болжанады, ыстық және 
жауын-шашын аз болуы күтілуде, тек жекелеген 
күндері циклондардың өтуімен қысқа мерзімді 
найзағаймен жазғы жаңбыр күтіледі, желдің 15-25 
м/с күшеюі болжанады, – дейді Агрометеороло-
гиялық мониторинг департаментінің директоры 
Нонна Лоенко. Оның айтуынша, шілде айының 
екінші онкүндігінің басында алдымен еліміздің  
батысы мен солтүстік-батысында ауа темпера-
турасының жоғарылауы болжанады, содан кейін 
онкүндіктің ортасынан республиканың барлық 
аумағында температуралық фонның жоғарылауы 
болжанады. Батыста және солтүстік-батыста: түн-
де +22+30°С-қа дейін, күндіз +33+43°С-қа дейін; 
солтүстікте, орталықта және шығыста: түнде 
+15+23°С-қа дейін, күндіз +28+39°С-қа дейін; 
оңтүстік және оңтүстік-шығыста: түнде +18+27°С-
қа дейін, күндіз +35+43°С-қа дейін. Үшінші онкүн-
дікте еліміздің оңтүстік бөлігінде ауа температу-
расының түнде +10+17°С-тан +17+25°С-қа дейін, 
күндіз +22+33°С-тан +30+38°С-қа дейін, солтүстік 
жартысында түнде +5+13°С-тан +13+20°С-қа 
дейін, күндіз +18+26°С-тан +26+33°С-қа дейін 
ауытқуы күтіледі.

Е.КЕБЕКБАЙ, 
«Заң газеті»
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ТАРАЗЫ

ТАҒЗЫМБҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ

ҰЛЫТАУДАҒЫ ӨРТ 
қауіп сейіліп келеді

Қатерлі індет арамыздан небір асыл 
азаматтарды алып кетті. Сол қатарда 
Солтүстік Қазақстан облыстық соты-
ның судьясы Болатбек Ғалымжанұлы 
да бар. Арамыздан мезгілсіз кеткен арда 
азамат ортасына сыйлы, айналасына 
қадірлі еді. 

Білімді, жауапты, тәрбиелі, зиялы жан 
ретінде көпшілік есінде қалған Болатбек 
Сақтағанов өзінің қысқа ғұмырында ты-
нымсыз еңбек етті, сот саласын жаңғыр-
туға елеулі үлес қосты. Осындай үлкенге 
құрмет, кішіге ізет көрсетудің әдемі үлгісі 
болған жақынымызды жоғалту бізге де 
оңайға соққан жоқ. Дегенмен, бауырымыз-
дың жақсы қасиеттерін айтып, бізбен бірге 
қайғырған дос-жаранның көптігі көңіліміз-
ге демеу. Мұның өзі Болатбектің ортасына 
қаншалықты сыйлы, қымбат болғанын 
дәлелдесе керек.

Болатбек Сақтағанов 1966 жылы 12 
қазанда дүниеге келген. Қарағанды мем-
лекеттік университетін заңгер мамандығы 
бойынша тәмамдаған соң, алғашқы еңбек 
жолын Солтүстік Қазақстан облысында 
нотариус болып бастаған. Бұдан кейін қа-
лалық әділет басқармасында аға кеңесші, 
қоғамдық ұйым істері бойынша бөлімнің 
жетекші кеңесшісі болған. 1992 жылдан 
өмірінің соңына дейін отандық сот сала-
сында қызмет етті. Алдымен Петропавл 
қаласының әкімшілік және атқарушылық 
өндіріс жөніндегі халық сотының судьясы, 
кейіннен Петропавл қалалық халық соты-
ның судьясы қызметін абыроймен атқарды. 
Бұдан кейін Петропавл қалалық сотында, 
кейінгі жылдары Солтүстік Қазақстан об-
лыстық сотында судья болып жұмыс істеді.

Ол өз ісінің нағыз маманы еді. Әр істі 
тереңнен зерделеп, қателікке жол бермеу 
үшін «жеті рет өлшеп, бір рет кесетін». 
Содан болар, оның қараған істерінен, да-
йындаған құжаттарынан ешқашан қателік 
шыққан емес. Кәсіби маманның жылдар 
бойы атқарған еңбегі де елеусіз қалмады. Со-
ның арқасында Судьялар одағының «Үш би» 
құрметті төсбелгісімен марапатталып, ҚР 
Судьялар одағының құрметті мүшесі атанды. 
Осы жылдар ішінде Солтүстік Қазақстан 
облысы әкімінің, Судьялар одағының, облыс-
тық сот төрағасының Құрмет грамотасы, 
Алғыс хатына талай мәрте ие болды. 

Бұл Болатбектің қызметте жеткен жетіс-
тігінің бір бөлшегі ғана. Ол үшін халықтың 
алғысынан, азаматтардың ризашылығынан 
артық марапат жоқ болатын. Соған орай 

сот саласындағы отыз жылға жуық тәжіри-
бесінде судья деген қасиетті атқа көлеңке 
түсірмей, тура төрелік жасауды өмірінің 
басты ұстанымына айналдырды. 

Мықты маман, білікті судьядан бөлек 
Болатбек Сақтағанов отбасының тірегі, 
ұйытқысы еді. Мұның барлығы отбасында 
алған тәлім, тәрбиенің жемісі. Әкеміз Ға-
лымжан Нұрғалиұлы мен анамыз Оразбике 
Жанқожақызы үш баланы дүниеге әкеліп, 
тәрбиеледі. Екеуі де өмір бойы ұстаздық 
еткен, педагогика саласына еңбегі сіңген 
білікті мамандар. Содан болар, ата-анамы-
здың бала тәрбиесіне қатысты көзқарасы 
мен ұстанымы бөлек еді. Әрқайсысымызды 
өзіндік пікір қалыптастырып, өз бетімізше 
шешім қабылдауға дағдыландырған ата-а-
намыз бізді ешкімнің баласымен салыстыр-
майтын, ештеңені міндеттемейтін. Ең бас-
тысы, олар бізге әдемі істерімен, адалдық, 
тазалық, еңбекқорлығымен үлгі бола білді. 
Ата-ана – бала тәрбиесіндегі айна деген 
осыдан болса керек. Ендеше, Болатбектің 
бойындағы барлық ізгі қасиет, көркем мінез, 
жауаптылық ата-анамыздан дарыған. 

Болатбек Сақтағановтың болмысын-
дағы бекзаттықты, парасаттылықты әріп-
тестері де жоғары бағалады. Доғарыстағы 
судья Александр Зенковскийдің: «Болат-
бекпен иық тірестіріп Петропавл қалалық 
сотында 1993 жылдан бері жұмыс істедік.  
Ол кезде жүктеме өте жоғары еді. Сон-
дықтан тынбай еңбек етуге тура келді. Бір 
бірімізден сөз көмегімізді, қолдауымызды 
аямадық. Болатбек Ғалымжанұлы ойының 
ұшқыр, ақылының кемелдігімен даралана-
тын. Әрқашан мәселеге тереңнен үңіліп, 
әділ, заңды шешім шығаруға барын сала-
тын. Ізденуден, білімін жетілдіруден шар-
шамайтын. Одан кейін екеумізге Солтүстік 
Қазақстан облыстық сотында да бірге қыз-
мет ету бұйырыпты. Осы жылдар ішінде 
бірігіп талай іс тындырдық. Күрмеуі қиын 
талай қылмыстық істі бірге сараладық, 
соның ішінде талай көшпелі сот отырысын 
бірге өткізген екенбіз. Мұның бәрі бүгінде 
естелік. Болатбек Ғалымжанұлының зия-
лылар отбасынан шыққаны бірден байқа-
латын. Өте тәрбиелі, сыпайы, өзгелердің 
сөзін тыңдай алатын, өзге пікірге құлақ 
түре алатын азамат еді. Тиянақты. Қарапай-
ым. Ұстамды. Нағыз сенімді дос, отбасын 
қадір тұтатын жан болатын. Ол біздің жа-
дымызда мәңгі сақталады», – деген естелігі 
Сақтағановтың бүкіл болмысын суреттеп 
тұрғандай.

Талантты адам барлық жақтан әмбе-
бап болады емес пе? Біздің Болатбек те 
шаруақор, кез келген істің тетігін білетін. 
Әкемізден көргенін істеп ол да бақшаны 
күтіп-баптады. Оның спортқа, музыкаға 
деген қабілеті де көпшілік қызығарлықтай 
еді. Өзінің білгенін балаларына да үйрете 
білді. Соның арқасында Болатбектің ар-
тында қалған екі қызы мен ұлы да сабағын 
үздік оқып, спорт, өнерден де қатарласта-
рының алдында келеді.

Міне, осындай арда азаматтың 54 
жасында мезгілсіз арамыздан кеткені 
өкінішті. Болатбектің жарқын бейнесі 
жүрегімізде мәңгі сақталады. Осындай 
сәтте біздің қайғымызға ортақтасып, 
тілекші болып жатқан жақсы адамдардың 
барлығына Алла разы болсын!

Әлібек, Зәуреш САҚТАҒАНОВТАР

дардың өз бетімен жасаған әрекеттерінен қайыр болмай 
тұр. Жоғарыға хабарласып, көмек сұраған ауыл әкіміне 
«бұл табиғи апат, өздерің бір амалын жасаңдар» деп, 
өзінің Байқоңыр ауылындағы өртпен арпалысып жатқа-
нын алға тартқан. Ұлытау ауданының әкімінің бар-жоғы 
білінбейді.

Тіпті іргесінде төтенше жағдай орын алып, ел шу-
лап жатқанда облыс әкімінің баспасөз қызметі де үнсіз. 
Олар үшін өрт шалған ауыл тұрғындары тағдырынан 
облыстың рейтингі маңызды болып тұрған сияқты. 
«Ауруын жасырған өледі» демекші, негізі жағдайдың 
шынайы бейнесі айқын көрсетіліп, құзырлы орындар 
тарапынан тегеурінді әрекет жасалғанда ғана бұл апатты 
тоқтатады. Тұрғындар бұл тілсіз жаудың салдарынан 
негізгі күнкөріс көзі малынан айырылуда. Өрт жем-шөп 
қорының да жойылуына себеп болып отыр. Отқа оранған 
жайылымдар қу тақырға айналуда. Мұның бәрі осы ауыл 
тұрғындарының жағдайын ғана қиындатпай, елдегі ет-
сүт өнімінің тапшылығына, олардың бағасының қымбат-
тауына алып келетіні сөзсіз. 

Өйткені, өртке шалынып жатқан ауыл тек Байқоңыр 
елді мекені емес. Төтенше жағдайлар министрлігінің 
баспасөз қызметі берген ақпаратқа сүйенсек, шілдедегі 
Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс 
Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан 
облыстарында демалыс және мереке күндері 31 табиғи 
өрт болыпты. Оның 18-і орман өрті болса, 13-і дала өрті 
екен. Барлығы 25 өрт ТЖМ, орман шаруашылығы, Қаза-
виаорманқорғау, жергілікті атқарушы органдар мен өртке 
қарсы ерікті құрылымдардың, шаруа қожалықтарының 
күшімен сөндірілген. Өрт шалған аумақтың жалпы 
көлемі 5 642 гектарға жеткен. Сонымен қатар, өрт шалған 
дала алқаптары жайлы 56 оқиға тіркелді, оның аумағы 18 
446 гектар. Қазіргі уақытта ТЖМ бақылауында 6 табиғи 
өрт және адамдар әрекетінен тұтанған 5 өрт жалғасып 
жатыр. Олардан елді мекендерге қауіп жоқ дейді құзыр-
лы орган. Әрине, бұған көңіл жұбатармыз. Бірақ бәрібір 
де тілсіз жау салып жатқан сойқанның салдары оңайға 
түспейді. Соның бастысы табиғи жайылымдардың жой-
ылып жатқаны. Осының бәрі қыс пен көктемде жаппай 
мал шығындарына әкеліп соғуы әбден мүмкін. Онсыз да 

«Заң адам пайдасына жазылады, 
адам заң үшін тумайды ғой», – деген 
екен Әлихан Бөкейханов. Сот тағай-
ындаған жазаға екінің бірінің көңілі 
тола бермейді. Ал жаза түрін таңдау 
неге байланысты? Сотталушы ай-
ыпталған баптың жаза шегі қалай 
анықталады? 

