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• Ақшаң болса қалтаңда...

 СЫРТҚЫ істер министрі Ерлан Ыдырысов ҚР Президентінің алдағы 
халықаралық сапарларының кестесін жария етті. «Елбасының халықаралық 
бағдарламасында Польшаға, Сербияға сапарлар жоспарланған, сонымен 
қатар қыркүйекте Қытайдағы G20 Саммитіне шақырылдық. Елбасы 
күзде Жапонияға, Кореяға, сондай-ақ  зербайжан мен Арменияға, Сауд 
Арабиясы Корольдігіне және Иорданияға барады», – деді министр еліміздегі 
шетел дипломатиялық корпусы �кілдеріне арналған брифингте.

  ҚАЗГИДРОМЕТ ұсынған ауа-райы болжамына қарағанда, еліміздің 
негізгі астықты �ңірлерінде егін орағы науқаны кезінде ауа райы жылы және 
жауын-шашын қалыпты м�лшерде болады.

  БАТЫС Қазақстан облысында «Алау» ЖШС-ға қарасты автогаз құю 
стансаларында сұйытылған газ бағасы 38,8 пайызға �сті.

 К�КШЕТАУДЫҢ іргесіндегі елді мекенде «Нұрлы жол» 
бағдарламасы бойынша салынған жаңа жылу қазандығы іске қосылды.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
СЕРІКТЕСТІК 

ТАБЫСТЫ ДАМЫП 
КЕЛЕДІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарба-
ев Ресей Федерациясының президенті Вла-
димир Путинмен кездесті.

Кездесу барысында мемлекеттер бас-
шылары екіжақты ынтымақтастықтың 
кең ауқымды мәселелерін талқылады, 
сондай-ақ �ңірлік және халықаралық күн 
тәртібіндегі �зекті мәселелер ж�нінде пікір 
алмасты.

Нұрсұлтан Назарбаев пен Влади-
мир Путин G20, ТМД мемлекеттері 
басшыларының кеңесі және Қазақстан-
Ресей �ңіраралық ынтымақтастық фору-
мы аясында �тетін алдағы кездесулерге 
дайындық барысын қарастырды.

Мемлекет басшысы Сочи қаласына 
шақырғаны үшін В.Путинге алғыс айтып, 
оның Ресей �ңірлерін дамыту жолындағы 
қажырлы еңбегін атап �тті. Нұрсұлтан 
Назарбаев екіжақты ынтымақтастықтың 
қарқынына ризашылығын білдіріп, оны 
Қазақстанның ілгерілете түсуге ниетті 
екенін айтты.

– Біздің қарым-қатынасымыз саяси 
тұрғыдан да, экономикалық тұрғыдан да 
үлгі етуге лайық деп санаймын. Осы жылда-
ры Қазақстан мен Ресейдің 6 мың бірлескен 
кәсіпорны құрылып, интеграциямыздың 
�мірде нақты іске асқанын к�рсетті. 
Алдағы Қазақстан-Ресей �ңіраралық 
ынтымақтастық форумына үлкен үміт ар-
тамын. Оның экономикалық тұрғыдан 
маңызды кездесу екенін білемін, осыған 
орай к�птеген жобалар әзірленуде. Қазіргі 
мәселелер біздің үкіметтеріміз арқылы 
шешімін табуда. Елдеріміздің міндеті – 
осындай қиын жағдайда әрдайым бірге 
болу және бір-бірімізге к�мектесу. Достық, 
ынтымақтастық мен �зара к�мек туралы 
шартқа және ХХІ ғасырдағы тату к�ршілік 
пен одақтастық туралы шартқа негізделген 
Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы тұрақты 
болып қала береді. Қазақстан мен Ресей 
сенімді к�рші әрі әріптес болып санала-
ды және барлық мәселелерді �ркениетті 
елдердегі үлгі бойынша шешеді. Ресейдің 
Түркиямен қарым-қатынасы жақсарып 
келе жатқанына қуаныштымын, – деді 
Қазақстан Президенті.

В.Путин Қазақстан Президентінің 
Ресей-Түркия қарым-қатынасын қалыпқа 
келтіру жолындағы қайрат-жігері үшін 
алғыс айтып, жағдайды реттеудегі 
бітімгерлік миссиясын атап �тті.

– К�ріп отырғанымыздай, бұл қадам 
жемісті болды. Біз к�птеген жылдар 
бойы бірегей ынтымақтастық қарым-
қатынасымыз бен �зара іс-қимылымыз 
орныққан достас Түркиямен толық 
форматтағы қарым-қатынасты қалыпқа 
келтіруге риясыз ұмтылыс жасап отырмыз. 
Түркия президенті Р.Ердоғанның Ресей-
ге соңғы сапары екіжақты байланыстар-
ды қалыпқа келтіру ғана емес, оны дамы-
ту ж�нінде де біздің толыққанды жұмыс 
жүргізуге ниетті екенімізді дәлелдеп берді. 
Сол үшін Сізге к�п рахмет, – деді Ресей 
Президенті.

Бұдан б�лек, В.Путин Қазақстан 
мен Ресей арасындағы стратегиялық 
серіктестіктің барлық бағыт бойынша та-
бысты дамып келе жатқанына назар аудар-
ды.

• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

ӨҢІРЛЕР ТЫНЫСЫ 
БАҚЫЛАУДА ТҰР

Премьер-министр Кәрім Мәсімов жұмыс сапарымен Алматы қаласында болды. 
Сапар барысында қала билігінің жұмысы бақыланып, әлеуметтік-экономикалық 
және индустриялық-инновациялық даму, агро�неркәсіп кешені, кәсіпкерлік 
мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Үкімет басшысы келген беттен Алматы халықаралық әуежайының қауіпсіздік 
жүйесімен танысып, әуежайдың ұшу алаңы маңында орнатылған арнайы стендті 
к�рді. «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ президенті А.Бекмұхамбетов 
әуежайдың инженерлік-техникалық жағдайы және мегаполис әуе айлағының 
лаңкестікке қарсы қауіпсіздігі туралы баяндады. Алматы халықаралық әуежайы 
1934 жылы пайдалануға берілген. Мұнда күн сайын 180 ұшақты қабылдап, ат-
тандырады. Орта есеппен 12 мың жолаушыға қызмет етеді. Сонымен қатар, 
К.Мәсімовті «Вокзал қызмет» Оңтүстік �ңірлік филиалының директоры Э. Шын-
теков және «Халықаралық Сайран автовокзалы» ЖШС басшысы Е.�білдаев 
к�лік нысандарының қауіпсіздік жүйесімен таныстырды. 

Экономиканың болашақтағы дамуы – ел үкіметі жұмысының маңызды 
бағыттарының бірі. Бұл міндетті орындау шешімінің бір б�лігі инвесторларға 
арнап қолайлы жағдай, оның ішінде арнайы экономикалық аймақтарды дамы-
ту арқылы салық жағдайын жасау болып табылады. Соған сәйкес К.Мәсімов 
Инновациялық технологиялар паркі құрылысының барысымен танысты. 

Биыл Алматыда жиі жауған н�сер жауындардың салдарынан әсіресе Ала-
тау ауданының тұрғындары қатты зардап шеккен болатын. Бірқатар к�шелер 
мен ондаған аулалар жиі су астында қалып жатты. Бұл жерде «Шаңырақ-2» 
шағынауданын да айтуға болады. Кәрім Мәсімов Алатау ауданында болып, 
арықтар желісі мен жол салу жұмыстарының барысымен танысты. Премьер-
министр Қарғалы �зенінің жағасын бекіту қалай жүріп жатқанын тексеріп, 
қаладағы су тасқынының алдын алу бойынша шараларды талқылады. �зеннің 
жағасын су шайып, қаланың үш ауданын ішінара су басқан болатын. Сондықтан 
да т�тенше жағдай салдарын жою бойынша жұмыстар қала билігінің айрықша 
бақылауында. Қала әкімі Бауыржан Байбектің айтуынша, су басу жағдайлары 
қалаға жаңадан қосылған және қаланың т�менгі жағында орналасқан аудандар-
да жиі болып тұрады. Қазіргі таңда Алматы іргесіндегі Іле Алатауында барлығы 
41 мореналық к�лдер бар болса, олардың ішінде 17 к�л қауіпті. Ал 4 к�лдің 
жағасының бұзылу қаупі жоғары.  «Қалада жаңбыр жауып тұрса, тауда қар жау-
ады. Қатты күн ысығанда к�лдердің суы тез толады. С�йтіп, қалаға үлкен қауіп 
т�ндіреді. Сондықтан, қазір қуатты сусорғыштардың к�мегімен сол к�лдердің 
суын т�мен қарай ағызып жатырмыз. Тіпті бір к�лдің суы таусылды десе де бола-
ды. Осылайша қалаға келетін қауіпті сейілтуге күш салудамыз», – деді Б. Байбек.

Бүгінгі таңда Ақсай �зенінің бассейнінде 15 мореналық к�л бар болса, 
олардағы судың жалпы к�лемі миллион текше метрге жуықтайды.  Сондықтан 
осы �зеннің бойында селге қарсы б�гет салу мәселесі к�терілді. 
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ВАЛЮТА БАҒАМЫ

18.08.2016

USD 341.20

EUR 384.43

RUB 5.33

GBP 444.89

JPY 3.39

CHF 354.64

CNY 51.43

KGS 4.96

100 UZS 11.46> [ 4 ]

• Сараптама

Экономиканың жаһандануына орай басым салалар қазіргі заман талап-
тарын қанағаттандыратын ықпалдасқан алаңға айналуы қажет.  Бәсекеге 
қабілетті к�лік-логистикалық жүйесін дамытудың бүгінгі �зектілігі – 
осының айдай айғағы. Сол үдерістерге ілесе, Қазақстан �зінің транзиттік 
әлеуетін толық к�лемде жүзеге асыруға,  заманауи к�лік-логистикалық 
жүйесін құруға біртіндеп жақындап келеді.

2016 жылы Қазақстан Логистика тиімділігінің индексі – LPI 
(Logistics Performance Index) – Дүниежүзілік банктің тауарды 
жеткізуді жүзеге асырудың жеңілдігін, ұлттық жəне халықаралық 
деңгейде сауда логистикасын қарастыратын индексі бойынша 
əлемнің 160 елінің арасында 77 орынға келіп тұрақтады.

ДАМЫҒАН ЖҮЙЕ 
ДАҢҒЫЛ ЖОЛДАРҒА 

БАСТАЙДЫ
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• Жер реформасы

ТҮЙТКІЛДЕРДІ ТҮЙІНДЕГЕН 
ТОҒЫЗЫНШЫ ОТЫРЫС

Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

• Дүбірлі дода

АЛҒАШҚЫ 20 ЕЛДІҢ 
ҚАТАРЫНДАМЫЗ 

• Өнеге

К�рген сайын к�ңілі к�лдей тасып жүретін, жадыраған жайда-
ры қалпынан ауытқуды білмейтін, жан сырын жасырмай жайып 
салып тұратын Айгүл Есенбаеваның �н бойына құдай адамгершілік 
асыл қасиеттерді құйып қоя салғандай к�рінеді де тұрады. Сондай 
сәттерде «шіркін, осындай адамдардың қатары арамызда к�п болса 
ғой» деп амалсыздан армандап қоясыз. Ол Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің кітапханашысы. Еңбек �тілінің �зі 37 жылды 
қамтиды. �з жұмысының бесаспап маманы екенін университет 
ұжымы жақсы біледі. Бір күні Айгүлге ойламаған жерден: 

- Айгүл, саған қарап-ақ ата-аналарыңның алтын адамдар екенін 
анық аңғардым. Сен сол кісілердің тәлімді тәрбиесін к�рсетіп жүрсің. 
Ол кісілер қалай, қазір бар ма? - деп тосын сұрақ қойып қалғанымды 
�зім де кеш ұғындым. «Аңдамай с�йлеген ауырмай �леді» деген осы 
болар. Айгүлдің жүзі алабұртып, мұңайыңқырап тұрып: 

- Екеуі де жоқ аға. Олар қайтыс болып кеткен, - деп ауыр күрсініп 
жіберді... 

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ӨЛМЕЙДІ

Қоржынымызда қос алтын жүлде бар
Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында �тіп жатқан ХХХІ Жазғы Олимпиаданың аяқталуына 4 күн қалды. 

Қазірдің �зінде кейбір спорт түрлері бойынша жарыс аяқталды. Командалық бейресми есепте АҚШ спортшылары 
(28 алтын, 28 күміс, 28 қола) бірінші орында келе жатса, ал күтпеген жерден Ұлыбритания құрамасы 19 алтын, 19 
күміс, 12 қола жүлдемен қытайлықтарды басып озып, екінші орынға жайғасты. 

Еліміздің қоржынында 10 жүлде бар. Соның ішінде 2 алтын, 3 күміс, 5 қола олжалаған спортшы-
ларымыз бейресми есепте 20-шы орында келеді.  Азия мемлекеттерінің ішінде Қытай, Оңтүстік Корея 
жəне Жапония мемлекеттерінің ішінде төртінші орында келеді. Тіпті көршілес өзбек ағайындарымыздың 
өзі бізден қалыспай 2 алтын жүлдені олжалады. Алайда қосымша көрсеткіш бойынша, яғни күміс пен 
қола жүлденің аз болуына байланысты бізден кейінірек, дəлірек айтқанда 30-шы орында келеді. Жалпы, 
газетіміздің беті қатталып жатқанда алғашқы ондықтың қатарына АҚШ, Ұлыбритания, Қытай, Ресей, 
Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Австралия, Жапония мемлекеттері енді. Ал əрі қарай 20 елдің 
қатарында Оңтүстік Корея, Венгрия, Испания, Жаңа Зеландия, алаң қожайындары Бразилия, Кения, Ка-
нада, Хорватия, Жамайкадан кейінгі 20-шы орынға жайғастық.   > [ 6 ]

Жер реформасы ж�ніндегі комиссия мүшелері �ткен сенбідегі 
отырыста осыған дейін атқарылған жұмысты қорытындылап, 
�ңір-�ңірде жұртшылықпен кездесу барысында ортаға түскен 
ой-пікірлерді елеп-екшеп, саралау нәтижесінде к�кейкесті деген 
мәселелер бойынша 10 ұсынысты құптады. Соның ішінде Мемле-
кет басшысының Жарлығымен биыл жыл соңына дейін белгіленген 
Жер кодексінің кейбір тармақтарына қатысты мораторийдің 
мерзімін 5 жылға ұзарту ұсынылды.

  Елбасының тапсырмасы бойынша құрылған күннен бергі 
уақыт ішінде Жер реформасы ж�ніндегі комиссия Астанада 
соңғыны қосқанда барлығы 5 отырыс �ткізді. Халықтың қалың ор-
тасына барып, жұртшылықтың ой-пікірі мен талап-тілеген к�збен 

к�ріп, құлақпен естіп дегендей, Ақмола, Алматы, Қызылорда және 
Атырау облыстарында тұрғындармен 4 кездесу ұйымдастырды. Осы 
басқосуларда ортаға түскен ойлардың тоғысқан бір тұсы – ауыл 
шаруашылығы жерлерін Қазақстан Республикасының жеке және 
заңды тұлғаларына 49 жылға дейінгі мерзімге жалға беру институ-
тын сақтап қалу мәселесі болды. Осы тұрғыда тұрақты мониторинг 
жүргізу арқылы жер пайдаланушылардың жерді тиімді пайдалану-
ына және �зіне берілген міндеттемелерді орындауына бақылауды 
күшейту қажеттігі айтылды. Комиссия жұмысы барысында 
к�пшілік тарапынан қызу талқыға түскен мәселенің тағы бірі – әр 
азаматқа жалға берілетін жердің шекті м�лшерін белгілеу. 