Қарапайым мысалдарды келтіре 
отырып, жалпақ тілмен жаза тағайын-
дау шектерін қарастырсақ. Іс бойынша 
қылмыстың жасалғаны, сотталушының 
кінәлілігі толық дәлелденген соң, сот 
оған жаза көлемі мен түрін айқындай-
ды. Айталық, судья ұрлық (ҚК 188- 
бабының 1-бөлігі) жасағаны үшін екі 
іске жаза тағайындау керек. Біріншісіне 
– ұрлық үшін сот тоғыз ай бас бостан-
дығынан айыруды берсе, екіншісіне – 
айыппұлмен шектелген. 

Аталған қылмыс үшін ең төмен-
гі жаза айыппұл, ал максималды екі 
жылға бас бостандығынан айыру көз-
делген. Сонда судья әділ деп санаған 
жазаны өзінің ойынан шығара ма? 
Әрине, жоқ! Сот бірінші кезекте құқық 
бұзушылық үшін заң талаптарына сәй-

кес көзделген жазадан неғұрлым жеңіл 
жаза тағайындауды көздейді. Мыса-
лы: ұрлық жасаған адам, жымқыру, 
алдау немесе сенімді теріс пайдалану 
жолымен алған затын жәбірленушіге 
қайтарса немесе орнына сол затты то-
лықтырып өз еркімен өтесе, моральдық 
зиянды қалпына келтірсе бас бостан-
дығынан айыру жазасын тағайындауға 
Қылмыстық кодекстің 55-бабымен 
шектеу қойылған. Мұндай жағдайда 
сот шешіміне жәбірленушілердің көңілі 
толмауы мүмкін, алайда сот заң шекте-
уінен шыға алмайтынын түсінген жөн. 
Өз кезегінде, егер сотталушы ұрлық 
жасап, зиянды өз еркімен өтемесе сот 
бас бостандығынан айыру жазасын 
тағайындауға құқылы. 

Қорытынды: сотталушы өз еркімен 
залалдарды өтесе судьяның оны бас 
бостандығынан айыруға құқығы жоқ 
және сот өз қалауымен сотталушыны 
бас бостандығынан айыра алмайды. 

Тиісінше ұрлық үшін жауаптылықтың 
әртүрлі болатынын білген абзал. 

Сондай-ақ, келесі бір істе судья 
ұрлық үшін екі жылға дейін бас бос-
тандығынан айыру жазасы көзделсе де, 
сотталушыға тоғыз ай берген. Сонда 
бұл жерде бас бостандығын айыру 
уақытын судья өз қалауы бойынша 
айқындай ма? Әрине, жоқ!  Бас бостан-
дығын айыру бойынша да сот заң та-
лаптарынан шыға алмайды. Бұл қалай? 

Егер Қылмыстық кодекстің 55-ба-
бының екінші бөлігіне назар аудара-
тын болсақ, жеңілдететін (ҚК 53-б.) 
мән-жайлардың болып, ауырлататын 
(ҚК 54-б.) мән-жайлардың болмауына 
байланысты ұрлық жасағаны үшін 
тағайындалатын жаза максималды 
жазаның жартысынан аспауы керек. 
Мысалы, ұрлық жасаған адамның жас 
балаларының болуы жазаны жеңілде-
туші мән-жайлар ретінде танылады, ал 
жазаны ауырлататын мән-жай болмаса 

судьяның максималды жазаның жарты-
сынан көп мерзім тағайындауға құқығы 
жоқ. 

Қорытынды, егер жауапкершілік-
ке тартылып отырған адам ұрлықпен 
келтірілген залалды өз еркімен толтыр-
маса, жеңілдетуші жағдайлары болса 
және ауырлатушы жағдай болмаса мак-
сималды жазаның жартысы, яғни, мы-
сал бойынша қарастырған ұрлық үшін 
тағайындалатын жазаның жартысын 
белгілеуден аспауы керек.  Осы тұста 
судья бір жылдың орнына неге тоғыз ай 
берген деген сұрақ туындауы мүмкін. 
Судья өзі қалаған уақытты таңдай ма? 
Әрине, жоқ! 

Жаза тағайындау кезiнде судья қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың сипа-
ты мен қоғамға қауiптiлiк дәрежесiн, 
кінәлі адамның жеке басы, оның ішінде 
құқық бұзушылық жасағанға дейiнгi 
және одан кейiнгi мiнез-құлқын, жа-
уаптылық пен жазаны жеңiлдететiн 

және ауырлататын мән-жайларды, 
сондай-ақ тағайындалған жазаның сот-
талған адамның түзелуiне және оның 
отбасының немесе оның асырауындағы 
адамдардың тiршiлiк жағдайына ықпа-
лын ескере отырып, құқық бұзушылық 
жасаған адамға оның түзелуi және жаңа 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
алдын алу үшiн қажеттi және жеткiлiк-
тi жаза тағайындайды. Тағайындалған 
айыппұл көлемі де осындай негіздерде 
анықталады.

Аталған мысалдарға қарап сот 
шешімінің таразыға тартылып, қыл-
мыстық іс мән-жайына сүйене отырып 
шығарылатынын байқау қиын емес. Су-
дья заң шығарушы орган емес, тек сол 
заң талаптарын орындаушы. Соттың 
шешімі, тек заң нормаларының негізін-
де шығарылады.  

Б.СЕРІКБАЕВ,
заң ғылымдарының магистрі 

КӨЗДЕН КЕТСЕ ДЕ, 
КӨҢІЛДЕН КЕТПЕЙДІ

Өрт үш күнге созылған. Қарағанды облысының әкімі 
Жеңіс Қасымбек өзінің фейсбуктегі жазбасында бұл өрт 
найзағайдың салдарынан болғанын, оны сөндіруге күн-
нің ыстықтығы мен желдің кедергі келтіріп жатқанын 
айтыпты. 

Алайда, жердің алыстығы, жолдың ұзақтығы өрт 
сөндіру қызметінің тиімділігін төмендетіп тұрғандай. 
Адам күші, арнаулы көмек өрт шалған жерлерге жеткен-
ше уақыт өтіп, жалын жалмаған жердің аумағы кеңейіп 
бара жатыр. Мәселен, Талдықұдық қыстағындағы өрт әлі 
жалғасуда. Оны сөндіруге еш көмек келмеген. Тұрғын-

көбі жекенің меншігіне кетіп, жетпей жатқан құнарлы 
алқаптардың өрт құрбанына айналуы әлеуметтік-эконо-
микалық маңызы бар көптеген мәселелерді тудыратыны 
анық. 

Құзырлы орындар дер кезінде мүмкіндігінше алдын 
алу шараларын жүргізіп өрттің шығуына себеп болатын 
әрекеттерге тыйым салу сынды үгіт-насихат жұмыс-
тарын барынша күшейтіп, оқиға бола қалған жағдайда 
жұмылдыратын мамандар мен арнайы техника санын 
сайлап қоюды қамтуы керек болатын. Бүгінде Қарағанды 
облысы, Ұлытау ауданына қарасты Байқоңыр аулында 
болып жатқан өрт осы шаралардың шикілігін көрсетіп 
отыр. 

Әрине, төтенше жағдайдан ешкім қорғалмаған. Десе 
де өрттің бірнеше күн бойы ауыздықталмай, оған адам, 
техника күшінің жетпеуі біздегі бұл қызметте жүйелі 
проблемалардың барлығын көрсетеді. Біресе тарап, 
біресе қайта құрылып жүрген ұйымда әрине, жұмыстың 
берекесі кететіні даусыз. Өкінішке орай, Төтенше жағдай 
министрлігі осындай тағдырды бастан кешті. Шенеунік-
тер амбициясының текетіресі бұл саланың көп мәселесін 
көлеңкеде қалдырды. Осының зардабын енді қарапайым 
халық шегуде және оның өтеуі тым қымбатқа түсетіні 
анық болып отыр.    

Енді Ұлытау ауданында болған өрт, ондағы орын 
алған адам өлімі, мал шығыны, жанып кеткен шабын-
дықтар мен жайылымдар Үкімет тарапынан нақты 
шаралар қабылдауды қажет етеді. Бұл жөнінде өзінің 
фейсбуктегі парақшасында ауылшаруашылығы маманы 
Ниқанбай Омаровтың жазған пікірі өте орынды. Ол 
биылғы қуаңшылық жағдайдың малды ауылдар үшін 
қиындық тудыратынын айта келіп, мынандай ұсыныс-
тарын ортаға салыпты. Олар: өзі аз, шығымы төмен, 
шығыны көп мал азығын дайындауда ауыл адамдарына 
арзандатылған жанар-жағар май беріп, ауыл, ферма 
маңайларына су скважиналарын қаздыру керектігін, 
ірі егін шаруашылықтары, ұнтақтау комбинаттары мен 
диірмендерге қыстамаға мейлінше көп кебек, астық 
қалдықтары қорын жасауды тапсыру, табиғат апатынан 
малы шығын болған шаруаларға төтенше жағдай қо-
рынан немесе ірі компаниялар тарапынан өтемақы 
төлеу жолын қарастыру, Ауылшарушылығы министрлігі 
арқылы табиғи апат салдарынан мал азығынсыз қалған 
немесе аз дайындалған шаруаларға бір жолғы қаржылай 
көмек беруді шешу. Маманның айтуынша,  осы бастан 
бұл шаралар қолға алынуы керек, өйткені уақыт тым аз. 

Туындаған мәселені шешу үшін құзырлы орын өкіл-
дері де қарап жатпаған болар. Десе де «келісіп пішкен 
тон келте болмас» дегендей, тәжірибелі мамандар кеңесі-
не құлақ түруден ұтылмасымыз анық. Бұл белгілі дең-
гейде өрттің салдарын азайтуға, тығырықтан зардапсыз  
шығуға ықпал етері сөзсіз.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»
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(Соңы. Басы 1-бетте)

– Сонда  әкімшілік жауапкершілікке кім-
дер тартылады?

– Әкімшілік жауапкершілікке құқық бұзған 
кәмелеттік жасқа толған жеке тұлғалар және 
заңды тұлғалар тартылады. 

– Бұл ретте  қандай заңнамалар қолданы-
лады?

– ҚР  «Әділет органдары туралы», «Автор-
лық құқық және сабақтас құқықтар туралы», ҚР 
Патент заңы, «Тауар таңбалары, қызмет көрсету 
таңбалары және тауар шығарылған жерлердің 
атаулары туралы» заңдар және  Азаматтық Ко-
декс, Кәсіпкерлік кодекс  болып тізбеленеді. 

–Тауар  белгілері  туралы салалап айтып 
берсеңіз?