> [ 3 ]  

ҚАЗҰУАГРОБИОСТАНЦИЯСЫ: 
БАСЫМДЫҚТАР МЕН 

ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР

КЕЛЕЛІ КЕҢЕС 
МЕЖЕЛІ 

ТАБЫСҚА 
БАСТАЙДЫ

ЫРЫСЫ МОЛ, 
ЖҰМЫСЫ ОҢ 

АЛҚАПТАР
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• Апта тынысы
• Сыртқы саясат

БОЛАШАҒЫ ЗОР 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара �бдіқалықова 
АҚШ Мемлекеттік хатшысының азаматтық қауіпсіздік, 
демократия және адам құқықтары ж�ніндегі орынбаса-
ры Сара Сьюэллмен кездесті. 

Кездесу барысында Қазақстан мен 
АҚШ ынтымақтастығының жай-күйі мен 
перспективаларының кең ауқымы талқыланды. 
Сондай-ақ �ңірлік және халықаралық күн тәртібінің 
�зекті мәселелері бойынша пікір алмасулар �тті. 
Мемлекеттік хатшы Ядролық қауіпсіздік ж�ніндегі 
Вашингтон саммитінің барысында Қазақстан 
Президенті Н.�.Назарбаев «�лем. XXI ғасыр» 
манифесін жария еткенін атап �тті. Манифест БҰҰ 
Бас Ассамблеясы мен Қауіпсіздік Кеңесінің ресми 
құжатына енгізілді.

Г.�бдіқалықова Қазақстан Орталық Азия елдері 
және АҚШ сыртқы саяси ведомстволарының бас-
шылары деңгейіндегі «С5+1» форматындағы диа-
логты қуаттайтындығын атап �тті. Сонымен 
қатар, Мемлекеттік хатшы Қазақстанда «Астана» 
халықаралық қаржы орталығы ашылатынын және 
қазақстандық тараптың америкалық инвестициялық 
қорлар мен корпорацияларды тартуға мүдделі 
екендігін жеткізді.

• Меморандум 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ 
ТИІМДІ ЖҮЙЕСІ

Астанада инвестициялар және даму министрі 
Жеңіс Қасымбектің Мемлекеттік қызмет саласындағы 
аймақтық хабтың Астанадағы басқарушы комитетінің 
т�рағасы �лихан Байменовпен ресми кездесуі болып 
�тті. 

Кездесу барысында ИДМ мен Аймақтық хабтың 
арасындағы �зара түсіністік туралы меморандумға 
қол қойылды. Құжат аясында тараптардың жобалық 
менеджмент, мемлекеттік қызмет к�рсетудің сапа-
сын арттыру, адам ресурстарын басқару және басқа 
да �зекті бағыттардағы білім беру және ғылыми-
зерттеушілік сипаттағы шараларға қатысуы к�зделген.

Екі жақты әріптестіктің маңыздылығына тоқтала 
келе, �.Байменов осы меморандумның трансфор-
мация және кадрлық әлеуетті арттыру ж�ніндегі ҚР 
ИДМ жұмысына �з септігін тигізетініне сенімділігін 
атап �тті.

• Аймақ

АСТЫҚ ЕРТЕ  ПІСТІ

Қостанай облысында астық ору науқаны басталды. 
Биыл бұл �ңірде аптап ыстықтан бидай мерзімінен ерте 
піскен. Шаруалар осы маусымда 5 млн. тоннадан астам 
бидай жинауды к�здеп отыр.

Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов 
агрокеңес �ткізіп, астық жинау науқаны қиын әрі 
бейнетті болғалы тұрғанын мәлімдеді. «Осы жылы 
астық бітік шықты, рекордты к�рсеткішке жетуі 
мүмкін. Шамамен 5 млн. тоннадан астам деп болжап 
отырмыз. Алайда мұқият болған ж�н, себебі бәрі егін 
ору науқанының сапасына байланысты», – деді аймақ 
басшысы.

А.Мұхамбетов шаруалардан астық ору 
науқанының стратегиясы мен тактикасын 
пысықтауды �тінді. Сондай-ақ облыс әкімі ауыл 
шаруашылығы министрімен жеке с�йлескенін және 
бидай бағасын белгілеуді сұрағанын мәлімдеді. Ар-
химед Мұхамбетовтың ойынша, бір тонна бидайдың 
қазіргі бағасы (25 000 теңге) �те т�мен. 

• Білім 

БІЛІКТІ МАМАН ҚАШАНДА 
ҚАЖЕТ

Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орында-
рында мемлекеттік білім гранттарын ала алмай қалған 
45 «Алтын белгі» иегерін тегін оқыту мүмкіндіктерін 
талқылады. Бұл игі бастаманы оншақты қазақстандық 
жоғары оқу орындарының ректорлары қолдап, олардың 
б�лгелі отырған гранттық орындар саны да белгілі бол-
ды.

�йткені, үздік оқып, ҰБТ барысында «Алтын 
белгіге» лайық жоғары білім деңгейін растаған мектеп 
түлектері оқуларын тегін жалғастыру мүмкіндігінен 
айырылуы мүмкін еді. Осылайша, биыл мемлекеттік 
білім гранттарын ала алмай қалған 45 «Алтын белгі» 
иегерінің 19-ы –экономикалық, 8-і – халықаралық 
қатынастар, 14 – заңгерлік, 4-і – аудармашылық 
мамандықтарын таңдаған.

• Қол�нер 

ШЕБЕРЛЕР ЭКСПО-ҒА ҚАЛАЙ 
ҚАТЫСА АЛАДЫ?

ЭКСПО к�рмесі кезінде арнайы этноауыл ашыла-
ды. Сол жерде еліміздің қол�нер шеберлері �з тауарла-
рын ұсынып, келген қонақтарға сата алады. 

«EXPO&WOMEN» халықаралық ұйымының 
т�райымы С.Рақымбекованың айтуынша, кол�нер 
бұйымдарын сату орындары тек к�рме алаңында ғана 
емес, бүкіл қала аумағында ашылады. Сондықтан 
Астана қаласының әкімдігі қоғамдық ұйымдармен 
бірлесе отырып, осы саладағы отандық шеберлердің 
әлеуетін зерделеп шығуға мүдделі. «Қыркүйекте 
�тетін  жәрмеңкеге республиканың түкпір-түкпірінен 
қол�нер шеберлері қатысып, �з тауарларын к�рсете 
алады. Міне, осы іспетті шаралардың арқасында біз 
�з мүмкіндіктерімізді байқап к�рмекпіз», – деді ұйым 
т�райымы.

Бүгінде Қазақстан бойынша 100-ге жуық қол�нер 
шебері бар. Олардың барлығы ЭКСПО-ға қатысуға 
ниетті.  

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ

• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

ӨҢІРЛЕР ТЫНЫСЫ БАҚЫЛАУДА ТҰР
> [ 1 ]

«Қарағайлы �зенінде б�гет бола тұра, был-
тыр орын алған сел үлкен залал келтірді. Ал 
Ақсай �зенінде селге қарсы б�гет мүлдем жоқ. 
Ал ондағы су к�лемі 100 есе к�п және бұл 
аумақта 30 мың адам �мір сүріп жатыр. Егер 
жойқын сел бола қалса, келтірілген залал кем 
дегенде  – 100 миллиард теңгені құрауы, адам-
дар құрбан болуы мүмкін. Сондықтан қазір 
жобалық техника-экономикалық негіздеме 
және жоба-сметалық құжаттама әзірлеп жа-
тырмыз. Бұған қолдау к�рсетуіңізді сұраймыз. 
Бұл жобаға 17 миллиард теңге қажет. Соның 
арқасында қаланың қауіпсіздігі мәселесі 
біржола шешіледі», – деді қала басшысы. 

Сондай-ақ К.Мәсімов Алматының Алатау 
ауданында мемлекеттік бағдарлама бойын-
ша салынған үйлерді қарап шықты. Бүгінгі 
таңда Алматының Бас жоспарында іске қосу 
жоспарланған «Саялы» шағын ауданының 
98 үйінің 65-і салынды. Жаңа тұрғын үй 
кешендері �ңірлерді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы аясында іске қосылды. 

Келесі кезекте Үкімет басшысы 
Дүниежүзілік универсиадаға дайындық ба-
рысымен танысып, Атлеттер ауылы мен жаңа 
Мұз сарайын аралады. Орталық Азиядағы ірі 
Мұз айдыны 12 мың орынға есептелген, мұнда 
Қысқы универсиаданың ашылу және жабылу 
салтанаты, сондай-ақ шорт-трек, конькимен 
жүгіру, мәнерлеп сырғанау және хоккей жа-
рыстары �теді.

Экономиканың жылдам дамуы мегапо-
лис халқының 20%-ға артуына алып келді, 
нәтижесінде алдында 2021 жылға дейін 
жоспарланған к�рсеткіштерге 2013 жылы-
ақ қол жеткізілді.  Қаланың   бас  жоспары-

на  сәйкес, 6 әкімшілік орталық құрылады. 
Премьер-министрге Алматы дамуының 
жаңартылған Бас жоспарын таныстырған 
Б. Байбек, оны жүзеге асыру үшін 2030 
жылға қарай 4 трлн. теңге қажеттігін атап 
к�рсетті. Яғни, жыл сайын  300 млрд. теңге 
қажет болады. Оның айтуынша, бас жоспар-
ды жасау барысында  бір емес, к�п орталық 
қалыптастыру саясаты жүзеге асырыла-
ды. Сонымен қатар, Үкіметтің қолдауымен 
Алматының сейсмикалық сызбасы әзіренуде, 
ол биыл қараша айында аяқталады. Соның 
арқасында қаланың кез-келген ауданының 
сейсмикалық күйін анықтауға қол жеткізілмек. 
Бұл ғимараттар салуда бюджет қаржысын 

үнемдеуге,  қала тұрғындарының �мір сүруіне 
қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. 

Алматыға жұмыс сапарында Үкімет бас-
шысы қаржы секторы мәселелері бойынша 
кеңес �ткізіп, банк секторының �кілдерімен 
қаржы ұйымдарының қызметі мәселелерін 
талқылады. Ұлттық банк т�рағасы Д.Ақышев 
жүргізіліп жатқан ақша-несие саясаты ту-
ралы айтып берді. Жалпы, оның айтуынша, 
елімізде ақша-несие шарттары жеңілдетілуде. 
Мемлекет басшысының тапсырмасы бой-
ынша Ұлттық банк банктердің активтерінің 
сапасына бағалау жүргізумен байланысты 
жұмысты жалғастыруда. «Қазіргі уақытта біз 
үздік халықаралық практиканы тиімді қолдану 

мақсатында халықаралық сарапшыларды 
тарта отырып, әдістеме, ақпаратық ресур-
стар мәселелерін, реттеуші құралдарды және 
қолданыстағы құқықтық базаны пысықтап 
жатырмыз. Банктердің барлық ұсыныстарын 
мұқият қараймыз, сәйкесінше активтердің 
сапасын бағалаудың алдағы қадамдары мен 
тетіктерінде банк секторының пікірлері ба-
рынша ескерілетін болады», – деді Ұлттық 
банк т�рағасы.

Сондай-ақ Ұлттық банкте зейнетақы 
активтерін жеке компаниялардың басқаруына 
беру бойынша жұмыс қалай жылжып 
жатқандығы айтылды. ҰБ болжамына сәйкес 
зейнетақы жинақтарының бір б�лігін жеке 
басқаруға беру бойынша іс-шаралар 2019 
жылда жүзеге асырыла алады. «Бірінші ке-
зекте, банктер нақты �ндірісті несиелей ала-
тындай жағдай жасауларыңыз керек. Бастысы 
– �ндіріске қолдау к�рсету және жұмыс орын-
дарын құру», – деді баяндамашылардың с�зін 
тыңдаған Кәрім Мәсімов.

Сапар барысында К.Мәсімов Алматы 
облысындағы 1800 тонна сүт және 1250 тон-
на ет �німдерін шығаратын «Байсерке-Агро» 
агро�неркәсіп кешенінің �ндірістік әлеуетіне 
баға берді. Кәсіпкерлер қауымымен шағын 
және орта бизнесті қолдау мәселелерін 
талқылады. Сонымен қатар, медициналық 
қоғамдастық және үкіметтік емес ұйымдармен 
кездесу �ткізіп,  балалардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау, мүмкіндігі 
шектеулі балаларға жағдай жасау мәселесінде 
мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес 
ұйымдардың тығыз бірлесіп жұмыс істеуге тиіс 
екендігін баса айтты.

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ

КЕЛЕЛІ КЕҢЕС МЕЖЕЛІ 
ТАБЫСҚА БАСТАЙДЫ

Жаздың аптап ыстығына қарамастан �улиеата 
�ңірінің диқандары Жамбыл және Жуа-
лы аудандарының егіс алқаптары басында 
�ткізілген �здерінің дәстүрлі аймақтық семинар-
кеңесіне жиналды. 

Бұл жолғы кеңеске облыс әкімі Кәрім 
К�кірекбаевпен қатар, барлық аудан 
әкімдіктерінің ауыл шаруашылығы б�лімдерінің 
басшылары, ауыл әкімдері мен шаруа 
қожалықтарының жетекешілері қатысты.

�ңірдің негізгі тіршілігі ауыл шаруашылығына 
тікелей байланысты. Сол себепті, бұл бағытта 
�ндіріске жаңа технологиялар енгізіп, жаңашыл 
әдістерді пайдалану �нім к�лемі мен сапасын ба-
рынша арттыру талабы қойылып отыр. Осыған 
орай, облыс шаруалары шетелдік әріптестерімен 
байланысып, түрлі тиімді технологияларды іс 
жүзінде пайдалануды жүзеге асырып келеді.

Жалпы облыста 761,0 мың гектар егістік жер 
бар болса, оның ішінде 170,9 мың гектары суарма-
лы. Осы алқапты тиімді пайдалану үшін ағымдағы 
жылы ауыл шаруашылығы cаласына 10 млрд. 
теңге қаржы мемлекеттік қолдау ретінде б�лініп, 
жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 4,3 
млрд. теңге инвестиция тартылған. Оның ішінде 
егіншілік саласын қолдауға мемлекеттік бюд-
жеттен 2,3 млрд. теңге б�лініп, игерілуде. Осы 
бағыттағы жұмыстарды жүйелі әрі тиімді жүргізуге 
облыс шаруаларын түгел қатыстыруды к�здеген 
бұл  семинар-кеңес �згеше жағдайда �ткізілді.

Аймақ басшысы бастаған топ алдымен Жам-
был ауданы, Шайқорық ауылының маңында 
орналасқан «Шайқорық бағы» ауылдық тұтыну 
кооперативінде болып, ондағы үдемелі алма 
бағымен танысты. Онда кооператив басшысы 
�лтайыр Досымбеков бақ жұмысына шолу жа-
сады. Жалпы, ауылдық тұтыну кооперативінің 
ерекшелігі – бұл отбасылық жұмыс. Яғни, 10 
отбасылық шаруашылық бірігіп, кооператив 
құрады. Нәтижесінде, іріленген шаруашылыққа 
мемлекет қолдауын алу жеңілдей түседі. Осы 
жүйемен біріккен «Шайқорық бағы» 50 гектар 
аумаққа үдемелі бақ отырғызып, польшалық 
алманың 4 түрін �сіріп отыр. Тамшылатып су-
ару жүйесі енгізілген бақтың керек-жарағын 
түгендеп, құрылымын соңғы талаптарға сай ету 
үшін 718 млн. теңге қаржы жұмсалыпты.