  –Тауар белгісі, қызмет көрсету таңбасы – 
еліміздің қолданыс тағы  заңына сәйкес тiркелген 

ЕҢБЕГІМЕН ЕР СЫЙЛЫ

Елтай АУБАКИРОВ, 
Алматы облысы Әділет департаменті зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау бөлімінің басшысы :   

«ТАУАР БЕЛГІСІ - 
ӨТЕ ҚҰНДЫ КАПИТАЛ»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

...Бала кезінен әкесі Елікбайдың жанында 
жүріп тірлігіне куә болып, қасында отырып әң-
гімесіне ден қойғанды ұнататын. Шіркін, үлкен-
дердің әңгімесі тұнып тұрған тәрбие ғой. Өмірдің 
қиыншылығы да, одан шығар жол да айтылады. 
«Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп бере алмайды» 
демекші, әке жанында жүріп көрген-білгендерін 
ешқандай ұстаз бере алмайтынына есейе келе Әбе-
кең анық көз жеткізді. Әлі есінде, әкесі Елікбай 
немере ағасы Қуандық Тасбалтаевпен өз шаңы-
рағында жиі шүйіркелесетін. Анасы дастарқан 
жайып жіберіп, тандырдан жаңа шыққан ыстық 
нан мен қолдың сары майын, бабына келген бал 
қымызды алдарына қоятын. Ол кезде Қуандық 
атасы аудандық милицияның бастығы бола-
тын. Әңгіме арасында қиындығы мен қызығы 
қатар жүретін жұмысы жайлы көп сөз болады. 
Әбдімүтәліп ағамыз бала болса да үлкендер әң-
гімесін қызыға тыңдайтын. Міне, Әбекеңнің адам 
құқын қорғайтын, адалдықты алдаспан еткен 
мамандыққа деген махаббаты осы кезден бастап 
оянған еді. 

1978 жылы орта мектепті бітіріп, дербес өмір-
ге жолдама алған Әбдімүтәліп Бектұрғанов сол 
кездегі М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің құқұқтану мамандығына оқуға 
түсіп, оны 1983 жылы ойдағыдай аяқтап шықты. 
Алғашқы еңбек жолы ішкі істер органдарында 
басталды. Кейін бірнеше шаруашылықтарда заң-
гер-кеңесші, аға заңгер-кеңесші, орта мектепте 
әскери жетекші қызметтерін атқарды. Құқық 
саласында тәжірибесі толысқаннан кейін сот сала-
сына ауысып, судья болды. Ұйымдастырушылық 
қабілетінің, біліктілігінің арқасында қатарынан 
бес бірдей аудандық сотқа төрағалық етті. Сот 
саласындағы еңбек өтілінде өзін, ұжымын тек 
қана жақсы жағынан көрсетіп, тіпті, өзі басқарған 
Сарыағаш аудандық мамандандырылған әкімшілік 
соты «2012 жылдың үздік аудандық соты» атанды. 
Еңбегі ескеріліп, әр жылдары Оңтүстік Қазақстан 
облыстық соты төрағасының «Алғыс хатымен», 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты төрағасы-
ның Дипломымен, ҚР Судьялар одағының «Алғыс 
хатымен», «Құрмет грамотасымен», ҚР Жоғарғы 
Соты төрағасының ІІІ дәрежелі «Мінсіз қызметі 
үшін медалімен» мараптатталды. Бұл ресми беріл-
ген марапаттаулары, ал әріптестері арасындағы 
абырой-беделі, сыйы өз алдына бөлек әңгіме. 

Жоғарыда дос таңдау жайын айтып өткен едік. 
Жаңылмай тапқан бала кезгі досы, сыныптасы 
Жәнібек Сейітжапбаров та бүгінде Әбекеңнің 
әріптесі, Түркістан облысы, Төлеби аудандық 
сотының төрағасы. «Әбекең бұл мамандыққа 
кездейсоқ келген жоқ. Мектепте жүргенде-ақ 
заңгер болуды армандап, алдына мақсат етіп қоя-
тын, – деп еске алады Жәнібек Әлібекұлы бір сәт 
балалық шаққа саяхат жасап, Әбеке сыныптаста-
ры арасында лидер болды деп айта аламын. Игі 
істердің ұйытқысы болып жүрді. Кейін жоғары 
оқу орнында да бірге оқыдық. Университетті 
бітіргеннен кейін әркім әр тарапқа кетті. Әбекең 
еңбек жолын аудандық милициядан бастады. Мен 
Оралда, кейін Байқоңырда жұмыс істедім. Тағдыр 
әрқайсысымыз ды жан-жаққа тарыдай шашқа-
нымен, көңіліміз бірге болды. Қайда жүрсек те 
хабарласып, жағдайымызды білісіп тұрдық. Қазір 
де отбасымызбен араласамыз. Әбекеңнің бала 
кезден келе жатқан бір қасиеті – барлығымызды 
бірлікке үндеп, бауырмалдығымызды арттырып, 
бір-бірімізге қолдау көрсетуге үнемі бастамашы 
болып жүреді» дейді Сейітжапбаров. 

Әбдімүтәліп Елікбайұлының сот саласындағы 
еңбек өтілі 24 жыл. «Судья қызметін атқару бары-
сында Ә.Бектұрғанов өзін жоғары білікті заңгер, 
теориялық және кәсіби дайындығы мол тәжіри-
белі судья ретінде таныта білді. Іс-әрекеттеріне 
байланысты азаматтар мен мекемелер тарапынан 
шағымдар түспеген. Тәртіптік жауапкершілікке 
тартылмаған. Судья антына адал болған». Бұл ҚР 
Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігінің 
сапасы жөніндегі комиссия отырысының хаттама-
лық шешімінде берілген баға. ҚР Президентінің 
2021 жылғы 28 маусымдағы № 607 Жарлығымен 
Сайрам аудандық сотының судьясы Әбдімүтәліп 
Елікбайұлы Бектұрғанов доғарысқа шықты.

Кешегі аптада Түркістан облысы, Сайрам ау-
дандық сотының ұжымы аудандағы құқық қорғау 
органы басшыларының қатысуымен Әбдімүтәліп 
Елікбайұлын салтанатты жағдайда доғарысқа 
шығарып салып, қазақы дәстүрмен иығына шапан 
жауып, құрмет-қошемет көрсетті. 

– Сіздің бар ғұмырыңыз бен белсенді қыз-
метіңіз осы сот жүйесінің игілігіне жұмсалды. 
Сіз білікті судья ғана емес, көпшіл, жайдары да, 
жайсаң, сегіз қыр лы, бір сырлы азамат, жоғары па-
расат иесісіз. Үнемі қоғамдық істің бел ортасында 
жүрдіңіз. Сіздің шуақты әзілдеріңіз бен жайдары 
көңіл-күй сыйлар жайсаң қабілетіңіз әріпте-
стеріңіздің жүрегінде нұр ойнатты. Біз әлі Сіздің 
жан жадыратар әзілдеріңізді сағынатын боламыз», 
– деді Сайрам аудандық сотының төрағасы Құр-
манғали Дүйсебеков салтанатты рәсімде.

Әбдімүтәліп Елікбайұлы құдай қосқан қосағы 
екеуі үш ұл тәрбиелеп өсірді. Үшеуі де үйлі-жайлы 
болды. Олардан он шақты немере көріп отыр. Үл-
кен ұлы жоғары оқу орнында шәкірт тәрбиелеумен 
айналысады. Ғылым докторы, профессор. Ортан-
шы ұлы прокуратура саласында қызмет етсе, кіші 
ұлы жеке кәсіппен айналысады. 

Зейнетке шығу – өмірдің соңы емес. Керісінше 
көрген-білгенді, терген-түйгенді кейінгі ұрпаққа 
үйретіп, нағыз тәрбиемен айналысатын, ауыл-ай-
маққа мол пайдасын тигізетін, бағыт-бағдар бе-
ретін кемел шақ. Біз Әбекеңнен зейнет жасында 
қандай пайдалы іспен айналысу ойында барын 
сұраған едік. 

– Шамамның келгенінше сот әділдігін орнатуға 
үлес қостым. Перзент тәрбиеледім. Ендігі жерде 
көрген-білгендерімді, жинаған тәжірибемді пайда-
ланып, көңілге түйгендерімді қағаз бетіне түсіріп, 
кітап етіп шығарсам деймін. Кейінгі ұрпаққа, осы 
салаға енді қадам басқан жастарға бір пайдасы 
тиіп жатса мақсатымның орындалғаны, – деді 
кейіпкеріміз. 

Айтқандай, Әбдімүтәліп Елікбай үшін шығар-
машылық жұмыс мүлдем жат емес. Жетінші сы-
нып оқып жүргенде мектепте соғыс ардагерлерінің 
ерліктері мен еңбектерін насихаттайтын шығар-
маға конкурс жарияланған екен. Сол кезде ауыл-
дағы соғыс ардагері Ташболат қарияны арнайы із-
деп барып, әңгімесін тыңдап, көңілге түйгендерін 
қағазға түсіріп, конкурсқа жолдаған. Қазылар 
алқасының шешімімен сол шығарма үздік атанып, 
жетінші сынып оқушысы мен ардагер атаның ме-
рейінің бір өскені бар. Демек, Әбекең үшін кітап 
жазу да қиын шаруа болмайын деп тұр. Ендеше, 
шабытыңызға шабыт қосылып, кейінгі ұрпаққа 
құнды болар еңбек жаза беріңіз, бейнетіңіздің 
зейнетін көріңіз дегіміз келеді.  

 Шадияр МОЛДАБЕК
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 

Ер азамат үш таңдау 
– дос таңдау, жар 

т а ң д а у ,  м а м а н д ы қ 
таңдау да жаңылыспаса 
жердің өзі жұмақтай де-
седі. Бүгінгі кейіпкеріміз 
Әбекең – Әбдімүтәліп Бек-
тұрғанов осы үш таңдауда 
да жаңылыспаған азамат. 
Айналасындағы достары-
на дән риза, отбасындағы 
берекенің тұрақталуында 
құдай қосқан қосағының 
үлесі зор, ал таңдаған ма-
мандығының арқасында 
ағайын арасында абы-
ройлы, елге сыйлы...
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ЕЛ ЖҮРЕГІ – АСТАНА!
Нұр-Сұлтан қаласының туған күніне орай,  ЛА-

155/6 мекемесінде Жамбыл атындағы жасөспірімдер 
кітапханасының қызметкерлері  Еркінбек Ұлжан 
және Лесбек Сымбаттың ұйымдастыруымен он-
лайн концерттік  ic-шара өтті. 

Онлайн жиында Нұр-Сұлтан қаласының сим-
волы, Астананы ауыстыру туралы ҚР прези-
дентінің жарлығы, оның мәртебесі туралы ҚР 
заңы, Нұр-Сұлтан қаласының қазіргі келбетімен, 
жетістіктерімен таныстырды. Отан алдындағы 
жауапкершілікті сезіну қабілеттерін, еліне деген 
сүйіспеншілік пен құрметті нығайту, Қазақстанның 
түрлі саладағы жетістіктеріне мақтанышын және 

жеке табыстарға жетуге деген ниетін қалыпта-
стыру. Жасөспірімдерді шығармашылыққа баулу, ой 
қорыту, ізденуге, шапшаң әрі нақты жауап беруге 
дағдыландыру, ойын анық жеткізу қабілеттерін 
дамыту сияқты мәселелер айтылды.  
Іс-шара кітапханашылар дайындаған Нұр-Сұлтан 
қаласы туралы баяндамадан басталып,  көрнекті 
қала туралы, қызықты кітап көрмесі көрсетілді. 
Сотталған жасөспірімдер Нұр-Сұлтан – әсем қала 
туралы, слайдтар көріп жақсы әсер алды.

Онлайн іс-шара қызықты өтті. Кештің соңында 
Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасының 
ішін онлайн саяхат жасап көрсетті.

Е.ЖЕҢІСХАН,   
ЛА-155/6 мекемесі 

анықталды. Оларға құқықтық  түсіндіру, меншік 
иесiне келтірілген  залалдың орнын толтыру 
ұғындырылып, заңнама талабы орындалды. 
Екіншіден,  дайындалған тауар таңбасының не-
месе тауар шығарылған жер атауының кескiнiн 
жоюға, тауардан, оның бумасынан, бланкілерден 
немесе басқа құжаттамадан заңсыз пайдаланы-
латын тауар таңбасын немесе тауар шығарылған 
жер атауын, сондай-ақ араласып кеткен  ұқсас 
белгiнi алып тастау түсіндірілді. Осы талапты 
орындау мүмкiн болмаған кезде тиiстi өнім  заңда 
белгiленген тәртiппен жойылатыны ескертілді.

–Зияткерлік меншік саласында биыл қан-
дай шаралар атқарылып жатыр?

–Уақыт талабына сай  онлайн түсіндіру ша-
раларына баса мән берілді. Жаңа форматта,  он-
лайн жұмыста  көптеген аудиторияны қамтыдық. 
Өмірімізге жаңалық әкелген жаңа технология 
мен электронды әдістерді меңгеру қажеттілігін 

бұзған тұлға келтірген залалды өтеуді 
талап етіп, оны жауапкершілікке тартуға 
құқылы. Тауар таңбасы ретiнде бейнелеу 
сөз, әрiп, цифр, көлем белгiлерiн ажыра-
туға мүмкiндiк беретiн  аралас үлгiлерi 
тiркелуi мүмкiн. Оның  қолдану мерзiмiнiң 
аяқталуы, жеке тұлғаның кәсiпкерлiк қы-
зметiнiң тоқтатылуына немесе оның қай-
тыс болуына, заңды тұлғаның таратылуы-
на, тауар белгісі иесiнiң бас тартуы туралы 
жазбаша арызы, тауар белгісі заң талабына 
сәйкес пайдаланылмаған жағдайда тоқта-
тылады.

–Тауар таңбасына тауар шыға-
рылған жер атауын заңсыз  пайдалану 
бойынша не айтасыз?

 –Тауар таңбасын немесе тауар шыға-
рылған жер атауын, аралас әрі ұқсас бел-
гiнi заңсыз пайдаланған бірқатар тұлғалар 

немесе  халықаралық шарттарға орай тiркеусiз 
қорғалатын  заңды немесе жеке тұлғаның тауар-
ларын, көрсететін қызметтерiн өзгелерден  ажы-
рататын  белгі.Таңбалар ерте заманда да  адамзат 
тарихында пайдаланылған. Мысалы, қазақ та-
рихында малды таңбалау немесе рулық таңбалар 
көптеп кездескен. Заман өтіп уақыт ауысуына 
орай таңбаларды қолдану да дамып, өзгеріп оты-
рған. Ол  сол тауарға өндірушінің толық құқығы 
барлығын және оның сапалылығын білдіреді. 
Бұл өз кезегінде өндірушінің жауапкершілігін 
арттырып, тұтынушының тауарға деген сенімін 
туғызады.

Тауар белгісі үлкен экономикалық мәнге ие 
бола отырып, фирма меншігінің немесе адамның 
құнды нысанына  айналады. Ірі компанияларда 
оның құны миллиондаған тіпті  миллиардтаған 
қаражатпен  бағаланады. Тауар маркасының 
құны фирма активтеріне кіретіндіктен өте құнды 
капитал.

– Тауар белгісі қалай тіркеледі?
  –Ұлттық зияткерлік меншік институты  

республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпор-
нында, оның өңірлердегі өкілдіктерінде заңды 
түрде тіркеу  жүргізіледі.  Egov. kz, kazpatent.
kz сайттары арқылы электронды түрде немесе 
Нұр-Сұлтан қаласына барып  та тіркеуге болады.

Тауар таңбасын тауар иесінің келісімінсіз, 
ешкім пайдалана алмайды. Оның иесі менші-
гіндегі мүлкіне рұқсатсыз қол сұғып заңнаманы  

түсіндік. Ағымдағы жылдың 6 айында 300-ден 
астам  онлайн шара (әлеуметтік желі, ұялы 
телефон  көмегімен) өтті. Осы салаға қатысты 
облыстық департамент және ауданаралық әділет 
басқармалары құқықтық түсіндіру шараларын 
тұрақты түрде жүргізіп отырды (семинар, дөң-
гелек үстел, дәрістер, мақалалар, тв-радиода 
сұхбаттар беру т.б.). 

Зияткерлік саласындағы заң бұзушылықтар-
ды болдырмау және ӘҚБтК 158-бабының 
талаптарын түсіндіруге байланысты  «Kulan 
Oil», «Colgate-Palmolive Company», «Боло-
тов&Партнерс», «Легалмакс» өкілдерімен тауар 
таңбасын заңсыз қолдану, облыс аумағындағы  
брендтік тауарлардың контрафактілік жолмен 
таралуына жол бермеу және заң бұзушылықтар 
анықталған жағдайда әділет органдарымен бір-
лесе шаралар атқару қарастырылды. 

Наурыз айында Алматы облысы әділет де-
партаментімен «Атамекен» ҰКП Алматы облыс-
тық филиалы арасында  жасалған меморандум 
аясында «Атамекен» ҰКП Алматы облыстық 
филиалында мемлекеттік бағдарлама бойынша 
білім алып өз ісін бастаушылармен кездесу өт-
кізіліп, тауар таңбасы, өз кәсібін ашқанда жеке 
логотип алу арқылы кәсібін жарнамалау бойын-
ша кеңес  берілді.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Нұрбол ӘЛДІБАЕВ

 –Тауар белгісі, қызмет көрсету таңбасы – еліміздің қолданыс тағы  
заңына сәйкес тiркелген немесе  халықаралық шарттарға орай тiркеу-
сiз қорғалатын  заңды немесе жеке тұлғаның тауарларын, көрсететін 
қызметтерiн өзгелерден  ажырататын  белгі.Таңбалар ерте заманда да  
адамзат тарихында пайдаланылған. Мысалы, қазақ тарихында малды 
таңбалау немесе рулық таңбалар көптеп кездескен. Заман өтіп уақыт 
ауысуына орай таңбаларды қолдану да дамып, өзгеріп отырған. Ол  сол 
тауарға өндірушінің толық құқығы барлығын және оның сапалылығын 
білдіреді. Бұл өз кезегінде өндірушінің жауапкершілігін арттырып, 
тұтынушының тауарға деген сенімін туғызады.
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ҚР Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 
986 Жарлығымен бекітілген Қазақстанның 2015 – 2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы страте-
гиясында сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке төнген 
ерекше қатер екендігі айтылған және осыған байланысты 
онымен күрес ті мемлекет пен қоғам бірігіп жүргізгенде 
ғана жетістік болатындығы көрсетілген.

Сондай-ақ, ҚР Жоғарғы Соты ғимараты және жергілікті 
соттардың ғимараттары Қазақстан үкіметінің 07.10.2011 
жылғы «Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің кейбір 
мәселелері» туралы қаулысының негізінде аса маңызды 
күзетілуі тиіс нысандарға жатады.

Сотқа кім болса да жайдан-жай келмейтіні белгілі. Сотқа 
жүгінушілер жәбірленуші және құқықбұзушы немесе талап 
қоюшы және жауапкер болып бөлінеді. Сол себепті тарап-
тардың мүдделеріне сәйкес сот төрелігіне деген көзқарасы 
да түрліше болады. Егер сот ғимаратына кіріп-шығудың 

еттері қатар тұру керек. Бұл туралы Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясында «өте жоғары этика мен кәсібилік – тиімді 
мемлекеттік аппаратты құрудың негізгі өлшемі» деп атап көрсеткен. Сондықтан бүгінгі күні мемлекеттік қызметшінің 
әдебі мен мінез-құлық мәселелеріне үлкен мән берілуде. Кәсібилік пен әдептілік қосылып, мемлекеттік қызметшінің тұтас 
имиджін көрсетеді. Халыққа қызмет ететін адамдардың адалдығына және әділдігіне қоғам мен азаматтардың сенімін 
туғызуға мүмкіндік береді. 

Олжас КАДЕСОВ,
Батыс Қазақстан облысы  Соттар әкімшісі басшысының орынбасары,

әдеп жөніндегі уәкіл 

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫНА АЛДАНҒАНДАР
Ақтөбеде  «Гарант 24 ломбард», «Estate ломбард» және  «Выгодный займ» 

ЖШС-на  қатысты атышулы сот процесі жалғасып жатыр. Еліміздің әр 
облыс ынан қаржы пирамидасына  салымшылардың қанша қаражат салғаны  
анықтала бастады.

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ – 30 ЖЫЛМІНДЕТ

ІСКЕРЛІК – 
БЕДЕЛ БАСТАУЫ

ПӘРМЕН

ОРТАҚ ТӘРТІПТІ  
САҚТАҒАН ЖӨН

ЖАСТАР ЖАСЫЛ АЛАҢДА

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 
Қызылорда қаласында қаржы пирамидасына 

1 259 адам тартылып,  оларға  1 561 218 377 теңге  
залал келген. 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 
Павлодар облысында қаржы пирамидасына  

2 234 адам алданып қалған. Барлығы 2449 шарт 
жасалса, оның 47-сі автокөлік сатуға, ал екеуі 
пәтер сатуға қатысты. Компания қызметкерлері 39 
автокөлікті сатып үлгерген. Салымшылар қаржы 
пирамидасына 1 578 477 000 теңге салған. 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ 
Қарағанды қаласында қаржы пирамидасына  

631 адам тартылға. Олармен барлығы  767  жалған 
шарт жасалып, 56  автокөлік пен 11 пәтер қаржы  
ұйымының атына өткен. Оларды кейін компания 
қызметкерлері сатып жіберген.  Салмшылар қаржы 
ұйымына  барлығы  1 192 898 400 теңге салған. 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 
Өскемен мен Семей қалаларында қаржы пира-

мидасына  452 адам алданып қалған. Салымшылар 
барлығы 670 264 000 теңге салған. Бұған қоса  «Га-
рант 24 ломбард» ЖШС кеңселеріне  45 автокөлік 
пен  14 мүлік тапсырылған. Барлығы 34 автокөлік 
пен  7 мүлік сатылып кеткен. 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары  

Түркістан облысының Жетісай қаласында кеңсе 
ашып, белсенді жұмыс істеген. Түркістан облы-
сының аумағында барлығы 860 адам тартылып, 
1 201 шарт жасалған.  Тұрғындарға келген шығын 
541 860 000 теңгені құрайды.

 
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ 
Қаржы пирамидасы Қостанай қаласында үш 

айға жуық жұмыс істеген. Осы уақыт аралығын-
да күмәнді  компания бар болғаны  екі адамның  
көлігін нарықтағы бағадан қымбат бағамен сатып 
алыпты. Кейін оның біреуін сатып жіберген. Қыл-
мыстық істің материалдарында қаржы ұйымынан 
қанша ақтөбеліктің зардап шеккені айтылмаған. 
Дегенмен, пирамиданың негізгі ұйымдастырушы-
лары Ақтөбе облысының тұрғындары екенін 
ескерсек, алданғандардың қатары аз емес екені 
анық. Тергеу барысында барлығы 17 мыңнан астам 
жәбірленуші анықталса, оның 3 мыңнан астамы 
Ақтөбе облысының тұрғындары екені айтылған. 