Жалпы, �ңірдегі үдемелі бақ �сіру ісінің ба-
рысы к�ңіл қуантарлықтай. Облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы Нұржан 
Нұржігітовтың айтуынша, биыл бұл бағыттағы 
жұмыстар Қордай мен Т.Рысқұлов ауданда-
рында да қызу жүргізіліп жатыр екен. Қазіргі 
таңда аталған аудан шаруалары кооператив құру 
ісімен айналысуда. Сондай-ақ, басқарма бас-
шысы мемлекет тарапынан салынған қаржының 
белгіленген к�лемі �телетінін айтып �тті. Ал, 2020 
жылға дейін үдемелі бақтардың жалпы аумағын 1 
600 гектардан асыру к�зеліп отыр.

Келесі кезекте кеңеске қатысушылар аталған 
аудандағы «Пионер» �ндірістік кооперативінің 
қызылша алқабында болды. Онда облыстағы 
қызылша егу ісінің аяқалысы талқыланды. Биыл 
�ңірде 5680 гектарға қызылша егілген, оның 850 
гектарына суарудың заманауи үлгісі орнатылған. 
Бұл саланы дамыту үшін облыстық бюджет-
тен 420 млн. теңге б�лінген екен. Бүгінде оның 
220 млн. теңгесі тәтті тамырдың сапалы деп 
саналатын француздық тұқымын сатып алуға 
жұмсалған. Қалған б�лігі қажетті техника са-
тып алуға бағытталған. Нәтижесінде, биыл об-
лыс к�лемінен 130 мың тоннаға жуық бал тамыр 
жиналады деп күтілуде. Бұл ретте, «Пионердің» 
жұмысы к�пке үлгі. 35 гектар алқапқа қызылша 

еккен шаруашылық басшысы Алпысбай 
Жұмаханов суарудың жаңа жүйесін орнатпаса да, 
�з алқабының әр гектарынан 380 центнерге дейін 
�нім жинауға бекініп отыр.

«Пионердің» қызылша алқабы басын-
да �німді қант зауыттарына �ткізу мәселесі де 
қозғалды. �нім �ндірушілердің атынан с�з алған 
«Ортаазиялық қант корпорациясы» ЖШС бас 
директоры Галина Баймұрзаева Тараз, Меркі 
қант зауыттарының қызылшаны тәулік бойы 
қабылдауға дайын екенін мәлім етті. �з с�зінде 
Галина Тамайқызы балтамыр құрамындағы 
қанттың м�лшері есептелмейтінін, �німнің әр 
тоннасы 17 мың теңгеден қабылданатынын айт-
ты. Сондай-ақ, корпорация басшысы т�лемнің 
кешіктірілмей, қабылдау акті толтырылған сәттен 
бастап бір ай ішінде шаруаның қолына қаражаты 
тиетінін жеткізді. Біршама қашықта орналасқан 
Шу және Қордай аудандарының шаруаларына 
жол шығынының жартысын �теуге уәде берді.

Ауқымды шара ауданның Полат қосшы 
ауылдық округінде орналасқан «Үміт» ша-
руа қожалығында жалғасын тапты. Семинар 
қатысушылары мұнда пияз алқабына орнатылған 
тамшылатып суару технологиясымен танысты. 
�зінің егін алқабын таныстырған шаруашылық 
басшысы Усман Исмаиловтың айтуынша, пияз 
егілген 50 гектардың 35-і тамшылатып суарылады 
екен. Осының арқасында, ол әр гектарынан 100 
тоннадан �нім алуды к�здеп отыр.

Шаруа қожалық алқабында, сонымен 
қатар, минералды тыңайтқыштар мен пестицид 
�ндірушілерінің к�рмесі қойылды. Оған қатысқан 
«AlemAgro», «Avgust», «ЕуроХим-Тыңайтқыш», 
«Қазфосфат» компаниялары �з �німдерін таны-
стырып, шаруаларды серіктестікке шақырды.

Семинар-кеңестің келесі кезеңі Жуалы ау-
данында жалғасты. Мұнда ауыл шаруашылығы 
күнінің қатысушылары жуалылық «Жайық» ша-
руа қожалығының егін даласында болды. Мұнда 
күздік бидайды ору жұмыстары басталған екен. 
Шаруашылық басшысы Сейіт Жайықбаев «Сте-
кловидная-24» тұқымды бидайдың әр гектарынан 
30 центнерге дейін �нім алуды межелеуде.

Егінжай мәселесіне  арналған кеңестің 
қорытындысы Нұрлыкент ауылы маңына орын 
тепкен «Гамбург» ЖШС-нің жүгері алқабында 
шығарылды. Мұнда жергілікті �ндірушілердің 
тауарларының, ауылшаруашылығы 
техникаларының к�рмесі ұйымдастырылды. 
Ауданда тұратын түрлі ұлт �кілдері семинар 
қатысушыларына ұлттық тағамдарын ұсынды.

Осында �ткен егінжай күнінің қорытынды 
жиынында ауыл шаруашылығына жаңа техно-
логиялар тарту мен инвестициялық жобаларды 
жүзеге асыру мәселелері к�терілді. Жиында с�з 
алған «I-Biday» ЖШС-ның директоры Қайрат 
Сұлтанбеков «Cropio» бақылау жүйесін ұсынды. 
Оның айтуынша, еліміздегі кезкелген аумақтың 
топырағының құнарлылығын бақылауға 
мүмкіндік беретін бұл бағдарлама шаруаларға �те 
тиімді к�рінеді. Ал, «Каз-ELKO» компаниясының 
�кілі Данияр Бейсенбай майлы дақылдарды, 
соның ішінде қытай бұршағын дамыту туралы 
ұсынысын жариялады.

Жиынды облыс әкімі Кәрім К�кірекбаев 
қорытындылады. �з с�зінде облыстағы ауыл-
шаруашылығының жалпы жағдайына тоқталған 
аймақ басшысы  шара  қатысушыларына 
к�ргендерін к�кейлеріне түйіп, нәтиже шығару 
керектігін айтты. Облыстың климаттық 
жағдайына сәйкес су тапшылығы, дақылдардың 
рентабельділігіне қарай �сіру мәселелерін к�теріп, 
�нім алу к�рсеткіштерін арттыру керектігіне де 
айрықша тоқталды.

Ибраш ТҰРЫМБЕТ

Жамбыл облысында «Егінжай-2016» семинары өтті

• Ауыл шаруашылығы кооперативтері

Солтүстік Қазақстандағы биылғы егін түсімі көз қуантарлықтай

ЫРЫСЫ МОЛ, 
ЖҰМЫСЫ ОҢ АЛҚАПТАР

Солтүстік Қазақстан облысы биыл егін жинау 
к�рсеткіштері бойынша жоғары жетістіктерді 
бағындырғалы отыр. Қазірдің �зінде аймақтағы 
дәнді алқаптарда жаңа егінге алғашқы дүре 
салудың қам-қаракеттері қызу жүргізілуде. 
Диқандар биыл ауа райының қолайлы сәттерін 
тиімді  пайдаланып, бабына келіп піскен дәнді 
қамбаға қысқа мерзімде әрі ысырапсвз құйып 
алуға тас түйін әзірлікпен жұмылғалы отыр. 
�зірге күздік дақылдар жиналып жатыр. Бұл 
шаруаның жартысы еңсерілді. Сондай-ақ, сұлы 
мен  арпа да орылуда. Олардың да түсімдері 
күткендегідей �нім беруде.

Мамандардың пікірінше, егін жинау 
науқанына жасалған болжамдар жақсы. К�ңіл 
қуантарлық нәтижелер болады деп күтілуде.

Облыстағы ауыл шаруашылығы 
құрылымдарының машина-трактор паркін 
жаңғырту мақсатында жыл басынан 6,5 милли-
ард теңгеге  615 заманауи техника сатып алынды. 
Соның ішінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы ли-
зинг талаптары бойынша 5 миллиард теңгеге 250 

бірлік техника сатып алынды. Сонымен қатар, 
ағымдағы жылдың жиын-терін науқанына 7700 
комбайн тартылады, оның әрбір үшіншісі жоғары 
�німді.

Дизель отыны бағасының �суінің болжа-
мына қарамастан, ауыл шаруашылығы тауарын 
�ндірушілер бұрынғыдай оны жеңілдікпен са-
тып алатын болады. Биыл Қзақстанға егін орағы 
науқанын жүргізу үшін  392 мың тонна дизель 
отыны, ал 1 тамызда жанар-жағармайға деген 
сұранысты толық жабу үшін резервтен қосымша 
61 мың тонна б�лінді.

Солтүстік Қазақстан облысында 

сыйымдылығы 3,6 миллион тоннаны құрайтын 
лицензиясы бар 52 астық қабылдайтын кәсіпорын 
жаңа егіннің астығын қабылдауға дайын. Жыл 
басынан Уәлиханов ауданында сыйымдылығы 
27 мың тоннаны құрайтын «Северная Нива» 
ЖШС дән сақтау қоймасы ашылды. Тағы 3 астық 
қабылдау бекеті ашылады. Озық қондырғылармен 
жарақтандырылған қойма сыйымдылығы 49 мың 
тонна.

• Аймақ тынысы

• Жаңа индустрияландыру

Облыста қазіргі кезеңде индустрияландыру 
картасы жобаларының 90 пайызы жобалық 
қуатына к�шті. Облыстық �неркәсіп 
және индустриялық-инновациялық даму 
басқармасының мәліметтері бойынша 
аймақта индустриялық карта бойынша 
73 жоба  жүзеге асты, оның 54-і жобалық 
қуатпен жұмыс жасауда.
 
Бүгінгі  таңда Қарағанды облысынан Ин-

дустрияландыру картасына жалпы құны ша-
мамен 1 350 млрд  теңгені құрайтын 94 жоба 
енді. 11 мыңнан астам жаңа жұмыс орны 
құрылуы  тиіс. 

�ңірлік картада жалпы құны 345,7 млрд 
теңгені құрайтын 91 жоба енді. Ол жүзеге 

асқан жағдайда 8 мыңнан астам жаңа 
жұмыс орны құрылады. Обыстық �неркәсп 
және индустриялық-инновациялық даму 
басқармасының мәліметі бойынша аймақта 
құны 174,7 млрд теңге тұратын 71 жоба жүзеге 
асты, 5345 жаңа жұмыс орны ашылады.

Соңғы мәліметтерге қарағанда, 
кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында  2015-
2019 жылдары облыста жалпы құны 1,2 трлн 
теңгенің 36 жобасы іске қосылды. 6 600 жаңа 
жұмыс орны құрылды, оның 33-і �ңірлік, со-
масы 222,7 млрд теңге, шамамен 3 600 жаңа 
жұмыс орны құрылады. 2016 жылы сомасы  
101 млрд теңгеден асатын  Кәсіпкерлікті 
қолдау картасының 10 жобасын жүзеге асыру 
к�зделген.  884 жаңа жұмыс орны құрылмақ. 

КЕНДІ ӨЛКЕДЕГІ 
ҚАРЫШТЫ ҚАДАМДАР

Қарағанды облысында өміршең жобалар жүзеге асуда



3№33 (467) 18-24 ТАМЫЗ, 2016 ЖЫЛЭКОНОМИКА
республикалық апталық газет

Бизнес&Қоғам

• Шолушы бағаны • 

Берекелі тамыз айында ел қазынасына тамаша 
тарту-таралғыларын ұсынып, жыл басында алған 
мәртебелі міндеттемелерінің үдесінен шыққаны 
ж�нінде, алдағы алар асулары туралы есеп беретін 
даңғайыр кәсіп иелерінің бірегейі — құрылысшылар бо-
лып табылады. 

«Тауды тесіп, тасты жарған» құрылысшы 
мамандығының тамыры тіпті тереңде, ол сонау алғашқы 
қауымдық құрылысқа табан тірейді. Бүгінде аспанмен 
таласқан зәулім ғимараттарымен қаймана к�пшілікті де 
тәнті етіп отырған осы к�не кәсіп иелері.

Тарих парақтарын ақтарсақ, кешегі кеңес зама-
нында Құрылысшылар күні тұңғыш рет 1956 жылы 
тамызда, тура осыдан 60 жыл бұрын  мерекеленген 
еді. 

Мұның алдында  одақтық Жоғарғы кеңес 
т�ралқасының «Жыл сайын «Құрылысшылар күні» 
мерекесін атап �ту туралы» Жарлығы шыққан бо-
латын. Содан бері құрыш қолды құрылысшылар �з 
мерекелерін ауыз толтырып айтарлық толымды та-
быстармен атап �тіп келеді. Бұл, атап айтқанда, жур-
налист жазбаларында ғана емес, сондай-ақ ақиқат 
істерде таңбасы қалған тындырымды тірліктер. 

С�зімізге тиек ретінде еліміздегі ғасыр 
құрылыстарын – Қазақстан Магниткасын, Ертіс-
Қарағанды су арнасын, Жәйрем кен-байыту комби-
натын, басқа да алып индустрия кешендерін  атап 
�тер едік. 

Ал, жиырма бірінші ғасырдың кереметі атанған 
әсем қала – Астананың құрылысына ерекше тоқталу 
керек. Осы орайда іргетасы  қызу қаланып, жедел 
бой к�терген ЭКСПО-2017 халықаралық к�рмесі 
қалашығын тілге тиек етуге тиіспіз.

С�зіміз айғақты болу үшін ұлттық статисти-
ка деректеріне сүйенейік. Құрылыс индустрия-
сы еліміздің ішкі жалпы �німін құраушы басты 
салалардың бірі болып табылады. 

�ткен, 2015 жылға к�з жүгіртсек, құрылыс 
жұмыстарының, қызметтерінің к�лемі 2 861,1 
млрд. теңгені құрап, 2014 жылға қарағанда 4,4%-ға 
к�бейген. 

Құрылыс жұмыстарының жалпы к�лемінде 988,0 
млрд. теңгені құрап, үлес салмағы 34,2% болған 
�неркәсіп нысандары құрылысы бойынша жұмыстар 
алғашқы орынға шыққан. Пайдалануға берілген 
тұрғын үйлердің жалпы алаңы 8,9 млн. шаршы метр 
болған. 

Жеке құрылыс салушылар 4,4 млн. шаршы метр 
тұрғынжай салған. 

Осы жылы білім беру және денсаулық сақтау 
саласында 52414 оқушы орнына арналған 114 жал-
пы білім беретін мектеп, 19120 орынға арналған 
121 мектепке дейінгі ұйым, 1300 т�сек-орыңдық 
6 аурухана және ауысымында 5185 келушіге 
арналған 71 амбулаториялық-емханалық ұйым 
пайдалануға берілген. Үстіміздегі жылдың алғашқы 
жартыжылдығының қорытындылары да к�ңіл 
қуантарлық.

Саланың үдемелі дамуы елімізде халық 
шаруашылығы мен әлеуметтік саланы дамыту 
мақсатында қабылданып, жүйелі түрде орында-
лып келе жатқан стратегиялық бағдарламалар мен 
жоспарларға тікелей байланысты. 

Сондай-ақ Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
салааға б�ліп отырған ынта-ықыласы да құрыш 
қолды кәсіп иелеріне үлкен серпін беруде. 