Жалпы қаржы пирамидасына алданғандар  
барлығы  30 миллиард теңгеден астам қаржы 
салып, оны кері қайтара алмай қалған. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

Естеріңізге сала кетелік, айыпталушы орын-
дығында барлығы 48  адам отыр. Айыптау актісіне 
қарағанда, олар  әр өңірде  қаржы пирамидасының 
кеңселерін ашып, салымшылар тартумен айна-
лысқан. Яғни,  қылмыстық топтың ұйымдасты-
рушылары мен  белді мүшелері. Сотталушылар 
халық арасында үгіт-насихат жұмысын жүргізіп, 
халықты оңай әрі тез пайда табуға болатындығына 
сендірген. Енді рет-ретімен әр өңірде  салымшы-
лардың қанша қаражат пен мүлік  салғанына 
тоқталайық: 

АЛМАТЫ  ОБЛЫСЫ 
Алматы облысы мен Алматы қаласында бірі-

нен  соң бірі ашылған  қаржы пирамидалары  2019 
жылдың қазаны мен 2020 жылдың ақпан айы 
аралығында жұмыс істеген. Айыптау актісіне қа-
рағанда, бұл өңірде «Гарант 24 ломбард», «Estate 
ломбард» және  «Выгодный займ»  жауапкершілі-
гі шектеулі серіктестіктерін танымал тұлғалар, 
актер-блогерлер мен әншілер әлеуметтік желі 
арқылы белгілі бір мөлшердегі сыйақыға белсенді 
түрде жарнамалаған.  Олардың қатарында әнші 
Айқын Төлепберген, Арман Қоңырбаевпен қатар 
аралас жекпе-жек шебері  Қуат Хамит те бар. Осы-
ның нәтижесінде Алматы облысы мен Алматы қа-
ласының тұрғындары 5 236 келісімшарт жасаған. 
Оның 211-і  автокөлікті сатуға, ал 10-ы пәтер 
сатуға қатысты. Кейін ол мүліктерді компания қыз-
меткерлері сатып жіберген. Салымшылар қаржы 
пирамидасына барлығы 4 195 510 550 теңге салған. 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ  
Атырау облысында қылмыстық топтың   ұйым-

дастырушылары мен белді мүшелерінің қылмыстық  
іс-әрекетінің нәтижесінде 8 518  келісімшарт жа-
салған. Оның 699-ы  автокөлікті, ал  18-і жылжы-
майтын мүлікті сатуға қатысты.  Компания қызмет-
керлері   362 автокөлік пен  4 пәтерді сатып үлгерген. 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
Орал қаласында  6 820 келісімшарт жасалған.  

Оңай олжаға кенелгісі келген салымшылар қаржы 
пирамидасының ұйымдастырушыларына 62 авто-

көлік пен 6  жылжымайтын мүлік тапсырған. 
Ұйым дасқан қылмыстық топ мүшелері салымшы-
лардан   мүлікті нарықтық бағадан әлдеқайда қым-
батырақ бағаға сатып алған. Соңыра бірнеше пайыз  
болатын алғашқы жарнасын төлеп, кейін қалған 
ақшасын  үш ай ішінде толық өтеуді ұсынған. Ал 
келісім заңды болуы үшін шартқа отырып, пәтер 
мен көлікті  қаржы ұйымына өткізуді өтінген. 
Кейін мүлікті компания қызметкерлері сатып 
жіберген. Орал қаласының тұрғындары қаржы 
пирамидасына барлығы 7 110 385 220 теңге салған. 

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ  
Шымкент қаласында қаржы пирамидасына 

барлығы 1 833 адам тартылып,  4 168  келісім-
шарт жасалған.  Оның ішінде  178 келісімшарт 
автокөлікті сатуға,7 келісімшарт мүлікті сатуға 
қатысты. Мол табыс табуды ұсынған компанияға 
алданып қалған салымшылар салған мүліктерін 
кері қайтара алмай қалған.  

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ 
Ақтау қаласында  «Выгодный займ», «Гарант 

24 ломбард» және «Estate ломбард» ЖШС ретінде 
жұмыс істеген қаржы пирамидаларымен 6 202 
шарт жасалған. Оның 130-ы автокөлік сатып алуға, 
ал 14-і пәтер сатуға қатысты. Компания қызмет-
керлері 64 автокөлік пен 7 пәтерді сатып жіберген.  
Салымшылар қызметі күмәнді компанияға  бар-
лығы 3 236 556 608 теңге салған. 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 
Тараз қаласында тұрғындар қаржы пирами-

дасымен 2 105  жалған шарт жасасқан, оның 81-і 
автокөлікті сатуға, ал 15-і баспана сатуға қатысты. 
Кейін мүліктің барлығы сатылып кеткен. Барлығы  
2 104 804 500 теңге салынған.

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ 
Ұйымдасқан қылмыстық топтың   ұйымдас-

тырушылары мен белді мүшелерінің қылмыстық  
іс-әрекетінің нәтижесінде Нұр-Сұлтан қаласында 
қаржы пирамидасына  1 358 адам тартылып, оларға  
2 393 414 294 теңге материалдық шығын келген. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында Түркістан облысы бойынша 
ҚАЖ департаментіне қарасты Жетісай аудандық пробация қызметі мен  аудандық 
ішкі саясат бөлімінің «Жастар ресурстық орталығы» КММ ұйымдастыруымен 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына және халықаралық нашақорлық пен есірткі саудасы-
на қарсы күрес күні аясында пробация қызметі есебінде тұрған жастар арасында 
шағын футболдан турнир өтті.

Аталған спорттық шараның басты мақсаты түрлі себептермен тағдыр тәлкегіне 
түсіп, аңдамай шалыс басқан азаматтарды қоғамға бейімдеу, салауатты өмір салтын 
насихаттап, өзара достық қарым-қатынасты қалыптастыру, бос уақыттарын тиімді 
пайдаланып, қайырымдылық іс-шараларға жұмылдыру . Сонымен қатар, есірткі 
тұтынудың зияндылығы мен зардаптарын ұғындырып, мемлекеттік жастар саясаты-
ның жүзеге асуына оң ықпал ету болып табылады. Турнирдің ашылу салтанатына 
Жетісай аудандық мәслихатының депутаттары Көбейбек Алиев пен Рустем Нама-
туллаев, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Айтбай Махамбетов, аудандық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Омар Есенбеков, «Жастар ресурстық орталығы» КММ 
басшысы Нұрлыбек Мутаев қатысып, аудандық пробация қызметі бөлімінің бастығы 
әділет капитаны Дилшат Назаров жасыл алаңға шығатын жастарға сәттілік тіледі.

– Есірткіні пайдалану және оның заңсыз айналысына қарсы халықаралық күніне 
орай  есепте тұрған жастарға әлемнің барлық елдерінде есірткінің зияны және оны 
пайдаланудың зардабы туралы халықты, әсіресе жастарды хабардар етуге және 
салауатты өмір салтын насихаттауға, адамзатқа нашақорлықтың қандай қауіп әке-
летінін ескертуге бағытталған спорттық шараларды тұрақты ұйымдас тырып оты-
рамыз. Біздің жастарымыз есірткінің және психобелсенді заттарды теріс пайдалану 
адам ағзасына ауыр зардабын тигізетінін біле бермейді. Бірде-бір зиянсыз немесе 
зияны аз есірткі құралдары жоқ. Олардың барлығы психикалық және табиғи тәуел-
ділікке алып келеді, иммундық жүйені бұзады, агрессия тудырады, адамның барлық 
органдары мен жүйесін зақымдайды. Ең алдымен есірткінің зардабы жасөспірімдер 
мен жастарға тиеді. Есепте тұрған жастарымыздың есірткінің зиянын түсініп, он-
дай заттардан бойын аулақ ұстауы керек, – деді әділет капитаны Дилшат Назаров. 

Бекітілген ережеге сәйкес бірнеше топқа бөлініп футбол ойнаған 8 команда 
жастары да әдемі ойын өрнегін көрсетіп, өзара мықтыны анықтады. Жүлделі ІІІ 
орынды «Нұр-Жетісай» командасы иеленсе, ІІ орынға «Пробация» командасы 
табан тіреді. Ал І орынды «Жылы су» құрама командасы қанжығасына байлады. 
Ойын соңында үздік шыққан командалар мен жекелеген ойыншылар ұйымдас-
тырушылардың кубогы, диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Раушан НАРБЕК

ішкі тәртіп ережелері сақталмаса, тараптарда эмоционал-
дық көңіл-күйдің әсерінен сот жүйесіне деген теріс пікір 
қалыптасатыны сөзсіз. Тараптардың біреуі судьямен, не 
болмаса сот мәжілісінің хатшысы, не сот кеңсесінің мама-
нымен процессуалдық емес байланыс орнықтыруына жол 
бермеу маңызды. 

Келушілерге  сот ғимаратындағы рұқсатнама режимі 
мен қоғамдық тәртіптің сақталуы жөніндегі арнайы қағи-
даның талаптарын қатаң сақтау сот приставтарының мін-
детіне жатады. Сот приставтарының жұмысы  келушілерді 
қарсы алу, арнайы тексеріп өткізу, кіргізу тәртіптері ережесі 
негізінде жүргізіледі. Сотқа келушілердің аталған заң та-
лаптарына бағынуы бұл әділ сот төрелігіне  деген жұрттың 
сенімін қалыптастыратыны сөзсіз.

Ғ.ТӨЛЕУХАН, 
Тарбағатай аудандық №2 сотының сот приставы 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Мемлекеттік қызмет адамдықтың, рухани қарым- 
қатынастың, іскерлік байланыстың айнасы секілді. 
Қызметкердің өз-өзін ұстау әдебі оның болашақтағы 
беделінің айқындаушысы. Мемлекеттік қызметті мінсіз 
атқарғандар қоғам тарапынан ескерусіз қалмайды.

Халыққа қызмет ететін адамдардың адалдығы және 
әділдігі, өз жұмысына деген жауапкершілігі, қоғам мен 
азаматтардың сенімін туғызуы – әрбір мемлекеттік қы-
зметкердің міндеті. Демек, адамдар арасында осы қыз-
метші туралы дұрыс пікір, оң көзқарас, оған деген айқын 
сенімділік қалыптасуы қажет. Мұндай сенім мен құрмет-
ке жету оңай емес. Бұл үшін бір ғана кәсіби білімділік 
пен білгірлік жеткіліксіз, одан басқа қызметшінің жеке 
мінез-құлық мәселесі және бар. Яғни, кызметшінің кәсі-
билік деңгейі мен жоғары моральдық адамгершілік қаси-
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

кеңсе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

БАНКРОТТЫҚ

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

ІЗЕТ

9. 24.01.2021ж. қайтыс болған Даниярова Гульнара Сарсеновнаның 
артынан мұра ашылды. Мұрагерлерінің Түркістан қаласы, Тәуке хан 
даңғылы, 299А мекенжайы бойынша нотариус Т.Ө. Тілеповке келулері 
қажет. Тел.: 87016565788.

11. 8 қаңтар  2021жылы қайтыс болған Ердос Гүлнұрдың артынан 
мұра ашылды.  Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, 
нотариус Ә.Б.Әкімханға келулеріңіз керек:Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек 
ауылы, Б.Момышұлы көшесі, 81А. тел. 87773677972.

16. 25.01.2007ж. қайтыс болған Нуриддинов Бахриддин Бахаваддино-
вичтің артынан мұра ашылды. Мұрагерлерінің Түркістан қаласы, Тәуке 
хан даңғылы, 299А мекенжайы бойынша нотариус Тілепов Талғат Өте-
генұлына келулері қажет. Тел.: 87016565788.