Мемлекет басшысының қамқорлығы нәтижесінде 
Қазақстан шаһарлары әлемге жаңа, заманауи 
сәулетімен танылуда. 

Ірі қалаларда ғана емес, сондай-ақ шағын елді ме-
кендерде де к�з тартарлық ғимараттар бой түзеп, к�з 
қуанышына айналуда. 

Басты мемлекеттік құжат – «Қазақстан-2050» 
стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Елбасы Жолдауында құрылыс жүргізу 
мен шағын қалаларды дамыту бойынша сала алдына 
межелі міндеттер қойылды. 

Кейінгі «Ұлт жоспары - 100 қадам: баршаға 
арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты аса маңызды 
бағдарламаның 48-қадамына сәйкес нақты шаралар 
қолға алынбақ. 

Атап айтқанда құрылыстың сметалық құнын 
анықтаудың ресурстық әдісі енгізілмек.

 Бұл �з кезегінде баға қалыптастырудың жаңа әдісі 
арқылы материалдардың, бұйымдардың, жабдық пен 
еңбекақының қолданыстағы бағаға сәйкес нақты 
нарықтық бағасына орай сметалық құнын айқын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Ал, 49-қадам еліміздің құрылыс саласын 
инновациялық технологияларға негіздеуге арналған. 

Бұл қадамның мақсаты құрылыстың ескірген 
нормалары мен ережелерінің орнына еврокодтар 
жүйесін енгізу болып табылады. 

Бұл құрылыс нарығындағы қазақстандық 
мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, 
шетелдік қызмет нарығына шығуына мүмкіндік бер-
мек.

Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстарын 
жүргізу нарығында беделі биік, белгілі құрылыс 
кәсіпорындары жеткілікті, әсіресе «ABS Group», 
«Азбука жилья», «�лем құрылыс», «Базис-А», «СМР 
Павлодар», «Геостройсервис»  компаниялары 
құрылыс жұмыстарының к�лемі, сапасы мен бағасы 
бойынша к�шбасшылар сапында. 

Экономика дамуына қоғами сипат беріп,  
әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтуға үлкен үлес 
қосып келе жатқан  құрыш қолды құрылысшылардың 
ерен еңбегі қашан да сыйлы, қашан да елеулі.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ

e-mail: jebe55@mail.ru

ҚҰРЫЛЫС 
ИНДУСТРИЯСЫ: 

ҚАРҚЫН 
ТОЛАСТАМАЙДЫ

• Жер реформасы

ТҮЙТКІЛДЕРДІ ТҮЙІНДЕГЕН 
ТОҒЫЗЫНШЫ ОТЫРЫС
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Бұл мәселені зерттеп, зерделей келе, ең жоғары м�лшерлеме 
бойынша «Қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл шаруашылығы 
жерлерінің шекті м�лшерлері белгіленсін» деген шешім қабылданды. 

Сонымен қатар, ұсыныс-пікірлерді талқылаулар барысында Жер-
ком шекара маңы аумақтарындағы ауыл шаруашылығы жерлерін 
жалға беруге қатысты талаптар қатайтылуға тиіс деген шешімге 
келді. Яғни ауыл шаруашылығы алқаптарының мемлекеттік шека-
радан қаншалық алшақтығына, жергілікті жағдайлар мен әр �ңірдің 
ерекшеліктеріне қарай анықталуы тиіс.

Жер реформасы комиссиясына халық тарапынан к�п түскен 
сұрақтың тағы бірі –  азаматтардың қолда мал ұстап, қосалқы 
шаруашылығын дамыту үшін қажетті жерге деген мұқтаждығын шешу 
жайы болды. Осы орайда комиссия жұмысының барысында кейбір 
ауыл-аймақтардың айналасындағы жайылымдар мен шабындық 
жерлердің бұған дейін сатылып кеткендігі туралы мәселе к�терілген 

болатын. Сондықтан елді мекендердің айналасындағы жайылымдар 
мен шабындықтардың аудандары айқындалып, ол жерлерді Қазақстан 
Республикасының жеке және заңды тұлғаларына сатуға тыйым салу 
керек деген ұсыныс жасалды. Яғни жергілікті тұрғындарды жайы-
лыммен және шабындықпен қамтамасыз ету мақсатында елді ме-
кендер маңындағы аталмыш алқаптар да мемлекеттік мұқтаждыққа 
жатқызылуы тиіс.

Жер заңнамасын жетілдіру бір күндік жұмыс емес. Бұл тұрғыда 
жасалатын жұмыс күрделі де ауқымды және сан-салалы. Соның бірі – 
жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскесі мәселесі. Мәселен, 
арнайы сall-орталықтарына қоңырау шалған азаматтардың 77 пайызы 
жеке тұрғын үй салуға қалай жер алуға болатындығын сұрастырған. 

Қазірде жеке үй салуға 10 сотық жер алу үшін кезекте тұрған 
азаматтардың саны республика бойынша 1,2 млн адамнан асады. 
�з кезегінде бұл мәселе «инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген 
жерлердің республикалық бірыңғай реестріне ревизия жүргізуді талап 
етеді». 

Мұхтар ТАЙЖАН, қоғам қайраткері:

– Комиссияның жұмысы жемісті болды деп есептеймін. Менің ойымша, бұл шешім қабылданса, халықтың 
к�ңілінен шығады. Себебі 5 жыл бойы жер ешкімге сатылмайды, шетелдіктерге жалға берілмейді. Халықтың қалауы 
да осы еді. Ал осы уақыт ішінде біз халыққа керек барлық шешімдерді жүзеге асыруға тиіспіз.

  Жер тағдыры – ел тағдыры. Сондықтан талқыланып отырған мәселе �те маңызды. Бұл тұрғыда, меніңше, 
отансүйгіштігін к�рсеткен халыққа рахмет айтуымыз керек. Президентімізге алғысымызды айтуымыз керек. 
�йткені, халықтың ұстанымын, пікірін естіп, түсініп, мораторий жариялады, комиссия құрды. Бұл �те орынды 
шешім болды. Сонымен қатар, комиссия мүшелеріне рахмет айтқым келеді.

Ақылбек КҮРІШБАЕВ, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ ректоры:

– Қазіргі кезде 5 жылға �з азаматтарымыз бен шетелдіктерге жерді сату және жалға беруді тоқтатып, мо-
раторий жариялағанымыз дұрыс. Мен бұл ұсынысты толық қолдаймын. Үкімет осы 5 жылдың ішінде жоғарыда 
айтылған мәселелер бойынша қарқынды әрі нәтижелі жұмыс атқаруы керек. Ал 5 жыл мерзім аяқталғаннан кейін 
жерді реформалау мәселесі қайтадан сарапталып, қазіргідей қоғамдық талқылауға шығарылып, «қалай, қандай 
жолмен» жүретіндігімізді сонда анықтауымыз керек.

  Экономикалық топтың мүшелері біраз мәселенің басын ашып, к�птеген ұсыныстар жасады. Атап айтсақ, 
жерді жалға беру тәртібін жетілдіру, жалға берілетін алқаптарға шектеу қою, ауылдық жерлерде жайылым-
дар мен шабындықтар мәселесін реттеу, суармалы жерлерді тиімді пайдалану. Осы мәселелерге байланысты 
жайылым, қосалқы шаруашылық, мелиорация туралы заңдарды қабылдау және «Ауылдық аумақтарды дамыту» 

бағдарламасын жалғастыру ж�нінде ұсыныс жасалды.

Серік СҰЛТАНҒАЛИ, «Бірлік» партиясының т�рағасы:

– Комиссия �з жұмысын 100 пайыз орындады. Себебi, �ңірлерді аралаған жерлерiмiзде халықтың пiкiрi бiр нүкте 
қою керек дегенге тоғысты. Бес жылға мораторий жариялауды қолдаймын. Біріншіден, жер мәселесіне қатысты 
сауатымыз к�теріледі. Екiншiден, Елбасымыздың тапсырмасына сәйкес, келесi жылдан кәсiптiк-техникалық бiлiм 
тегiн болады. Бес жылда к�птеген техникалық мамандарды дайындаймыз. Бұл, бір жағынан, ғылыми әлеуеттi 
дамыту үшін де керек. Ең бастысы, халықпен санасу үшiн Елбасының тапсырмасымен құрылған бұл комиссияның 
жұмысы маңызды болды.

Бекболат ТІЛЕУХАН, Парламент Мәжілісінің депутаты:

– Жер реформасы ж�нiндегi комиссия құру туралы нағыз халықтық шешiмі үшiн Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа 
ризашылығымызды бiлдiруiмiз керек деп ойлаймын. Бұл елiмiздi демократияландыру жолындағы жақсы үрдiс болды. 
Комиссияның бiрнеше ай аясында жүргiзген жұмысы ауқымды, нәтижелi болғанына барлығыңыз куәсiздер. �рбiр 
комиссия мүшесi нақты нәтижеге жету жолында жұмыс iстедi.

Менiңше, жерге қатысты түйiндi мәселелердi бiр сәтте түбегейлi шеше салу мүмкiн емес. Ел мүддесi мәселенi 
кезең-кезеңiмен, жүйелi түрде жүзеге асыруды талап етедi. �ткен үш айда бiз халықтың пiкiрiне қанықтық. Бұқара 
талабы, халықтың қалауы белгiлi болды. Алдағы уақытта асықпай, жерге қатысты шешiмін таппаған барлық 
мәселенi шешу бағытында кешендi жұмыс жүргiзуiмiз керек.

Сондықтан Жер реформасы аясында кеңінен талқыланған осы 
мәселеге орай «Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін 
берудің түйткілді проблемаларын назарға ала отырып, ЖТҚ 
үшін жер беру – мемлекеттік мұқтаждыққа жатқызылсын» де-
ген ұсыныс жасалды. Бұл билік тарапынан қолдау тауып жатқан 
күнде, әкімдіктер жер кезегінде тұрған азаматтарға беру үшін жер 
учаскелерін мемлекеттік мұқтаждық ретінде бюджет қаржысына са-
тып ала алатын болады. 

Комиссия жұмысының жұртшылық к�ңілінен шыққан тағы бір 
тұсы – мораторий күшін «жарғылық капиталында шетелдіктердің 
үлесі бар барлық бірлескен кәсіпорындарға тарату туралы» ұсыныстың 
жасалуы.  �йткені қазіргі заңнама бойынша шетелдіктер үлесі 49 
пайыздан аспайтын отандық заңды тұлғаларға, компанияларға жер 
сатып алуға ұлықсат етілетіндігі к�птің алаңдаушылығын тудырып 
келген мәселенің бірі болатын. 

Сонымен үкімет басшысының орынбасары – ауыл шаруашылығы 
министрі А.Мырзахметовтың т�рағалығымен Астанада �ткен 
Жер реформасы ж�ніндегі комиссияның бұл жолғы отырысында 
осыған дейін атқарылған жұмыстардың қорытындылары негізінде 
тұжырымдалған он ұсыныс жария етілді.  

Біріншіден, ауыл шаруашылығы жерлерін Қазақстан 
Республикасының жеке және заңды тұлғаларына, яғни 
қазақстандықтарға 49 жылға дейінгі мерзімге жалға беруді сақтау 
ұсынылды. 

Бұл ретте тұрақты мониторинг жүргізу арқылы жер 
пайдаланушылардың жерді ұтымды пайдалануына және �зіне 
берілген міндеттемелерді орындауына бақылау күшейтіледі. Атап 
айтқанда,  жалға алудың алғашқы 5 жылында – жыл сайын, одан 
кейінгі кезеңдерде суармалы егістіктерде әр 3 жыл сайын, тәлімі 
жерлерде әр 5 жыл сайын бақылау жасалуға тиіс. 

Сондай-ақ «Жер кодексінде  ауыл шаруашылығы  жерлерін  
жалға берудің  жеке  және  егжей-тегжейлі регламенттейтін 
тәртібін белгілеу, ауыл шаруашылығы жерлерін беру ж�ніндегі 
конкурстардың ашықтығын қамтамасыз ету үшін конкурс 
комиссиясының құрамына қоғамдық кеңестер мен бірлестіктердің 
�кілдері қосылуы, әкімдіктердің ауыл шаруашылығы жерлерін 
беру ж�ніндегі нақты іс-қимыл тәртібін белгілейтін конкурс �ткізу 
қағидаларын әзірлеу керек». Жалға беру мерзімі бизнес-жоспарға 
сәйкес, салынатын инвестициялар к�леміне қарай айқындалатын 
болады. 

Жалдау мерзімін ұзарту туралы шешімді «қоғамдық кеңестер мен 
бірлестіктердің қатысуымен, жерді пайдалану мониторингі және 
жалдау шарты талаптарының лайықты орындалуы нәтижелері бой-
ынша» қабылдау ұсынылды. 

Жер пайдаланушылардың міндеттерін нақтылап, 
жауапкершілігін күшейте түсу мақсатында ауыл шаруашылығы 
жерлерін жалға берудің үлгілік шартын әзірлеп бекіту қажет, онда 
ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану ж�ніндегі талаптар 
күшейтілуге тиіс.

Екіншіден, қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл 

шаруашылығы жерлерінің шекті (ең жоғары) м�лшерлерін белгілеу 
ұсынылды.   

Үшіншіден, шекара маңы аумақтарындағы ауыл шаруашылығы 
жерлерінің мемлекеттік шекарадан қаншалық алыс-жақындығын 
анықтай отырып, оларды беру талаптарын жергілікті жағдайларға 
және �ңірдің ерекшеліктеріне қарай белгілеу керек. 

Т�ртіншіден,  халықтың қолындағы малын �сіріп, жаю үшін елді 
мекендердің айналасындағы жайылымдар мен шабындықтардың 
аудандары айқындалып, ол жерлерді Қазақстан Республикасының 
жеке және заңды тұлғаларына сатуға тыйым салу ұсынылды. 
Елді мекендер маңындағы жайылым және шабындық алқаптары 
мемлекеттік мұқтаждыққа жатқызылуы керек.

Бесіншіден, жер реформасы аясында кеңінен талқыланып 
отырған жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер берудің түйткілді 
мәселелерін ескере отырып, әкімдіктерге жеке үй салуға арналған 
жер учаскелерін де мемлекет мұқтаждығы ретінде сатып алу 
мүмкіндігін беру ұсынылды.    

Алтыншыдан, комиссия мүшелерінің ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді қазақстандықтарға ұзақ мерзімге жалға 
беру институтын сақтау және жетілдіру ж�ніндегі ұсыныстарын 
Парламенттің қарауына енгізу ұсынылды.

Жетіншіден, Ауыл шаруашылығы министрлігі жарғылық капи-
талында шетелдіктердің үлесі бар бірлескен кәсіпорындарға ауыл 
шаруашылығы жерлерін жалға беру нормаларына да мораторий 
күшін тарату ж�ніндегі жұмыстарды ұйымдастыруы керек.

Сегізіншіден, Ауыл шаруашылығы министрлігі комис-
сия қабылдаған ұсыныстар негізінде заң жобасын әзірлеп, оны 
Парламенттің қарауына енгізуі және жер заңнамасын жетілдіру 
жұмыстарын жалғастыруы тиіс.

Тоғызыншыдан, Жер кодексінің мораторий жарияланған нор-
малары бойынша дәйекті ұсыныстар негізінде нақты шешімдер 
қабылдау үшін ауыл шаруашылығы жерлерінің сапасы және пай-
даланылуы туралы шынайы мәліметтер алу, оларды егжей-тегжейлі 
түгендеу және толықтыру жұмыстарын жүргізу қажеттілігін еске-
ре отырып, Қазақстан Президентіне қолданыстағы мораторийдің 
мерзімін 5 жылға, яғни 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту 
ұсынылды.

Оныншыдан, беріліп отырған ұсыныстарды Президент 
қабылдаған жағдайда Жер реформасы ж�ніндегі комиссияның 
жұмысын тоқтату туралы шешім құпталды. 

Комиссия мүшелері �з қалауына орай Ауыл шаруашылығы 
министрлігі аясында жалғасын табатын жер заңнамасын одан әрі 
жетілдіру жұмыстарына қатыса алады.

Осылайша, Жер реформасы ж�ніндегі комиссия тоғыз 
отырыстың барысында бірқатар түйткілді жәйттерді талқылап, �зекті 
ойларға негіз болған маңызды мәселелерді к�терді, салмақталып, 
сараланған шешімдерін  тұжырымдап, түйіндеді. Ендігі мәселе 
Елбасының еншісінде.  

Рымтай САҒЫНБЕКОВА 
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Бизнес&Қоғам

• Экономика: нарық
жетегіндегі халық

• БЖЗҚ
 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНДАҒЫ 
ҚАРАЖАТ ҚАЙДА ЖҰМСАЛАДЫ?

БЖЗҚ қаражаты қайда жұмсалады деген сауал жиі 
қойылады. Осыған орай «Қазақстанның даму банкі» АҚ 
басқарма т�рағасы Болат Жәмішев журналистермен 
кездесуде Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 
қаражат қайда жұмсалатынын айтып берді.

«MEGA Silk Way» сауда орталығының құрылысына 
«Бәйтерек» компаниясына б�лінген БЖЗҚ қаражаты 
15 жылға берілді. Несие сомасы 15 млрд теңге. Оған 
«Бәйтерек» девелопмент есепшотындағы қаражаттар 
кепілдік болады. Бұл – ең сенімді кепілдік. 
М�лшерлемеге келетін болсақ, біз БЖЗҚ-дан 15 пай-
ызбен алдық, аталмыш жобаға 16,5 пайызбен бердік», 
– деп атап �тті Болат Жәмішев.

Сонымен қатар зейнетақы қорының қаржысы 
тағы бірқатар ірі жобаларға инвестицияланатын бо-
лады. «БЖЗҚ қаражаты қайда жұмсалады деген жиі 
қойылатын сауалға орай айта кетейін, зейнетақы 
қорынан қаражатты банктер алады. Оның қатарында 
біз де бармыз. Қазақстанның даму банкінің қаржылық 
к�рсеткіштері �те жақсы, сонымен қатар біздің рей-
тинг тәуелсіз банктің деңгейінде. Біз – зейнетақы 
қорының инвестициялары үшін �те сенімді әрі тар-
тымды нысандардың біріміз. Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының қаражаты �те қымбат, 
сондықтан біз ол қаражаттарды жобаларға б�лген 
кезде �зіміздің қаражаттармен, Ұлттық қордың және 
бюджеттік қаражаттармен қосамыз. Мысалы, ҮИИД 
бағдарламасының екінші кезеңі жобаларына біз 
225 млрд теңге қарастырдық. Оның 65 млрд теңгесі 
ғана БЖЗҚ қаражаты. Зейнетақы қорының 15 млрд 
теңгесін «MEGA Silk Way» сауда орталығына, 17,5 
млрд теңгені жүк вагондарының құрылысына және 
30 млрд теңге экспорттық және экспорт алдындағы 
қаржыландыруды қолдауға б�лініп отыр. Бұл – биыл 
біз БЖЗҚ-дан алған қаражат», – деді Б.Жәмішев.

• Береке

ЖАҢА БАҒДАРЛАМА ІСКЕ 
ҚОСЫЛДЫ

Оңтүстік Қазақстан облысында «Береке» 
бағдарламасы аясында жеке қосалқы шаруашылықтар 
негізінде бір мың шағын мал бордақылау алаңын 
қаржыландыру жоспарланып отыр.

Елбасының индустрияландырудың биылғы 
бірінші жартыжылдықтағы қорытындыларына 
арналған жиындағы халықты тиімді жұмыспен 
қамту және лайықты табыс деңгейін қамтамасыз 
ету туралы тапсырмасын орындау барысында Ауыл 
шаруашылығы министрлігі халықты жұмыспен қамту 
және ауылшаруашылық �німдерін �ндіру к�лемін 
арттыру ж�нінде бірқатар шараларды қарастырды. 
Атап айтқанда, АШМ сиыр етін �ндіруді арттыру 
үшін жеке қосалқы шаруашылықтар негізінде 5-20 
бас ірі қараны семіртетін шағын мал бордақылау 
алаңдарын қаржыландыруды жоспарлауда. Биыл бұл 
шараларды жүзеге асыруға қажетті қаржы «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы – 2020» бағдарламасы 
арқылы бағытталады. Осы мақсатта жыл басынан 
бері «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚ жалпы к�лемі 9,2 млрд теңгеге 3,7 мың жобаны 
қаржыландырды. Оның ішінде Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша 2,4 млрд теңгеге 913 қарыз алушы 
қаржыландырылған. Шағын несие ретінде берілген 
қаражаттың 70 пайызы мал шаруашылығын дамытуға 
жұмсалды.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» 
қатысушыларын аталған бағытта қаржыландыру үшін 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 
тарапынан «Береке» бағдарламасы әзірленді, деп ха-
барлайды қордың баспас�з қызметі. Несие жылқы, 
ірі қара, ұсақ мүйізді мал мен құсты бордақылауға, 
ауыл шаруашылығы �німдерін, сондай-ақ мал азығын 
сатып алуға бағытталады. Қарыздың ең жоғары со-
масы – 3 миллион теңге, ал мерзімнен бұрын �теген 
қатысушылар үшін – 5 миллион теңгеге дейін 4 жылға 
беріледі. 500 мың теңгеге дейін қарыздар бойынша 
жылдық сыйақы үстемесі 4,8%, 500 мың теңгеден аса-
тын қарыздар бойынша –  6%. Жылдық тиімді сыйақы 
үстемесі сәйкесінше 5% және 6,7%. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

• Сараптама

ДАМЫҒАН ЖҮЙЕ ДАҢҒЫЛ 
ЖОЛДАРҒА БАСТАЙДЫ

> [ 1 ]

Еліміз 2014 жылмен салыстырғанда Ресей (99), Украина (80), 
�збекстан (118), Беларусь (120), Қырғызстан (146) сияқты 
ТМД елдерін, сондай-ақ Иран (96) мен Грузия (130) елдерін 

озып, 11 сатыға жоғарылады. Индекс келесі алты факторды: кеденнің 
тиімділігін; инфрақұрылымның сапасын; халықаралық тасымалдарды 
ұйымдастырудың жеңілдігін; логистикадағы құзыреттілікті; жүктерді 
бақылаудың мүмкіндігін, жеткізу мерзімінің сақталуын 
қамтиды. Логистика тиімділігін жақсартуға бірнеше 
факторлар: к�лік саласындағы ірі инфрақұрылымдық 
жобаларды іске асыру, шекарадан �ту уақытының 
қысқартылуы, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге 
асыру кезіндегі құжаттардың қысқартылуы, барлық к�лік 
түріндегі және к�лік логистикасы саласындағы жеке 
кәсіпкерлік субъектілерімен к�рсетілетін қызметтердің 
жақсаруы әсерін тигізеді. Бұл индекстің к�шбасшылары 
болып Германия, Люксембург, Швеция, Нидерланд 
және Сингапур қала береді.

Енді 2020 жылы к�лік логистикасы дамыған озық 40 
елдің қатарына кіруді межелеп отырған еліміз бұл бағытта 
К�лік стратегиясына негізделген жоспарлы шаралар-
ды бастап кетті. Соңғы жылдары к�лік-логистикалық 
мүмкіндіктерді дамыту және арттырумен шұғылданатын 
�з алдына жеке К�лік логистикасын дамытудың ұлттық 
орталығы құрылды, республикада к�лік бизнесін жүргізу 
мәселесін түбірімен ауыстыру к�зделетін нақты қадамдар 
қарастырылған арнайы мемлекеттік бағдарламалар 
әзірленді, к�лік-транзиттік секторында бірнеше ірі 
және магистральдық жобаларды жүзеге асыруға қаржы 
б�лінді, транзитті жандандыру және заманауи к�лік 
инфрақұрылымын салу секторында �зара әрекеттестікті 
кеңейту үшін алдыңғы қатарлы компаниялармен және 
к�рші елдермен келісімдер жасалды, к�лік-транзиттік 
қызмет к�рсетудің әлемдік тенденцияларын зерттеу-
ге және қазақстандық логистикалық компаниялар мен 
жобалардың к�лік логистикасының �сіп келе жатқан 
халықаралық нарығына қатысуының перспективасына 
талдау жасала бастады. 

Интеграциялық үдерістер барған сайын үдей түскен 
қазіргі кезеңде сарапшылар әлемдік тәжірибеге сүйене 
отырып, к�птеген қателіктерді айналып �туге бола-
тынын айтады. Бұл тұрғыда табысты мысалдардың 
бірі – еуропалық логистика екендігі с�зсіз. �лемдік 
үрдіске үңілсек, бүгінде к�птеген дамыған елдерде 
к�лік логистикасының үлесі барлық ІЖ�-нің 14%-ын 
құрайды. Мәселен, Германияда бұл к�рсеткіш 13%-ға, 
Ирландияда 14,2%-ға жеткен. Бұл дамыған логисти-
ка жүк айналымының, жолаушылар ағынының, инфрақұрылым 
дамуының артуы есебінен ұлттық экономикалардың �сіміне ықпал 
ететіндігін к�рсетеді. Яғни, логистика экономиканың айтарлықтай 
табысты сегменті болып отыр. Айта кетерлігі, әлемнің логистикалық 
тиімділігі �те жоғары мемлекеттерінің ондығы соңғы алты жылдың 
ішінде �згерген жоқ. Бұлар – логистика саласының алдыңғы 
қатарлы ойыншылары. Ал кіріс деңгейі т�мен және логистикалық 
тиімділігі аз елдердің қатарын әдетте теңізге шығатын мүмкіндігі 
жоқ мемлекеттер, шағын аралдық мемлекеттер, сондай-ақ әскери 
қақтығыстарды бастан кешірген мемлекеттер құрайды. Сондықтан 
мүмкіндіктері анағұрлым шектеулі елдердің ең бірінші мұқтаждығы 
инфрақұрылым қалыптастырумен немесе кеден және шекаралық 
бақылау жұмыстарын жақсартумен байланысты. 

Бірқатар сарапшылар бүгінде қазақстандық к�лік нарығының 
әлеуеті 2 млрд. доллардан асатынын айтады. Бірақ, шын мәнінде бұл 
к�рсеткіш 800 млн. долларды құрауда. Бұл елімізде транзиттік әлеует 
толық к�лемде пайдаланылмай отырғандығын білдіреді. Десе де, 
Қазақстан аумағы арқылы �тетін жүктердің транзитінен 2015 жылы 
күтілген 1 млрд. доллар кіріс 2011 жылдың �зінде-ақ алынғаны мәлім. 
Бұл к�ліктік логистикаға салынған инвестициялардың �з жемісін бере 
бастағандығының дәлелі болса керек. Ал 2020 жылға қарай мемлекет 
к�лік инфрақұрылымына 28 млрд. доллар инвестициялауды жоспар-
лап отыр. С�йтіп, Мемлекет басшысының 2016 жылы Қазақстанды са-
уда, логистикалық және іскерлік хаб ретінде қалыптастыру ж�ніндегі 
тапсырмасын орындау үшін, жалпы, еліміздің транзиттік әлеуетін 
дамыту міндетін жүзеге асыру үшін шаралар тиісті қарқын алуда. 
�лбетте, еліміздің географиялық тиімді орналасуын, Еуразиялық 
экономикалық одаққа қатысуын ескерсек, мұндай инвестициялар 
�зін-�зі ақтайтындығы күмәнсіз.

Дегенмен де, логистика үшін маңыздысы – �німнің соңғы 
құнынан логистикалық шығындардың т�мендеуі екендігі белгілі. 
Оның үстіне экономикалық тәуекелдер, қаржылық тұрақсыздық 
жайлаған қазіргі жағдайда к�лік-логистиканың концепциясы да (5С) 
– «шапшандық + сервис + баға + сақталу + тұрақтылық» мақсатына 
жұмыла түсіп, тасымалдың тиімді, жаңа бағыттарын, жүктерді жедел 
жеткізудің, шығындарды азайтудың жолдарын қарастыру аясын-

да �згеше сипат алды. Бүгінде уақыт талап етіп отырған маңызды 
міндеттер – қызметтердің қолжетімділігі мен бәсекелесу қабілетін 
қамтамасыз ету, қажетті �теу мүмкіншілігін ұлғайтып, үйлеспеушілікті 
жою, логистикалық орталықтардың біріктірілген жүйесін құру және 
ақпараттық қолдаумен қамтамасыз ету. Алайда, бізде логистикаға 
кеткен шығындар к�п және дамыған елдердегі шығындар деңгейінен 
бірнеше рет асып отыр. Логистикалық шығындардың үлесі �нім 
құнынан 25%-ға жетеді, бұл 11% деңгейіндегі орташа әлемдік 

к�рсеткіштен әлдеқайда жоғары, ал АҚШ пен Канадада ол 10 пайызға 
тең. Сондай-ақ Кедендік одаққа мүше елдерде �німнің соңғы құнынан 
логистикалық шығындардың үлесі әзірге орта есеппен 20-25%, яғни 
айтарлықтай жоғары болып қалуда. �рине, мұндай к�рсеткіштер тек 
елдер арасындағы экономикалық айырмашылықтар ғана емес, со-
нымен бірге қалыптасқан саяси ахуалдарға, логистикалық нарықтың 
шетелдік инвесторлар үшін тиімділігіне, транзиттік әлеуетті толық 
пайдалануына не пайдаланбауына байланысты. Сонымен бірге, 
бұрынғы кеңестік мемлекеттердің интеграциясына ықпал етуші се-
бептер аз емес. Айталық, күш-қуат пен ресурстарды б�лудің ежелден 
орнығып қалған жүйесіне байланысты қазіргі күні біздің елдеріміз 
бірі бірінсіз оқшау �мір сүре алмай жатыр. Сондықтан экономикалық 
әл-ауқатқа бастайтын жолдың бірі – басқа елдермен сауда-саттық жа-
сау және еңбектің халықаралық б�лінісіне қатысу болып табылады. 

Жаңа экономикалық жағдайда логистика мемлекеттің 
индустриалды дамуында маңызды, тіпті шешуші р�л 
атқаратынын атап �ткен ж�н. Содан да болар, бірқатар мем-

лекеттер индустриалды дамуды ынталандырудың негізгі факторы 
ретінде осы логистиканы жетілдіруге тиісті басымдық берді. Мәселен, 
Қазақстанда ҮИИД МБ аясында жұмыс істеп тұрған және жаңа 
кәсіпорындардың логистикалық қызмет к�рсетуі назарға алынды. 
Бұл ретте �ндірісті шикізатпен қамтуда, дайын �німдерді тұтынушыға 
жеткізуде ішкі тасымалды жеделдету, оңтайландыру және арзандату, 
алыс қашықтықтарға, жетуі қиын аудандарға тасымалдау к�зделді. 
Сонымен қатар, ұлттық сарапшылық қызметтерді жүзеге асырып, 
транзитті Қазақстан аумағы арқылы тартуға жұмылдыратын логисти-
каны қалыптастыру мақсат етілді. Оған қоса, дамыған логистикалық 
жүйенің мемлекет экономикасындағы инвестициялық үдерістерді 
белсенділендіруге ықпал етуі күтілді. 