17. 5 сәуір 2021 жылы қайтыс болған Ермаганбетов Кенбай Карасае-
вичтің артынан мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі 
келгендер болса, нотариус Ә.Б.Әкімханға келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ 
ауданы, Шелек ауылы, Б.Момышұлы көшесі №81 «А», тел: 8 777 367 79 72

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

Ұлы Отан соғысында көрсет-
кен ерлігі үшін II  дәрежелі  «Отан 
соғысы» орденімен,  «1941–1945 
ж.ж ҰОС-да Германияны жеңгені 
үшін», «Берлинді алғаны үшін», 
ІІМ-де мінсіз қызмет атқарғаны 
үшін 1, 2, 3 дәрежелі және «Ішкі 
істер министрлігінің үздік қызмет-
кері» медалімен марапатталған, 
«Қоғамдық қауіпсіздіктің үздік 
қызметкері» атағының иегері Ха-
лен Махауовтың зираты артында 
ұрпағының қалмауы себепті көп 
жылдардан бері күтімсіз қалған 
болатын. Тәртіп сақшылары абзал 
ағаның басына қойылған құл-
пытастағы өше бастаған жазуды 
қалпына келтіріп, тозып кеткен 
тұғыртасын жаңғыртып, зираттың 
айналасын басып кеткен арамшөп-
терді отап, ретке келтірді. 

Аудандық полиция бөлімінің 

басшысы, полиция майоры Асқар 
Әбдірахманов соғыста ерліктің 
үлгісін паш еткен, бейбіт өмір-
де талапшыл, әділ, адал азамат 
болған жанның  есімін ұлықтай 
отырып, ұрпақтар арасындағы  са-
бақтастықты  жалғау, өскелең ұр-
пақтың бойындағы отансүйгіштік 
қасиетті аға ұрпақтың тәлімді жо-
лын үлгі ете отырып нығайтудың 
маңыздылығына тоқталды. 

Шараға қатысушылар соңғы 
демі таусылғанша санаттан қал-
май, туған елінің кәдесіне жарап, 
белсенді іс-қимылды толағай 
қуатпен ұштастырған Хален Ма-
хауовтың өмір жолы туралы ой 
толғады. 

Меңдігүл ФАЗЫЛОВА,
Жәнібек аудандық 

музейінің меңгерушісі.
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

РУХАНИЯТ

Алматы қаласындағы мемлекеттік қуыршақ 
театры 85 жылдан бері қаланың кішкентай тұрғын-
дары мен қонақтарының сүйікті орны.  Атағы тек 
Қазақстан ғана емес, алыс-жақын шет елдерге та-
нымал бұл өнер ордасында астана күніне орай «Ер 
Төстік» қойылымының таныстырылымы өтті.  Халық 
ертегісін поэтикалық драма жанрындағы пьессаға 
айналдырған  ақын, публицист, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің иегері Қа-
сымхан Бегманов.  Қоюшы  режиссері – Еркебұлан 
Қабдыл, суретшісі – Алтынай Жүсіпәлі, композитор-
лары – Аршын Жолдасхан мен Бақберген Байшығаш, 
балетмейстері – Гүлжан Дәулетқұлова. 

Таныстырылымнан  кейін режиссерлік шешім мен 
суреткерлік шеберлік, актерлардың ойыны өзін қиял 
жетегіне ертіп әкеткенін айтып, ұжымға алғыс сезімін 
білдірген Қ.Бегманов пьессаны жазудағы басты мақ-
саты ұлттық рухты жаңғырту болғанын және оның 
сәтті жүзеге асқанын айтты. Ал Е.Қабдыл: «біздің 
ертегіміз кішкентай көрермендерге адам бойындағы 
мейірімділік, батылдық және әдептілік сынды қа-
сиеттердің маңызды екенін дәріптейді. Достық пен 

Ерлік елге – мұра, ұрпаққа – ұран. Жәнібек  аудандық  ішкі 
істер бөлімінің  қызметкерлері ұзақ жылдар бойы аталған бөлімнің 
басшысы қызметін абыроймен атқарған, 1988 жылы өмірден озған 
милиция подполковнигі Хален Малахайұлы Махауовтың мәңгілік 
мекеніне барып, гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. 

3.                                        2021 жылдың 1 шілдесіне
Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы 

2021 жылдың 1 шілдесіне облыс бюджетінің кірістері республикалық бюджеттен 
түскен трансферттерді қоса алғанда 118,9 пайызға орындалды, жоспар 140 361 906,2  
мың теңге кезінде кассалық орындалуы 166 850 846,8 мың теңгені құрады.

Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 99,9 пайызға орындалды, 
жоспар  155 408 478,7 мың теңге кезінде 155 269 251,7 мың теңгеге игерілді.

Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен 
сипатталады:

  (мың теңге)

Атауы
2021 ж. 1 шілдесіне Орын-

далуы %Жоспар Кассалық 
орындалу

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 4 879 637,1 4 869 966,3 99,8
Қорғаныс 449 323,9 449 114,1 100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 
сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 213 874,8 3 213 870,5 100,0

Бiлiм беру 75 921 504,3 75 881 194,7 99,9
Денсаулық сақтау 2 553 002,0 2 552 963,9 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 6 413 261,5 6 406 982,3 99,9

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 9 750 340,2 9 697 658,1 99,5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 6 880 757,9 6 873 499,0 99,9

Отын-энергетика  кешен i  және жер 
қойнауын пайдалану 2 159 758,3 2 159 755,2 100,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 083 554,0 12 082 091,9 100,0

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 1 182 466,2 1 182 326,0 100,0

Көлiк және коммуникация 6 246 291,4 6 225 762,4 99,7
Басқалар 10 599 539,9 10 598 913,0 100,0
Борышқа қызмет көрсету 718 520,0 718 510,8 100,0
Трансферттер 4 734 929,3 4 734 929,3 100,0
Қарыздарды өтеу 7 621 717,9 7 621 714,2 100,0
Жиынтығы 155 408 478,7 155 269 251,7 99,9

4. .«Астық қоймалары» ЖШС №8 Астық базасы» Өкілдігі, БСН 
150842023276, өзінің қызметінің тоқтатылғаны (жабылғаны) туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, 
А. Иманов к-сі, 13, №301 кеңсе.

12. «ПИЦЦА БЛЮЗ КҮЗЕТ» ЖШС, БСН120840009125, өзінің та-
ратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Әуезов даңғылы, 43. Тел.: 
8(7232)208965.

13. ТОО «Тілеуқор» , БСН 090340019700 (Алматы қаласы, Ауезов ауда-
ны, Жетысу-3 ықшамауд, 16 үй) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды.  
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады:Алматы қаласы, Кенесары хан көшесі, 
54/43 үй, 23 пәтер.Тел. 87784722482 Токмейлова Зульфия Кадылкановна

19. «ДОС СЫРЫМ» кредиттік серіктестігі жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, БСН 120340019243, өз жұмысын тоқтататындығын ха-
барлайды. Шағымдар болған жағдайда жарияланған күннен бастап екі 
ай көлемінде  төмендегі мекенжай бойынша  қабылданады: Батыс Қа-
зақстан облысы, Сырым ауданы, Жамбыл Жабаев көшесі 18/2 үй.

2. ҚҚ «Талдықорған аймақтық жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қоры»«Сарсен 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акцио-
нерлік қоғамының Басқарма мүшесі – академиялық мәселелер жөніндегі проректоры 
лауазымына персоналды іріктеу бойынша конкурс өткізу» мынадай талаптарға 
сәйкес:  жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, «Назарбаев Универси-
теті» ДБҰ-да немесе Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі Республикалық комиссия 
бекітетін басым мамандықтар бойынша шетелдік жоғары оқу орнында оқуды аяқтау 
қорытындысы бойынша берілген ғылыми дәрежесінің не магистр академиялық дәре-
жесінің болуы, «Назарбаев Университеті» ДБҰ-да және/немесе Шетелде кадрлар 
даярлау жөніндегі Республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша 
шетелдік жоғары оқу орнында (магистратура немесе PhD докторантура) оқуды 
аяқтаған жағдайда білім беру ұйымдарында басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілі немесе кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. Білім беру менеджменті бойынша 
біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификаттың (куәліктің) болуы.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға Алматы облысы,Талдықорған қаласы, Жансү-
гіров көшесі, 226 мекенжайы бойынша құжаттар топтамасын ала алады. Instagram-
дағы әлеуметтік желі: fsz.npo_tdk

Байланысушы тұлға: С.О.Садуакасова  тел: 8 (7282) 220200
Құжаттар хабарландыру жарияланғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде қабылданады.

8. Қарағанды қаласының Октябрь ауданының сотымен Д.Б. Камеристовті 
хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы іс қозғалды. Өтініш Қарағанды қаласы 
Полетаев  көшесі, 15 үй, 31 пәтер мекенжайы бойынша тұратын И.А. Гер-
берсагинадан келді. Камеристов Дмитрий Борисович 16.06. 1974 ж.т., ЖСН 
740616350574, Қарағанды облысы Қарағанды қаласында дүниеге келген 
(соңғы жұмыс орны белгісіз) , тіркелген мекенжайы: Қарағанды қаласы, 16 
ш/а,41 үй,6 пәтер, бұрын Степной-1 ш/а, 45үй, 422 пәтер мекенжайы бой-
ынша тұрған. Д.Б.Камеристов, туралы ақпаратқа ие адамдарға бұл туралы 
сотқа  жарияланған күннен  бастап үш ай мерзімде хабарлауды ұсынамыз: 
Қарағанды қаласы, Магнитогорская көшесі,48 үй, телефон 8(7212)46-34-09

5. «Сахарный завод «АЛАКОЛЬ» ЖШС, БСН 180240003363, жарғы 
капиталының 1 500 000 000 теңгеден 191 419 451,96 теңгеге дейін азайған-
дығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: 040233, ҚР, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Бескөл ауылдық округі, 
Бұлақты ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 7А үй, телефон: 8(728)333 33 11.

6. «ЛТЦ «БУРУНДАЙ» ЖШС, БСН 180240003402, жарғы капиталы-
ның 1 500 000 000 теңгеден 611 719 440,25 теңгеге дейін азайғандығы 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
040708, ҚР, Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай кенті, Бостанов кө-
шесі, 2 ғимараты, телефон:8 727 387 63 94.

7. «Сахарный завод «КАРАБУЛАК» ЖШС, БСН 180240003343, жарғы 
капиталының 1 500 000 000 теңгеден 82 797 916,39 теңгеге дейін азайған-
дығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
040521, ҚР, Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылдық округі, 
Қарабұлақ ауылы, Әуезов көшесі, 10 құрылысы, телефон: 87059009548.

14. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық аудандық соты Ақжайық ауда-
нының Чапаев ауылының тұрғыны 09.10.2013 жылы үйден кетіп, содан 
бері ешқандай хабар болмаған, еш жрде жұмыс жасамаған 16.01.1954 
жылы туған Сисенов Бахиткали Хамидуллиновичті қайтыс болған деп 
тану туралы Ақжайық ауданы Чапаев ауылында тұратын Сисенова Салима 
Муратовнаның талап арызы бойынша азаматтық іс қозғалғаны туралы 
хабарлайды. Азамат Сисенов Бахиткали Хамидуллиновичтің тұратын жері 
туралы мәліметтері бар тұлғаларды жарияланған күннен бастап үш ай 
мерзім ішінде бұл туралы Ақжайық аудандық сотына хабарлауды сұраймыз.