Қазақстанда к�лік инфрақұрылымын жетілдіру елдің бірқатар ба-
сым к�лік-логистикалық орталықтарын (КЛО) құруды қарастырды. 
Олардың аясында теңіз торабы – Батыс қақпасы – Ақтау теңіз порты 
Кавказға және Оңтүстік Еуропаға мойын созса, құрғақ торап – Шығыс 
қақпасы – Қорғас ТМД және ЕО елдеріне жол ашады. �лемнің әр та-
рабына Орталық, Солтүстік, Оңтүстік, Батыс қақпалары айқара ашы-
лады. Осы к�лік-логистикалық орталықтардың барлығы бір жүйеге 

бірлесіп, халықаралық деңгейдегі к�лік-логистикалық жүйесін 
дамытудың шешуші құралына айналуы қажет.

Бүгінде Қазақстан арқылы тасымалдау к�лемі күн санап ұлғайып, 
тасымалдау санының �рлеу қарқыны бойынша еліміз �ңірде к�ш 
бастап келеді. Бұған еліміздің Ресей мен Қытай арасында орнала-
суы, к�лік инфрақұрылымына нақты к�ңіл б�луі �з септігін тигізуде. 
Мультимодальдық әсерге қол жеткізу үшін инфрақұрылымды 
дамытуға екпін қойылып, соның арқасында қызмет к�рсетудің сапасы 
мен инвестициялық климат айтарлықтай жақсара түсті. Батыс Еуропа 
– Батыс Қытай автомобиль дәлізі еуропалық және азиялық елдер ара-
сына даңғыл жол ашып, еліміз арқылы жүк тасымалдау мерзімдерін 
қысқартуға ықпал етеді. �лемдік стандарттарға сәйкес к�зқарасты, 
қызмет к�рсетудің жаңа мүмкіндіктерін  қалыптастырып, тауар �ткізе 
алатын алып нарыққа, жаңа бағдарларға бет бұру – Қазақстанды 
ЕАЭО шеңберінде Дубайдың, Сингапурдың �ндірістік хабы тәрізді 
к�лік-логистика хабына айналдыруға мүмкіндік береді. 

Ресейге келсек, �зінің орасан зор аумағының болуы мен 
геграфиялық орналасуының арқасында ол үлкен к�ліктік 
әлеуетке ие. Сонау Калининградтан Қиыр Шығысқа, Солтүстік 

Мұзды мұхиттан Қара теңізге дейін �ріле тартылып жатқан автомо-
биль және теміржол магистралінің, су жолдары мен авиациялық 
дәліздерінің қуаттылығы Ресейді алып к�ліктік державалар қатарына 
шығара алады. Бүгінде сарапшылар Ресейдің к�лік нарығының 
әлеуетін 120 млрд. долларға бағалауда. Ал оның ішінде 55%-ын тасы-
мал секторы және жүктерді барлық к�лік түрлерімен экспедициялау 
құрайды. Қойма қызметтері – 13%-ды, жеткізу тізбегін интеграци-
ялау мен басқару бойынша қызмет секторы – 32%-ды құрайды. Де-
генмен, РФ К�лік министрлігінің мәліметінше, қазіргі кезеңде Ресей 
аумағы арқылы таранзит Еуропа мен Азия елдері арасындағы тауар 
айналымының 1%-дан т�мен болуы себепті елдің транзиттік әлеуеті 
толық пайдаланылмай отыр. Орасан үлкен аумақты есепке ала оты-
рып, бұл проблемаларды шешу к�лік инфрақұрылымы нысандарын 
кешенді дамыту, яғни халықаралық к�лік дәліздерін, ірі к�лік то-
раптарын және терминалдық-лоистикалық кешендердің сапасын 
жақсарту арқылы ғана мүмкін болмақ.  

Логистиканы дамытуда Еуразиялық одақтың тағы бір мүшесі – 
Беларусьтың да �з артықшылықтары бар. Мемлекет негізгі к�лік 
бағыттарының қиылысында орналасып, ЕО мен РФ арасындағы 
сауданың транзиттік элементі болып табылады. Бүгінде к�лік-
логистикалық сектор республиканың қызмет к�рсету нарығында 
салмақты үлеске ие. Бірақ бұл елде де оның аумағынан �тетін 
тоғыз еуропалық дәліздердің үшеуінің �ткізу қабілеттілігі шамамен 
үштен бір к�лемінде пайдаланылады. Соған қарағанда, маңызды 
геостратегиялық жағдайына қарамастан, Беларусь та �зінің к�ліктік 
әлеуетін толықтай пайдалана алмай отыр. Белоруссияның к�ліктік 
қызметінің экспорты Ресей мен ЕО-ның тауар айналымына, ал 
авток�лік және темір жол жүк тасымалының экспорты Ресей мен ЕО-
ның импортына тікелей байланысты.     

Қазақстанда да �зекті мәселелердің бірі – отандық  транзиттік 
маршруттар әлі күнге дейін �ңір арқылы �тетін баламалы маршруттар-
мен тең дәрежеде бәсекелесе алмай жатқандығы. ҚТЖ мәліметтеріне 
қарағанда,  ТрансСібірдің ұзақтығы 12,9 мың км құрайды, транзиттік 
уақыт – 18-20 күн; Оңтүстік теңіз жолы бойынша  – 23 мың км және  
46-80 күн болса, ТрансҚазақстандық маршрут бойынша – тиісінше 
10,7 мың км және 15-16 күн.

Алайда, ірі халықаралық жүк тасушылардың назарын  жаңа 
маршрутқа аудару үшін жолға кететін уақыт пен ара қашықтықтың 
қысқаруы жеткілісіз екені түсінікті.  Сондықтан Қазақстан елдің 
транзиттік бәсекеге қабілеттілігін арттырып, әртүрлі к�лік түрлерімен 
жүк тасымалдау барысында жолда жайлы демалысты ұйымдастыруға  
заманауи және �ркениетті  жағдайларды жасау үшін бірнеше 
инфрақұрылымдық жобаларды біртіндеп жүзеге асыруға білек түре 
кірісті. Мұның жарқын к�рінісі – Жаңа Жібек жолы жаһандық жо-
басы шеңберіндегі Батыс Еуропа – Батыс Қытай транзиттік дәлізін 
қалыптастырды. Қорғас – Шығыс қақпасы еркін экономикалық 
аймағының алғашқы  құрамдас б�ліктерін іске қосты. Ресейдің, 
Қазақстанның, Германия мен Қытайдың бірлескен «YuXinOu 
(Chongqing) Logistics Co.,Ltd» кәсіпорыны  Чунцин – Дуйсбург марш-
руты бойынша ілкі контейнерлік жүк тасымалына кірісті. «ҚТЖ» ҰК 
АҚ-тың  Германияның – DB shenker, Ресейдің – «РЖД» АҚ, Иранның 
– PTB logistics, Белоруссияның – «БелИнтерТранс» серіктестермен 
ынтымақтастығы табысты жалғасуда.

Осылайша, экономика дамуының серпініне орай, жаңа 
экономиканың логистикалық талаптарына тиімді қызмет к�рсете 
алатын к�лік жүйесін дамытудың барған сайын �зекті бола беретіні 
с�зсіз. Сонымен қатар, логистикалық жүйелері біршама тиімді мем-
лекеттерге ең алдымен қызмет к�рсетуді дамыту мен оның сапасын 
арттырумен байланысты ауқымды мәселелерді шешуге тура келеді. 
Ал тиімділік к�рсеткіштері �те жоғары мемлекеттердің барлығында 
мемлекеттік және жеке секторлар арасында тиімді логистикаға 
кешенді қадамдар әзірлеу саласында �зара тығыз қарым-қатынас 
орнаған.   

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ

• Инновациялық даму

БАСЫМДЫҚТАР МЕН 
ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР

Қазақстан Республикасының Президенті – Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев �з Жолдауларын-
да әлемді, оның ішінде Қазақ елін шарпыған 
жаһандық экономикалық дағдарыс жағдайындағы 
мемлекеттің қауіпсіздігі мен ішкі тұрақтылығы 
және әлеуметтің әл-ауқатын қалыпты деңгейде 
ұстау қажеттілігін басты назарда ұстаумен қатар, 
осы дағдарыстың салдарларын жеңудің түрлі 
жолдарын ұсынып келеді.

Осы мәселе турасында Мемлекет басшысы: 
«Агро�неркәсіптік кешен туралы айрықша айтқым 
келеді, оның дамуы арқасында біз бір мезгілде 
еліміз үшін аса маңызды екі міндетті – азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және экспортты 
әртараптандыруды шешеміз» деп атап �тті. Расында 
да кез-келген елдің дамуы �зінің тұрғындарын азық-
түлікпен қамтамасыз ету мәселесіне тікелей бай-
ланысты. Бүгінде мемлекетімізде индустриалды-
инновациялық жобалар қарқынды іске асырылуда.

Мемлекет экономикасының �зегі санала-

тын аграрлық сала алдында тұрған міндеттер мен 
межелер де ауқымды екендігі рас. Бұл тұрғыда 
Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігі мен оны 
шешудегі және аталған саладағы инновациялық 
ілкімді істерді іске асырудағы агро�неркәсіп 
кешендері және орталықтарының мүмкіндігі мен 
басымдықтары айтарлықтай екендігі жасырын 
емес. Осы ретте айта кетейік, университет ректо-
ры, ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымдарының 
докторы, профессор Ғалымқайыр Мұтанов: 
«Жаңа индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасының бесжылдығында қазақстандық 
жоғары оқу орындарының алдында модерни-
зация бойынша ауқымды міндеттер тұр. Қазіргі 
күнде университеттер ғылым мен инновацияға 
басымдық беруі қажет», – деген-тін. �л-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің Агробио-
станциясында ауылшаруашылық саласындағы 
ғылыми-инновациялық жұмыстар мен студент-
тер практикасы жүргізіледі. Бұл тұрғыда аумағы 10 
гектарды құрайтын ғылыми-�ндірістік орталықта 

Агробиоэкологиялық зертхана, табиғи газбен 
қамтамасыз етілген станция, ауылшаруашылық 
�німдерін сақтау қоймасы мен техникалары және 
шеберхана жұмыс істейді. Сонымен қатар ке-
шенде автотұрақ пен оқу-тәжірибелік корпусы 
және 50 орындық жатақхана орналасқан. Алдағы 
уақытта кешенде биология ғылымдарының докто-
ры, профессор Болатхан Заяданның бастамасымен 
Альгобиотехнология зертханасын ұйымдастыру 
к�зделуде. Айта кетейік, аталған лабороторияда 
микробалдырлардың к�птік биомассасын алып, 
оны �ндіріс саласына атап айтқанда, косметикалық 
және нан �німдерінде, к�лік құралдарында, 
биодизель, биоэтонол, биологиялық белсенді 
дәрумендердежәне �сімдіктердің мол түсім беруінде 
фитогормон ретінде қолданылады.

Агробиостанцияда оқу-инновациялық бағытта 
ҚазҰУ-дың Биология және биотехнология, Гео-
графия және табиғатты пайдалану, Химия және 
химиялық технология мен Физика-техникалық 
факультеттері және Ғылыми-зерттеу институттары 

қызмет атқарады.
Биыл алғаш рет Агробиостанция аумағында 4 

гектарға жуық алқапта бидайдың ерекше сұрыпы, 
3 гектардан астам жерге тағамдық және сәндік 
асқабақ, қауын, қарбыз, картоп, сәбіз, пияз, қант 
қызылшасы, қызанақ, қияр, болгар бұрышы, 
қырыққабат, жүгері, аск�к және сыпырғы (сор-
го) �сірілуде. Сондай-ақ суландыру жүйесі мен 
агротехникалық іс-шаралары тұрақты түрде жүргізу 
қолға алынды. Болашақта Биология және био-
технология факультетінің «Балық шаруашылығы 
және �неркәсіптік балық аулау» мамандығында 
оқитын студенттері мен магистранттары 
тәжірибесін кеңінен жүргізу мақсатында форель 
шаруашылығы, аквапоника және аквариумдар 
ұйымдастыру жоспарлануда.

Білім мен ғылымның қарашаңырағы әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ арқылы бүгінде Алматы 
облысы к�лемінде к�птеген инновациялық жо-
балар іске асырылуда. Тың идеяларды келешекте 
университет арқылы республика к�лемінде тара-
ту жоспарда бар екендігін атап �ткен ләзім. Бұл 
орайда, еліміздегі бірден-бір ғылыми-�ндірістік 
орталық ретінде Агробиостанцияның �зіндік 
сүбелі үлес қосарына сеніміміз кәміл.

Құттымұрат ТАҒАЕВ,
ҚазҰУАгробиостанциясының жетекшісі

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
Марат НҰРҒОЖИН 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ 

президенті болып тағайындалды

Жанат АСАНТАЕВ
Батыс Қазақстан облыстық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру 
басқармасының басшысы болып тағайындалды

Ермұрат НҰРХАНОВ
Павлодар облыстық энергетика және тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 
басшысы болып тағайындалды

Сергей САЛАМАЦКИЙ
Павлодар облысы Успен ауданының әкімі болып 

тағайындалды

Ғалым ОРЫНҒАЛИЕВ
Батыс Қазақстан облыстық энергети-

ка және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы болып тағайындалды

Азамат АСҚАРОВ
«Даму» қоры Жамбыл �ңірлік б�лімшесінің ди-

ректоры болып тағайындалды

Айдын НҰРМҰХАМБЕТОВ
Алматы облыстық жастар саясаты 

басқармасының басшысы болып тағайындалды
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• Экономика: нарық
жетегіндегі халық

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ӨЛМЕЙДІ
• Өнеге
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Күндер �тіп жатты. Осы бір жайсыздықтан 
кейін менің де мазам кетіп жүрді. 
Айгүлдің к�ңілін құлазытып алғаныма 

қатты қапаландым. Бір күні маған күтпеген 
жерден Айгүл келіп тұр. Абыржығаны да анық 
байқалады. 

– Аға, мына бір құжаттарды сізге әкелдім. 
�зіңіз танысып шығарсыз. Менің әке-
шешемнің к�зі тірі кездерінде қандай адам 
болғандарына қаныға түсесіз, - деп бір бума 
құжаттарды менің алдыма қойып, ілтипатты 
ізетімен шығып кетті.

Қатталып әкелінген құжаттарды аспай-са-
спай, ақырындап қарай бастадым. Артында 
қалған ата-ана мұраларына не деген ұқыптылық 
пен құнттылық. Қараған сайын әкесі Қабақай 
Есенбаевтың, анасы Кәмеш Есенбаеваның 
�з заманында тегін адам болмағандарына 
тереңдеп қаныға түстім. Нағыз «�ке к�рген 
оқ жонар, шеше к�рген тон пішер» деп бетке 
ұстайтын адамдар екеніне к�з жеткіздім. Арт-
тарына �шпейтіндей жарқын із қалдырыпты. 
«Жақсының аты �лмейді» деп айтуға тұрарлық 
жандар екен. Екеуі де елінің, жерінің мерейін 
асырған асылдар.