15. «Ledi-KZ» ЖШС, БСН 1706400013846, коронавирус індетінің та-
ралуы мен алдын алу үшін жарияланған карантин және шектеу шарала-
ры кезінде компанияның жағдайын тұрақтандыру мақсатында Серіктес-
тіктің  жарғылық капиталының көлемінің азайғаны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру республикалық «Заң газеті» және 
«Юридическая газета» басылымдарында жарияланған күннен бастап 
1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Шымкент қаласы, 
Еңбекші ауданы, Төле би көшесі, 41, e-mail: jako.95.js@gmail.com

18. «ҚАЗАҚАЛТЫН» Тау-кен металлургиялық концерні»  акционерлік 
қоғамы, БСН 990940003176, акционерлік қоғамнан жауапкершілігі шек-
теулі серіктестікке қайта құру жолымен өзінің қайта ұйымдастырылуы 
туралы хабарлайды. Шағымдар  хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай   ішінде мына мекенжай бойынша  қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, 021500, Ақмола облысы, Степногорск қаласы,  5 ш/а, 6  үй, 
телефон: 87164528402, Бас директор Р.М. Қаракесовтың атына.

20. «Алтын бастау» Кредиттік серктестігі» ЖШС қатысушыларының Жалпы 
жиналысы 7.07.2021 жылы кредиттік серіктестіктің микроқаржы қызметін 
(кредиттік серіктестік қызметін) жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын 
тоқтату туралы Уәкілетті органға өз еркімен жүгінуі туралы шешім қабылдады.

21. «Рудный водоканал» ЖШС (111500, Қазақстан Республикасы, Қос-
танай облысы, Рудный қаласы, 40 лет  Октября көшесі, 2/1 құрылыс, БСН 
041240004108) Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің  2021 жылғы 
2 наурыздағы  № 261 қаулысы негізінде жарғылық капиталдың  20 024 000 
(жиырма миллион жиырма төрт мың) теңге  58 тиын сомасына азаюы ту-
ралы хабарлайды. Шағымдар жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде қабылданады.   

10. Нұр-Сұлтан қаласы Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің студенті 
Қуанған Сағынған 2017 жылдың қыркүйек айында берілген, студенттік билеті 
жоғалуына байланысты 2021 жылдың 13 маусымынан жарамсыз деп саналсын.

АРДАГЕР РУХЫНА 

әділдікке деген сенім балаларды нағыз патриот болуға 
көмектеседі. Бүгінде үйдегі кез келген баламыз Бэтмен мен 
өрмекші адамды біледі, бірақ бізде американдық фильм-
дердің кейіпкерлерінен кем түспейтін және олардан асып 
түсетін өз кейіпкерлеріміз бар екенін ұғынуы тиіс», – деді. 

Театр репертуарындағы:  «Макбет», «Қасқыр мен жеті 
лақ», «Күлше қыз», «Үйшік теремок», «Айка мен страш-
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ешкі», «Үш торай», «Сағыныш шөбі»,  «Дәрумен», «Ана 
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«Ана жүрегі», «Большие приключения маленького лягу-
шонка», «Каштанка», «Ромео мен Джулетта» сияқты қой-
ылымдардың қазақтың төл ертегісімен толығуын балалар 
үшін ғана емес, ересектер үшін де зор жаңалық деуге де 
болады.
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«ЗАҢ» медиа-корпорация-
сы» ЖШС мен Түркістан облы-
стық соты Кемел Тоқаев атын-
дағы детектив шығармалар 
байқауын ұйымдастырып отыр. 
Мынау байқауға жолданған 
алғашқы шығармалардың бірі. 

БАЙҚАУҒА!

ШЫТЫРМАН

Әр істің артында адам тағдыры 
тұр. Және бір істің қорытын-

дысы бір неше тағдырдың ертеңге деген 
үмітін тас-талқан етіп, шарасыз күйге 
түсіретінін тәжірибеден талай көріп жүр-
міз. Әсіресе, жасөспірімдерге қатысты 
істердің ата- анаға ғана емес, бүкіл отба-
сына кері әсерін тигізетіні рас. Ал мына 
үстел үстінде жатқан бірнеше томдық 
іске жасөспірімдер тағдырын ойыншыққа 
айналдырғысы келген адамның қылмы-
стық әрекеті жүк болған. Өзі де үш бала 
тәрбиелеп отырған Сапархан Сүйіндікұлы 
мұндағы әр мәлімет, әр дерекке мұқият 
көз салды.

Умаровтың Арыс аудандық сотына 
келгеніне көп бола қойған жоқ. Бұған де-
йін жеті жыл Шардара аудандық сотында 
төрелік еткен ол небір түрлі қылмыстың 
ақ-қарасын ажыратып, талай күрмеуі 
қиын істердің түйінін тарқатқан. Сонда 
байқайтыны, жылдан жылға қылмыс түр-
леніп, кейде адамдар тым қатыгезденіп 
бара жатқандай да әсер қалдырады.

Бұл жолы қандай іс күтіп тұр? Қағаз 
бумаларды үстел үстіне қат-қабат қойған 
хатшысы өз ісіне әбден төселген. Міне, 
қарашы, бірінші томды бетіне шығарып, 
қалғандарын ретімен тізіпті. Ал да парақтай 
бер. Судья жұмысының өнімді, нәтижелі 
болуы сот хатшыларының біліктілігіне бай-
ланысты болатыны сондықтан. Хатшысына 
риза болған төраға алғашқы томды қолына 
ұстаған. Кейбір парақтары сарғыш тартқан 
бумадан іс бойынша кең көлемді ізденіс 
жүргізілгені байқалады. Бастапқы беттерді 
шолып шыққаннан-ақ таңданып қалды. 
Жер әлемді шулатқан «Көк кит» шалғай-
дағы Арысқа да жеткен бе?

Арыстағы «Көк кит»
Терезе алдына барған Сапархан Сүйін-

дікұлының көзіне әрлі-берлі тынымсыз 
ұшқан құстардың жанкешті тірлігі бірден 
түсті. Бұлар ғой қауіпсіз жерге ұясын 
салып, күз түскенше балапандарын қа-
наттандырып алсам деп тырбанып жатыр. 
Тұмсығымен тырбанып керегін тасып 
жүрген оларға айналадағы басқалардың 
өмірі қызық емес. Ал адамдар ше? Дәл 
осы құстардай қызу еңбек етіп  жүрген 
адамдарға да айналадағы жұрттың не 
істеп, не деп жатқаны аса маңызды бола 
қоймас. Өкінішке орай, көпшіліктің 
көңіл-күйімен ойнап, төңірегіндегілердің 
есебінен күн көргісі келетіндер жетер-
лік. Мұндайлар жалған ақпарат, жаман 
хабарды жаңағы құстардың жылдам-
дығындай жылдамдықпен таратуға әуес. 
Оған ғалам тордың да ықпалын тигізіп 
отырғаны анық. Сол ақпараттың жыл-
дамдығынан ғой, кеше Мәскеудің бір топ 
тұрғынының түрмедегі бір алаяққа жем 
болғанын естісең, уақыт айналмай сол 
жағдай Қазақстанның шалғайдағы бір ау-
данынан қылаң беріп тұрады. Шетелдерде 
дімкәс балалардың еміне деп ақша жинап, 
артынан жоқ боп кететін алаяқтар туралы 
оқығанымызға да көп бола қоймаған. Енді 
қарасақ біздің де кейбір өңірлерде белгісіз 
баланың суретін көрсетіп, белгісіз қорға 
ақша жинап жүрген қылмыскерлердің 
әрекеті әшкере болып жатады. 

«Көк кит» деген атаумен жасөспірім-
дерді өлімге итермелеген қауіпті сайттар 
туралы да естігеніміз кеше еді. Енді міне 
уақыт оздырмай ол да Қазақстанда пайда 
болды. Нұр-Сұлтан, Алматы секілді ірі 
қалаларда болса түсінуге болар, ал ала-
қан дай Арыс ауданында «Көк киттің» 
тұзағына іліну қаншалықты мүмкін? 

Иван Кечеткин (аты-жөні өзгертілді) 
жиырмадан енді асқан өндірдей жігіт 
екен. Осы уақытқа дейін не дұрыстап 
білім алмаған, не өндіріп жұмыс істе-
меген. Мұндай жаста жігіттің үйленуді 
ойына да алмағаны анық. Басы салбырап 
айыпты орындығында отырғанымен өзін 
қылмыскер санамайтыны байқалады. 
Расында құқықтық жақтан сауатсыз жан-

дар пікірінше адам өлтірген, кісі қанын 
жүктеген жандар ғана қылмыскер. Ал ақ-
шасын алдырса, жинағанын ұрлатса, біреу-
ден таяқ жесе – оған адамның өзі кінәлі. 
Өзіне мықты жан біреуге жем болмайды 
деп түсінеді олар. Осындай қате пайыммен 
ғұмыр кешетіндерге өмірдің мәні – таза-
лық, адалдық, мейірімде екенін ұғындыру 
қиын. Дегенмен, жастарды сөзіңе илан-
дыруға, жақсылыққа бейімдеуге болады. 
Себебі, бала да жас тал секілді. Жас тал 
жел қалай соқса, солай қарай қисаяды. Сол 
секілді жас баланы да қалай тәрбиелесең, 
соған қарай түзу, дұрыс жол таңдайды. 

Сапархан Сүйіндікұлы прокурордың 
пайымын тыңдап отыр. Кечеткинді Қыл-
мыстық кодекстің 105-бабы, 3-тармағы 
бойынша кінәлі деген қадағалаушы орган 
дәлел-дәйектің жеткілікті екенін алға 
тартты. Алайда, істі зерделеген құзырлы 
орындарда да қателік кететінін тәжірибе-
ден талай көрген. Ендеше, сот отырысында 
барлық мән-жайды зерделеп, деректерді 
таразы басына тең екшеп тура сөзді айту 
– қазының құзырында. Қылмыс тық қуда-
лау органдары кінәлі деп тапқан азамат-
тардың сот алдына келгенде шындықты 
айтып, нағыз кінәліні көрсететін кездері 
де болған. Кейбір жандардың жақындарын 
түрмеден қорғау үшін өзін құрбан ететін 
кездері де болады. Сондық тан бұл жерде 
эмоцияға емес, нақты дерек, айғақтарды 
сөйлетіп, тұжырым жасау маңызды. 

Шырмауық

Жұмыс істеуге пейілді болмаға-
нымен, Кечеткин жаңа технологияны 
жақсы меңгерген болып шықты. Бос 
уақытын темір жәшік алдында өткізген 
бозбала ғаламторды ақтаруға әбден 
төселген. Әлеуметтік желіні белсенді 
қолданатын ол «Көк киттің» лаңын 
алғашқылардың бірі болып түсінген еді. 
Басында осындай ойсыз ойынға сонша-
ма адамның неге қызығатынын ойлап 
таңғалды. Расында өздері танымайтын, 
алыстан әмір ететін адамның бұйрығын 
екі етпеудің сыры неде? Оқушылар-
дың арасында бірден танымалдыққа ие 
болған бұл ойындарға Кечеткин қызыға 
қарады. Байқаса, кіп-кішкентай бала-
лар арнайы тапсырманы алған соң түн 
ішінде оянғанын немесе кірпік ілмей 
тапсырма күтіп жатқандарын жарыса 
жазған. Алғашында оңай, мейлінше 
жеңіл көрінген тапсырмалар бірте-бірте 
қиындай түскен. Оған да балалар мән 
бермеген секілді. Қайта тапсырманың 
күрделенуі оларды қызықтыра бастаған-
дай ма қалай? 

Ойынды сырттай бақылаған Кечеткин 
соншама адамды алыстан басқарып, айт-
қанына көндіріп отырған белгісіз жанның 
шеберлігіне риза болды. Ал компьютердің 
бер жағында қарсылықсыз бас изеп отыр-
ған балалар туралы ойлаған да жоқ. 

«Көк киттің» кесірінен балалардың 
өз-өзіне қол жұмсауы көбейгенде ғана 
көпшілік қауіпті ойынға назар аудара 
бастағаны белгілі. Үлкендер ұл-қызын 

ғаламтордың тәрбиесіне беріп, бақылау-
ды уыстарынан шығарып алғандарын 
ұғынды. Ұғынды да дабыл қақты. Сөй-
тіп қауіпті ойынның қайдан шыққаны, 
кімдердің ұйымдастырғаны, бұл нәу-
беттің неден пайда болғаны зерттелді. 
Ақпарат құралдары мәселені барынша 
көтерді, ата-аналардың бала алдындағы 
жауаптылығын еске салуға тырысты. 
Артынша интернеттің артында отырған 
«әміршілердің» бірнешеуі қолға түскенін, 
жазасын алғанын естіді. Бірақ бұл кезде 
олар бірнеше балаға өзін өлімге итерме-
лейтін тапсырманы беріп, ол тапсырма 
орындалып та қойған болатын. 

Ауылдан жолданған 
алғашқы тапсырма

«Көк киттің» әміршілері туралы көп 
оқып, көп зерттеген Кечеткин де өзгелерді 
соңынан ертіп, айтқанын орындататындай 
«құдіретке» ие болуды армандады. Не істеу 
керек? Елді ұйытатындай жаңа бағдарлама 
жасайтын қабілеті жоқ. Компьютер алдын-
да күні-түні отыратын бозбала өзінше бір 
амал ойлап тапқысы-ақ келген. Бірақ жаңа 

маны мінсіз орындауы тиіс. Онда алды-
мен көпірге бар, тыныш жерге барып 
ант бер, модератордан басқа ешкіммен 
тілдеспе, айтылған музыканы тыңда 
деген нен басталған оңай тапсырмаларды 
орындауға кірісті. Кейіннен тапсырма 
күрделеніп, қорқынышты бола түсті. 
Алдымен қолыңды кес, екі қолыңды кес, 
аяғыңды кес, өлген адамның суретін сал 
деген секілді тапсырма беріп, оны бейне-
таспаға түсіруді міндеттейтін әміршінің 
соңғы үкімі – йод ішіп, шатырдан секіру-
мен аяқталуы тиіс болатын. Балалардың 
іс-әрекетін сырттай бақылаған Кечеткин 
тапсырманы дұрыс орындамағандарды 
топтан шығаруды да ұмытпады. Онымен 
қоймай, айтқанына бағынбағандарды 
өзі іздеп барып өлім құштыратынын ай-
тып қорқытқанын қайтерсің. Ал осыдан 
кейінгі шарасыз балалардың жағдайын 
пайымдай беріңіз.

Жәбірленуші
Сот залына шақырылған ананың дауы-

сынан баласы үшін алаңдаған дабылды 
да, бақылауды әлсіретіп алғаны үшін өзін 
кінәлі санаған өкінішті де аңғармау мүм-

пәрменімен селк ете қалады. Бірдеңеден 
қорқатындай, бірдеңеден сескенетіндей. 
Басында мектепте оқушылармен тіл та-
быса алмай жүр ме деп ойладық. Ұстазда-
рынан сұрасақ, олар да Настяның өзгеріп 
кеткенін айтты. 12-13 жаста бала өтпелі 
кезеңді басынан кешіреді, соның әсері 
шығар десті олар. 

– Мұндай жағдайлар күдігіңізді тудыр-
ған жоқ па? Осыдан кейін баланың теле-
фонын қарап, не көріп жүргенін тексер-
медіңіз бе? – деді Сапархан Сүйіндікұлы.

– Шынымды айтсам, ұстаздарының 
сөзінен кейін уайымым азайған. Алайда 
қызымның жеңі ұзын көйлек киіп, үй ысып 
тұрса да шалбар тастамайтыны таңданды-
рды. Ал бір күні қолындағы, аяғындағы 
тыртықты көрген соң ел шулап жүрген «Көк 
киттің» біздің үйге де жеткенін түсіндім.

– Оны қайдан байқадыңыз? Мүмкін 
қызыңыз абайсызда қолын кесіп алған 
болар? – деді төраға.

– Осы жағдайдан кейін қызымның 
телефонын тексеріп, құзырлы орындарға 
хабар бердік. Менің қызым 13 тапсырма-
ны орындаған. Ал байқамай жүре берсек, 
соңы не боларын ойлаудың өзі қорқы-
нышты, – деді үрейленген ана.

Тексеріс
Жәбірленуші арызынан кейін қылмыс-

тық іс қозғалып, интернет арқылы бала-
ларды «басқарып» отырған арыс тық азамат 
жылдам анықталды. Себебі, қазір интер-
нетпен бірге, ғаламтордағы қылмыс тарды 
ашатын мамандар шоғыры да қалыптасқан. 
Оларға өзінің байланыс номерін ашық көр-
сетіп, «WhatssApp» мессенджері арқылы 
балаларға тапсырма беріп отырған азаматты 
табу соншалықты қиын бола қойған жоқ. 
Кечеткиннің тәркіленген телефонынан ба-
лалар жолдаған фото-есептер де табылды. 
«Әміршінің» бейкүнә балаларға жасаған 
қоқан-лоққысы да тез дәлелденді. Бұлтарт-
пас айғақ тардың табылғанын білген соң 
Кечеткиннің де кінәсін мойындаудан басқа 
амалы қалмады. 

Мектеп бітірген соң не оқу оқып, не 
белгілі бір жұмыс таба алмай қиналған 
Кечеткин қиын кезде ата-анам мен дос-
тарымнан қолдау таппадым дейді. Осын-
дай күйзеліске түскен шақта ол «Көк 
киттің» ықпалына тап болған. Басында 
«Максим» деген модератордың айтқанын 
орындаған жігіт, кейіннен топтан шығып 
кетеді. Алайда, бұған тұрақты тапсырма 
беріп жүрген Максим бірнеше рет ха-
барласып, жазасыз қалмайтынын айтып 
қорқытады. Алыста отырып айналасын-
дағы бағындырудың тәсілін осы кезде 
білген Кечеткин артынша өз тобын құрып, 
іске кірісіпті. «Бірақ, менің тобымда көп 
адам болмады. Өзімнің қателігімді түсін-
ген соң тобыма көп адамның қосылмаға-
нына шын қуанып отырмын. Мен ісімнің 
дұрыс еместігін мойындаймын. Және 
сіздерден кешірім сұрай отырып, қатаң 
жазаламауыңызды өтінемін» деді айыпты.

   

Үкім
Бүгін үкім оқылатын күн. Кечеткиннің 

ісіне нүкте қояр кез де келді. Арыс аудандық 
сотының төрағасы Сапархан Умаровтың қан-
дай жаза кесетінін барша аудан, қала берді, 
жәбірленуші тұратын Алтай аймағы түгел 
бақылап отыр. Істі жан-жақты таразылаған 
төраға Кечеткиннің жастығын, өз ісіне шын 
өкінетінін, қылмысты бірінші рет жасап 
отырғанын ескеріп Қылмыстық кодекстің 
24-бабы 3-тармағына, 105-бабы 3-тармағына 
сай 4 жылға бас бостандығынан айыру жаза-
сын кесті. Сотталушы жазасын қауіпсіздігі 
орташа қылмыстық-атқарушылық меке-
месінде өтейтін болады.

Иә, балаларды өлімге итермелеген 
жан сотталды. Қылмысына сай жазасын 
өтейтіні анық. Ал осындай жағдайдың 
орын алуына жол берген ата-ана бұдан 
қаншалықты сабақ алды? Сыныбындағы 
балалармен тіл табыса алмай, күйзеліске 
түскен жасөспірімнің түсіністікті интер-
неттен іздейтіні қалай? Неге ұстаздар 
көз алдындағы балалардың мінезіндегі 
өзгерісті байқамайды? Сұрақ көп, жауап 
жоқ. Сапархан Сүйіндікұлын мазалайтын 
да осы сұрақтар. Осының өзі қылмыстың 
айналамызға деген немкеттіліктен, мей-
ірімнің азайып кетуінен туындап жатқа-
нын көрсететіндей.

Гүлдана ЕРАЛЫ

ҒАЛАМТОР АРТЫНДАҒЫ 

«ӘМІРШІ»

АНЫҚТАМА
Умаров Сапархан Сүйіндікұлы 1984 жылы 7 

қарашада Түркістан облысы Шардара ауданы 
Қазақстан ауылында дүниеге келген. 2001–2006 
жылы Шымкент қаласындағы М.Әуезов атын-
дағы университетте «Құқықтану» мамандығы 
бойынша білім алған. 2008 жылдың наурызы 
мен 2014 жылдың маусым айы аралығында 
«ҚР Экономикалық қылмыс және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес» агенттігінің қаржы 
полициясы академиясында инспектор, аға инс
пек тор, оқытушы, аға оқытушы лауазымдарын 
атқарған. 2011–2013 жылдар аралығында ҚР 

Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының сот төрелігі инсти-
тутының магистратурасын үздік бітірген. 2014 жылдың маусым айы мен 2020 
жылдың қазан айының аралығында Шардара аудандық сотының судьясы болып 
қызмет атқарған. 2020 жылдың 26 қазанынан бастап Арыс аудандық сотының 
төрағасы қызметін атқарып келеді.

дүние жасауға білімі таяз. Содан болар, 
айналып келіп баяғы «Көк киттің» тәжіри-
бесі ойға орала береді. Ақыры бекінді. Сол 
жобаны іске асыруға шешім қабылдады. 
Сөйтті де өз телефонынан «В контакте» 
әлеуметтік желісінен «Михаил кот», «Зе-
леный кот», «Тихий лес» деген аккаунтпен 
«өлім тобын» ашты. 

Осылайша арыстық жігіт өлімге шақы-
рушыға, өзгелерді өлімге итермелей тін 
жанға айналып шыға келді. Ең сорақысы 
– оның қарамағына түскендер кәмелетке 
толмаған, өзіндік пікірі жоқ, ата-ана қа-
дағалауынан тыс қалған оқушылар еді.

Өзі армандағандай интернет әміршісі 
болу үшін Кечеткинге арнайы жоспар 
құрып, Америка ашудың қажеті де жоқ 
еді. Өйткені, жастарды алдап, айтқанына 
бағындырудың айла-амалы интернетте 
алақандағыдай көрініп тұр. Соларды 
жинастырып, өзіне ұнаған 21 тапсыр-
маны тізіп шықты. Яғни, мұның тобына 
қосылғандар 21 сатыдан тұратын тапсыр-

кін емес. Содан болар, жалған сөйлемеуге 
ант берген ананың үніндегі дірілді төраға 
бірден сезді. Сапархан Умаров мұндай 
көрініске әбден үйренген. Өйткені, мықты-
мын, сенімдімін деп келген азаматтардың 
өзі сот залына келгенде өзгеше күйде бола-
ды. Сонысына қарағанда барлығын төрелік 
алаңының мысы басатын болса керек.

– Қызым бар болғаны 14 жаста. Ин-
тернетте қандай сайттарды көріп, қандай 
ақпараттар қарайтынын бақылай бер-
мейтінмін. Кішкентай болған соң қауіпті 
сайттардың шырмауына түседі дегенді 
тіпті ойламаппын, – деді Светлана Оси-
пова (аты-жөні өзгертілді).

Шығыс Қазақстан облысы Алтай 
қаласында тұратын ана Арыс ауданында 
тұратын жігіттің кішкентай қызын ин-
тернет арқылы қалай бағындырғанын 
түсіне алар емес. «Қызым аяқ астынан 
өзгеріп кетті. Бұрынғыдай ашық-жарқын 
мінезі жоқ. Жалғыздан-жалғыз қалуға 
тырысады. Бөлмесіне кіріп барсақ бар 