Екеуінің артта қалған �мір �ткелдеріне 
үңілген сайын �негемен �ріс алған �мірлерінің 
�рімдері қызықтыра түсіп, бақытты жандар 
болғанымен баурап алады. Біз тілімізге тиек 
етіп отырған кейіпкерлеріміздің отбасылы 
болғандығынан салт-дәстүрімізге сай болуын 
ескеріп, сүйген жар, отбасының отағасы, бас 
иесі болған Қабақай Есенбаевтан бастауды ж�н 
санадық. Ол кісі 1921 жылы Шығыс Қазақстан 
облысы, Зайсан ауданының, Қаратал ауылын-
да қарапайым шаруаның отбасында дүниеге 
келіпті. Осындағы жетіжылдық мектепті бітіріп 
шығады. Сол кезеңдегі ауылды жерлерде бұдан 
жоғары мектептер болмаған ғой. Сондықтан 
адам баласы барға қанағат етумен шектеліп 
келген. Бұдан кейін жастық жалын иесі атанған 
Қабақай ағамыз Сталин атындағы колхоз 
жұмыстарына білек сыбана араласып кетеді.

�мір �з дегенін істемей қоймайды ғой. 
Қара жұмыстың қақ ортасында жүрген кезінде 
1941 жылдың мамыр айында Совет Армиясы 
қатарына шақырылады. Бұл тарихта таңбаланып 
қалған Ұлы Отан соғысының қарсаңы еді. Ел 
басына күн туғанда ол дайын жауынгер ретінде 
бірден жағадан алып жатқан жаумен арпалысқа 
түседі. Жылдың аяғына дейін жас жауынгер 
Челябі облысының Троицк қаласында кіші әуе 
мамандығының курсанты болатын.  Қабекең 
осы әуе атқыштар полкінде соғыстың аяғына 
дейін болады. Атап айтқанда, Карель, І-ІІ Бела-
русь майдандарында алғы шепте жүреді. Поль-
ша, Германия, Кениберг, Штейнді азат етуде 
асқан қырағылығымен әрі мергендігімен ауызға 
алынып, абырой арқалайды. �скери шені 
бірден майор дәрежесіне дейін к�теріледі.

Қабақай Есенбаев қандай майдан шебінде 
болмасын тиісті жауынгерлік тапсырмаларды 
орындауда жанқиярлық ерліктерімен топ ба-
сында жүреді. Ол ерліктері орынды бағасын 
алып, оның жауға деген кеудесін кернеген кекті 
одан әрі ұштай түседі. Оның алғашқы алған 
Отан наградасының да орны б�лек. Оған 1945 
жылы майдан шебінде к�рсеткен ерлігіне орай 
Кеңес Одағының маршалы К.Рокосовский мен 
Солтүстік майдан шебіндегі әскери кеңестің 
мүшесі С.Шатиловтың қолдары қойылған 
Алғыс хаты беріледі. Сол сияқты бұдан кейін 
ІІ Беларусь майданында к�рсеткен ерлігі үшін 
Жоғары Бас Қолбасшы Сталиннің атынан 
Алғыс хат алады.

Отан тарапынан оған к�рсетілген сый мен 
құрмет осымен ғана бітпейді. Оның омы-
рауына «І-ші Дәрежелі Ұлы Отан соғысы» 
ордені, «Кеңестік Заполярьяны қорғағаны 
үшін», «Варшаваны азат еткені үшін», «Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңісі үшін», «Ерен ерлігі 
үшін», «Кеңес үкіметінің Солтүстігін азат еткені 

үшін», «1941- 1945 жылғы Ұлы Отан соғысында 
фашистік «Германияны жеңгені үшін» медаль-
дары қадалған. Бұған Жеңіс мерекесі құрметіне 
арналған мерекелік медальдарын қосатын 
болсақ, омырауын одан әрі жауып қалады. 
Қабакеңнің бір атап айтар ерекшелігі – ол 
соғыс аяқталғаннан кейін де Совет Армиясы 
қатарынан қол үзбейді. 1946 жылдың соңына 
дейін Баку әскери округінде қызмет етумен бо-
лады. С�йтіп, Отанға шынайы берілгендіктің 
үлгісін к�рсетеді.

Соғыстан кейін Қабақай Есенба-
ев бейбіт еңбектің берекесін тасытуға да 
белсенділігі жоғары сүйіспеншілігімен ат-
салысады. Ауыл шаруашылығы кадрларына 
қатысты қысқа мерзімді курстарды және Се-
мей малдәрігерлік институтын бітіріп ала-
ды. Мұның �зі оған шаруашылық бағытында 
еркін к�сілуіне кеңінен жол ашады. Алғашқы 
еңбек жолын шаруашылық т�рағасының 
орынбасарлығынан бастайды. �ткен ғасырдың 
елуінші жылдарының �зінде осы �ңірдегі 
Жамбыл атындағы және «Освобождение» кол-
хоздарына басшылық жасайды. Алпысыншы 
жылдардың орта шенінде ол «Қарабұлақ» қой 
совхозына директор болып тағайындалады. 
Бұдан кейінгі жерлерде Бақасу мал бордақылау 
пунктінің директоры, «Қаратал» совхозының 
ірі қара фермасының меңгерушісі қызметтерін 
білгірлігімен, іскерлігімен атқарғаны әлі күнге 
дейін халықтың жүрегінде келеді. 

Ауыл шаруашылығы салаларында 
басшылық қызметтерде жүрген кезінде 
Қабақай Кәрібайұлы халық алдын-

да салмақты сабырлылығымен, ақыл-ой 
арқалаған басшыға тән шешімталдығымен, 
бәрінен де асып-тасып кетуді білмейтін қазақи 
қарапайымдылығымен к�пшіліктің к�ңілінен 
жол тауып жүрді. Қарамағындағы адамдар-
мен қарым-қатынасқа азаматтық к�зқараспен 
қарап, олардың қажетті жағдайларына 
немқұрайды қарамай құлақ асып, жасап беруге, 
к�мегін к�рсетіп отыруға күш салып отырды. 
Сондықтан болар оны халық құрақ ұшып сый-
лап тұрды. Қабакең басқарған шаруашылықтар 
қашан болсын экономикасы еселеп артып, 
к�шбасынан к�рініп отырыпты. Соның бірі – 
«Освобождение» колхозы. Бұл колхозды Есен-
баев миллионер колхоз деңгейіне к�теріпті. 
Оның осы еңбегінің әлі күнге дейін елдің есінде 
жүргенінің �зі тіл жетпейтін үлкен қуаныш.

Оның осынау басшылық қызметтерде 
жүргендегі жемісті еңбегі де лайықты бағасын 
алды. «Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл Ту» 
ордендерімен және «Еңбектегі жетістіктері 
үшін», «Еңбектегі ерлігі үшін», «Еңбек ардагері», 

В.И.Лениннің 100 жылдық мерекелік медаль-
дарымен марапатталып, Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңес Президиумының мақтау қағазына да ие 
болған. Бірнеше мәрте Қазақстанның және 
Бүкілодақтық халық шаруашылығы жетістіктері 
к�рмесіне шақырылған. Қабакең сол кезде 
шаруашылық орталығынан мәдениет үйін, мек-
теп пен интернат салғызып, халықтың игілігіне 
жаратты. Осынау еңбегі үшін оны сонда Қазақ 
ССР Оқу министрлігі «Қазақ ССР Халық 
ағарту ісінің озық қызметкері» белгісімен ма-
рапаттап, мерейін тағы бір тасытып таста-
ды. Қазір «Қарабұлақ» ауылында к�рнекті бір 
к�ше Қабақай Есенбаевтың атымен атала-
ды. Қаратал ауылындағы Ұлы Отан соғысына 
қатынасқандарға арналған мрамор ескерткіш 
тақтаға оның да аты-ж�ні жазылған. С�йтіп, 
халықтың қамын жеген қайраткердің дүниеден 
�тіп кеткеніне де 26 жылға таяп қалыпты.

Қабақай Есенбаевтың сүйген жары, �мірлік 
қосағы болған Кәмеш Мұхаметжанқызының 
да халқының қалтқысыз сүйген перзенті 
болғанын ешкім де жоққа шығара алмайды. 
Бұл кісі де осы Зайсан топырағының тумасы. 
83 жасында о дүниелік болып кеткен Кәмештің 
арамыздан алыстап кеткеніне де 8 жылдай 
уақыт болып қалғанының �зі уыста тұрмайтын 
уақыт жылдамдығын к�рсетсе керек. Бірақ, 
Кәмештің де сүйікті жары Қабақай сияқты ар-
тында �шпейтіндей жарқын ізі қалды. Ана де-
ген ардақты атты шаң жуытпай аялап ұстаған 
ол, ұстаз деген ұлағатты да ар-ұжданынан 
артық к�рмесе, кем к�рген емес. Кәмештің 
аңқылдаған ақжарқын мінезі, пайымы б�лек 
парасаттылығы, ұрпақ тәрбиесін ұлы борышын-
дай сезінетін ұстанымы, айналасына мейірім 
шуағын т�гілте қарайтын қамқоршыл пейілі 
жүрген ортасының әрі мен сәні болатын. Оның 
к�пшілдік қасиетінің де қадірі б�лекше еді. 

Кәмеш Мұхаметжанқызы жасынан ұстаздық 
жолды жүрек қалауымен таңдап алды. Осыған 
жету мақсатында табан ет, маңдай терімен 
ізденіс жасауда аянып қалған жері жоқ. Ол да 
жетінші сыныпты бітіргеннен кейін Зайсан 
қаласындағы қазақ-орыс мұғалімдер дайындай-
тын училищені тәмамдап, еңбек жолына қадам 
жасайды. � дегенде Үлкен Қараталдағы Киров 
мектебінде, одан соң «Бесжылдық» мектебінде 
мұғалім болады. Содан соң «Қаратал» бастауыш 
мектебінің меңгерушісі міндетін атқарады. 1946 
жылы осында жүргенінде Қабақаймен к�ңілі 
жарасып, тұрмыс құрады. Сол жылдан бастап 
Сталин атындағы колхоздың «Сайқан» қой 
фермасында мұғалімдігін жалғастырады. 

Білімін үнемі жетілдіріп отыруды басты 
мұраты санаған Кәмеш Семей қаласындағы 

мұғалімдер институтында сырттай оқып, қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын 
алып шығады. Ол осымен ғана шектеліп 
қалған жоқ. �зіне-�зі к�ңілі қанағаттанбай, 
білім шыңына ширыға шығуды армандап, 
Алматыдағы Абай атындағы мемлекеттік 
педагогикалық институтынан білім алып 
шығуды да сенімді серігі етті. Оның бұл мақсаты 
да ойдағыдай орындалды. Үздіктер қатарында 
диплом алды. Мұның �зі ұстаздыққа деген 
ұмтылысы мен құлшынысын бұрынғысынан 
да мығымдап, берік бекіте түскендей бол-
ды. Кемел келешекке, жас ұрпақтың ертеңіне 
жауапкершілік тұрғысынан қарауды ешқашан 
да есінен шығармады.

Кәмештің �мірлік қосағы Қабақайдың 
қызмет бабына орай Зайсан елді мекендерінің 
біраз жерлерінде жұмыс істеуіне тура келді. 
Одан ол да шет қала алмады. Сол жерлердегі 
мектептерде еңбек жолын жалғастыра берді. 
Қайсы ауылда болмасын халықпен тез тіл та-
бысып, қоян-қолтық араласып кетті. Аудан 
халқы балаларын білім нәрінен сусындатып 
жүрген үлгілі ұстазды жандарына жақын тар-
тып, аса ардақ тұтты. Жамбыл атындағы, Абай 
атындағы, Қаратал мектептері Кәмештің соңғы 
істеген жерлері еді. Оның аудан мұғалімдерінің 
алдындағы абыройы мен беделі де аса жоғары 
болғандығы жыл сайынғы �тіп тұратын тамыз 
мәслихаттарында айырықша аталып жүрді. «�зі 
жақсы адамға бір кісілік орын бар» деген осы 
болар.

Кәмеш Есенбаеваның ұзақ жылдарғы 
еңбегі ескерусіз қалып к�рген емес. 
«1941-1945 жылдары Ұлы Отан 

соғысындағы ерен еңбегі үшін», «Еңбектегі 
ерлігі үшін» және Ұлы Жеңістің 30,40,50,55,60 
жылдығында алған мерекелік медальдары 
мен «Еңбек ардагері» медалі оның жемісті 
еңбегінің айқын к�рінісі екені анық. Со-
нымен қатар «Қазақ ССР Білім беру ісінің 
үздігі» белгісі мен к�птеген мақтау қағаздары 
оның тегін адам болмағандығын к�рсетеді. 
Оның тәрбиесін к�рген жүздеген, мыңдаған 
шәкірттері ұстаздарының ерен еңбегін ұмытпай 
жыл сайын құрметпен естеріне алып тұрады. 
Кәмештің басындағы мына бір жайды айта кет-
песе болмас. Ол айтулы ақын-жазушылардың 
таңдаулы кітаптарын к�п оқыған адам. Оларды 
жас ұрпақтың санасына да сіңірді. Оның сондай 
100 кітапты және Абайдың бейнесі кестелен-
ген кілемшені �зі қызмет еткен Абай атындағы 
орта мектепке сыйға тартуы ерекше елеулі 
оқиға. Жас ұрпақтың қамын ойлауды жадынан 
шығармайтын жақсылығының к�рінісі.

Тірлігінде ел сыйлап �ткен ерлі-
зайыптылар Қабақай Кәрібайұлы мен Кәмеш 
Мұхаметжанқызының тек Есенбаевтар 
әулетінің ғана мақтанышы емес, халықтың 
мақтанышы болғаны олардың артында қалған 
игілікті іздерінен анық байқалады. Екеуі ел 
қадіріне б�ленген ұл-қыздар тәрбиелеп, та-
маша тағлымдарын да танытып кетті. Үлкен 
ұлдары Т�леген зейнеткерлік демалыста болса, 
Айгүлі қыздары басында айтып кеткеніміздей 
кішіпейілділігі мол кітапханашы, одан 
кейінгі Айманы Зайсан қаласындағы мек-
тепте анасы Кәмештің жолын қуып, қазақ 
тілі мен әдебиетінен сабақ беріп жүр. Күйеу 
балаларының бірі Айтқазы Тоқтамұратов 
ішкі істер органынан зейнеткерлік демалысқа 
шығып отыр. Ал екіншісі, Айманның күйеуі 
Бақытберген Узбаев автобус жүргізушісі. 
Оншақтыдан астам немерелері мен ш�берелері 
олардың к�з қуаныштары екенін балалары 
орынды әдеппен тілдеріне тиек етіп отырады. 
Аяулы ата-аналарының әруақтары мен рух-
тары �здерін желеп-жебеп келе жатқандарын 
үлкен демеу к�реді. Бұл оларға деген ілтипаттық 
ізеттері.

Қанат Т�КЕБАЕВ,
Қазақстан Журналистер одағы 

сыйлығының лауреаты

• Тарту

25 НЫСАН ПАЙДАЛАНУҒА 
БЕРІЛЕДІ

Оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданын-
да ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мерекесіне орай 25 
нысан пайдалануға беріледі. 

Биыл ауданда жыл басынан бері бірқатар 
әлеуметтік нысандар ашылды, алдағы уақытта спорт, 
мәдениет және білім беру мекемелері пайдалануға 
беріледі, деп хабарлайды әкімдіктің баспас�з қызметі. 
Солардың қатарында Мыңбұлақ ауылындағы 150 
орындық  Мәдениет  мектебі жаңа оқу жылында 
пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жаңа мектеп  за-
ман талабына  сай  мультимедиалық, лингофонды  
кабинеттермен жабдықталған. Сондай-ақ арнайы 
талапқа сай құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген 
физика, химия, биология кабинеттері, қосымша 
спорт зал мен асхана жайлары да бар.

Биылғы оқу жылында аудан бойынша 1471 
оқушы 1 сынып табалдырығын аттамақ. Жалпы 
бүгінде 49 мектеп жаңа оқу жылына толығымен 
дайын. Ал, қыс маусымына барлық мектеп 100 
пайыз қатты отынмен қамтамасыз етілген. Қазіргі 
таңда 5 мектеп құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттары әзірленіп, қаржыландыру мақсатында 
тиісті басқармаларға ұсынылған. 

• Егін орағы – 2016

АРЗАН ОТЫН ЖЕТКІЗІЛУДЕ

Биыл егін орағы науқанында диқандарға дизель 
отыны т�мендетілген бағамен, яғни литрі 92 теңгеден 
жеткізілуде.

Республика бойынша биыл күзгі дала жұмыстарын 
жүргізуге 391,6 мың тонна дизель отыны қажет. Оның 
қоры елімізде жеткілікті. �ңірлердегі арзандатылған 
дизель отынының 1 литрі – астық �ндірушілер үшін 
орта есеппен 92 теңге. Ал жанармай стансаларын-
да 1 литрдің құны 108 теңге. Демек дизелдік отын 
шаруаларға нарықтық бағадан 15 пайызға арзан 
ж�нелтілуде.

10 тамыздағы жағдайға сәйкес, Энергетика 
және Ауыл шаруашылығы министрліктері бірлесіп 
бекіткен М�З-ге облыстарды бекіту кестесі бой-
ынша жеткізушілер ауылшаруашылық тауар 
�ндірушілеріне күзгі дала жұмыстарын жүргізуге 126 
мың тонна дизель отынын тиеп, ж�нелтті. Бұл – жо-
спарлы к�лемнің 32 пайызы.

• �ңірлік даму

ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАР 
�ЛЕУЕТІ 

Алматы облысы бойынша жеке қосалқы 
шаруашылық �ндірісін ұйымдастыруға 6 млн теңгеге 
дейінгі к�лемде шағын несие беруге қаражат б�лінді.

�ңірлік коммуникациялар қызметінде 
�ткен брифингте «Нұр Отан» партиясы Алматы 
облыстық филиалы т�рағасының бірінші орынба-
сары Ғалиасқар Сарыбаев атап �ткендей, қазіргі 
таңда нақты әлеуметтік топтарға  бағытталған 9 
партиялық жоба жүзеге асырылуда. Соның ішінде 
халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздық деңгейін 
т�мендету, шағын кәсіпкерлікті дамыту арқылы 
ауылдық жерлердегі �зін-�зі еңбекпен қамтыған аза-
маттар санын арттыру мақсатында құрылған «Ауыл 
тұрғындарын жұмыспен қамту» жобасы бойынша 
жұмыс қарқынды жүргізілуде. «Алматы облысы бой-
ынша жеке қосалқы шаруашылық базасында ұсақ 
тауарлар �ндірісін ұйымдастыруға 6 млн теңге сомаға 
дейінгі к�лемде шағын несие беруге 2930,0 млн теңге 
қаражат б�лінген. Бүгінгі күні нақты екі оператор 
анықталды. Олар: «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» АҚ Алматы облыстық филиалы (2 млрд 
430 млн теңге) және «Аграрлық несие корпорациясы» 
Алматы облыстық филиалы (500 млн теңге). Алайда, 
құжаттардың толық рәсімделмеу себебінен опера-
тор мен облыстық кәсіпкерлік және индустриялық-
инновациялық даму басқармасы арасында келісім-
шарт жасалған жоқ. Ал «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ облыстық филиалына 
аумақтық жұмыспен қамту орталықтарынан 178 
тұлғадан түскен құжаттар елеп-екшелуде», – дейді 
Ғ.Сарыбаев.

• �ндіріс

ЖАҢА ГИПС ЗАУЫТЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ

Биыл «Жамбылгипс» АҚ құрғақ қоспалар мен гипс 
тұтқыр материалдарын дайындайтын №3 зауытты іске 
қосуды жоспарлап отыр.

Жобалық құны 1 млрд 715 млн теңгені құрайтын 
жобаны «Жамбылгипс» компаниясы мемлекеттің 
2015-2019 жылдардағы индустриялды-инновацияық 
даму бағдарламасы аясында жүзеге асырып отыр, деп 
хабарлайды  zhambylnews.kz. Жамбылгипстің жаңа 
зауыт құрылысын жүргізудегі серіктестері техноло-
гия мен гипс материалдары және құрғақ қоспалар 
�ндіретін жетекші шетелдік компаниялар болып та-
былады. Жоба серіктестері тәулігіне 750 тонна тұтқыр 
гипс және 600 тонна құрғақ қоспаларды әзірлеп 
шығара алатын 4 �ндіріс желісін іске қосу үшін 
технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етуде. 
Елімізде �з саласы бойынша ең ірі зауыт болып сана-
латын �ндіріс орнының құрылысы «кілтті» шартпен 
жұмыс атқарады және шеф-монтаж, эксплуатацияға 
жол, персоналдарды оқыту және кепілдемелік қызмет 
к�рсетулер жүзеге асырылады. 

Зауыттың іске қосылуымен �нім к�лемін бес 
есеге дейін ұлғайту жоспарланған, оның 40 пайызы 
экспортқа шығарылады.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

• Проблема. Пікір. Ұсыныс

ДАРЫНДЫЛАРҒА ДАРА КӨЗҚАРАС ҚАЖЕТ
Тума таланттардың түп қазығы – ауыл екендігіне қазақ ғылымы мен 
техникасының, әдебиеті мен мәдениетінің, спортының  кешегісі мен 
бүгінгісі куә. «Классиктер провинцияда туып, Парижде �леді» деген-
де француздар осыны мегзеген болуы керек. Жуырда журналистік 
іссапармен Жамбыл облысына жол түсіп, Шу аудандық «Еңбек 
туы» («Знамя труда») газетіндегі Назарбаев зияткерлік мектебіне 
қатысты материалға к�зім түсті. Шағын мақалада «жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» суырылып шығатын білім бәйгесінің бүгінгі жайы 
с�з болған. Жаңалыққа жаны құмар халқымыздың білекті бірді, 
білімді мыңды жығатынына жіті назар аударып отырғандығы к�ңілге 
қуаныш ұялатты.  

Ғылым мен білімнің сан алуан салалары бойынша таңдау жасаған 
мақсаттары биік, армандары асқақ талантты балаларды іріктеп, 
тәрбиелейтін Назарбаев зияткерлік мектептері бастауын 2008 жыл-
дан алады. Үкімет қаулысымен бұл жылы «Тұңғыш Пезиденттің 20 
интеллектуалды мектебі» жобасының аясында жалпы білім беретін 
мектептер желісін құруды  мақсат тұтқан «�ркен» акционерлік 
қоғамы құрылды. Ал, келесі жылы Астанада физика-математикалық 
бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі талапты оқушыларға �з 
есігін айқара ашты. Содан бергі кезеңде мұндай білім ордалары 
республикамыздың бүкіл аймақтарында дерлік бой к�терді. Бір 
айта кетерлігі – осындай �ркениет ошақтары Тәуелсіз мемлекеттер 
достастығының �зге елдерінде де, Орталық Азияда да ұшыраспайды. 
Бұл мектептерде шалғай елді мекендерден келген оқушылардың за-
мануй білім алуларына барлық жағдай жасалған.  Айталық, Тараз 
қаласындағы физика-математика бағытындағы  мектепте облыс 
аудандарынан келген оқушыларға арналып 120 орынды жатақхана 
салынған. Ал, Астанамыздағы зияткерлік мектепте болғанымда 
шәкірттерді баулудың іс жүзіндегі озық тәжірибесін к�зіммен к�ріп, 
к�ңіліммен бағаладым. Мектеп оқущылары үштілді ортада оқиды. 

Берекелі бастаманың жемісін к�ретін сәт те алыс емес деген ойда-
мын.  

Назарбаев зияткерлік мектептерінде жоғары білікті педагог 
кадрлар жұмыс істейді, қазіргі заманғы ғылыми-лабораториялық 
жабдықтар, интерактивті мультимедиялық құрылғылар орнатылған. 
Мұның �зі талапкерлердің �здері қалаған бағыттар бойынша терең 
білім алуларына мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде аталған 
мектеп шәкірттері жыл сайын әлемде, Достастықта және республи-
камызда �ткен алқалы сайыстарда жеңіс т�рінен к�рініп, жүлделі 
орындарды иеленіп келеді. Британияның Кавендиш-колледжі 
филиалының қалай құрылғанын к�зімізбен к�ріп, перзенттеріне 
әйгілі  ордада  оқуын жалғастыру бақыты бұйырған ата-аналардың 
шат-шадыман, қуанышты к�ңіл-күйлеріне куә болдық.  

Енді жамбылдық ата-аналардың пікіріне құлақ түрелік. Оңтүстік 
�ңірде халықтың тығыз тұратыны, мұнда ел �сімінің жоғары деңгейде 
екендігі белгілі. Сондықтан да аймақтарда Назарбаев зияткерлік 
мектептерін осы �сімге сәйкес орналастыру қажет болады. Яғни  бір 
емес, кемінде екі мектеп ашу қажет! Дерек пен дәйекке жүгінейік. 
Тәуелсіздік кезеңінде, 1992-2016 жылдары Қазақстанда 7 373 671 
сәби �мірге келген екен. Ұлттық экономика министрлігі Статисти-
ка комитетінің мәліметтеріне сәйкес 1992 жылдың қаңтарынан 2016 
жылдың наурызына дейін 3 597 820 қыз және 3 775 851 ер бала туып-
ты. Солардың ішінде Оңтүстік Қазақстан облысында 1 502 632 сәби, 
Алматы облысында – 826 196,  Жамбыл облысында – 556 168 және 
Қарағанды облысында  524 559 сәби дүние есігін ашыпты. 

Соңғы 15 жылда Маңғыстау облысы (халықтың 1000 адамы-
на шаққанда орта арифметикалық  27,84 нәресте) және Оңтүстік 
Қазақстан облысы  (27,78) демографиялық �сімі жоғары �лкелер 
болып табылады. Сондай-ақ Қызылорда (24,83) және Атырау (24,66) 
облыстарында туу жоғары. Осыған орай зияткерлік мектептер желісін 
демографиялық к�рсеткіштерге орай орналастыру қажеттігі туын-

дайды. С�йтіп, ұрпағының болашағына алаңдаған ата-аналардың да, 
сапалы білім, саналы тәрбие алуға ұмтылған балалардың да мүдделері 
бір арнада түйіспек. Сондай-ақ осы арқылы отандық білім деңгейіне 
деген ел сенімі нығаймақ. Бұл әрі  елдің зияткерлік болашағына 
салынған тамаша инвестиция болып табылмақ. Алтын бесік – ауылға 
деген ынта-ықылас қай кезде де үзілмеуі тиіс.

С�з соңында �ткеннің тәжірибесіне тағы бір к�з жүгірткім 
келіп отыр. Кеңес заманының оқушылары Мәскеу, Новоси-
бирск мемлекеттік университеттері жанындағы физика-матема-
тика мектептері жайлы жақсы хабардар болатын. Осы игі үрдісті 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жалғастырып, 
�зінің бейіндік мектебін ашты. Бұл мектепте  білім беру қоғамдық-
гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағытта 
жүргізіледі. Мектептің негізгі мақсаты «бейіндік мектеп-колледж-
университет» сатысындағы үздіксіз оқыту жүйесін құру. Бұл жүйе 
білім беру реформасының заманауи талаптарына сай жалпы орта 
білім беру моделін жасауға, оқушыларды ғылыми-зерттеушілік және 
эксперименттік жұмыстарға дайындауға, белсенді �мірлік ұстанымы 
бар тұлғаларды тәрбиелеуге, отандық білімнің  халықаралық деңгейде 
бәсекелестік қабілетін арттыруға бағытталған. 

    Елімізде ғылым мен техниканың, мәдениеттің барлық са-
лаларына маман даярлайтын жоғары оқ орындары әр облыс 
орталығында, ірі қалаларда жұмыс істейді. Бұл білім ордаларындағы 
білікті оқытушылар мен професорлар құрамының к�мегіне жүгініп, 
жоғарыда аталған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
бейіндік мектебінің үлгісімен тәрбие беру жолға қойылса, талапты да 
талантты жастардың жолы ашылып, нұр үсіне нұр болар еді.  

Гүлнар МҰҚАНОВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті
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Қоржынымызда қос алтын жүлде бар
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ХХХІ Олимпиада ойындарының бесінші күні 
Қазақстан қоржыны алғашқы алтынмен толықты. 
Оны 77 келіде ерлер арасында �нер к�рсеткен 
ауыр атлетіміз Нижат Рахимов жеңіп алды. 
Жерлесіміз жұлқа к�теру сайысын 165 келімен 
үшінші болып аяқтаған еді. Ал осы сайыста 177 
келі зілтемірді к�теріп, жерлесімізден 12 келіге 
асып кеткен болатын. Алайда, серпе к�теруде 
қазақстандық спортшының жұлдызы жанып, 214 
келіні басынан асырып, басты қарсыласынан  
Рио Олимпиадасының алтынын тартып алды. 
С�йтіп, қоссайыстың қорытындысы бойынша 
379 (165+214) келі нәтиже к�рсетті.  Оның басты 
қарсыласы атанған қытайлық Люй Сяоцзюнь 202 
келіден артық к�тере алмады.

Жүзу спортының брасс әдісі бойынша Олим-
пиада ойындарында ерлер арасында 200 метр 
қашықтыққа жүзуден финалдық сайыстар �тті. 
Осыған дейін Азия ойындарының 3 мәрте жеңімпазы 
және былтырғы жылғы Жазғы Универсиаданың 
жеңімпазы  атанып үлгерген жерлесіміз Дмитрий 
Баландин 2:07,46 к�рсеткішімен мәреге жетіп, 
Қазақстан қоржынына Рио Олимпиадасының 
екінші алтын медалін салды.

Осылайша Д.Баландин жүзу бойынша алғашқы 
қазақстандық Олимпиада чемпионы атанды.

Т�решілердің қателігі 

Жоғары салмақ болып саналатын 91 келі салмақта Олимпиада 
финалында жерлесіміз Қостанай облысының тумасы Василий Левит 
ресейлік Евгений Тищенкомен шаршы алаңда кездесті. Алғашқы ра-
ундта В.Левит барынша белсенділік танытып, ресейліктің қорғанысын 
бұзып-жара бүйірінен, басынан соққылар жасады. Е.Тищенко да ая-
нып қалмай, қарсы ұмтылғанымен В.Левит ара қашықтықты дұрыс 
ұстай білді. Нәтижесінде ресейлік аздаған жарақат алып, бірінші раун-
да қорытындысында В.Левитке басымдық берілді. Екінші раундта да 
Қазақстан боксшысы барынша белсенділік танытып, қарсыласына дәл 
соққылар жасағанымен т�решілер жеңісті ресейлік боксшыға ұстатты. 
Үшінші кезеңде де В.Левит ресейлікті ауыр соққылардың астына алды. 
Алайда, жекпе-жектің қорытындысында т�решілер жеңісті ресейлікке 
беріп жіберді. Кездесу аяқталғаннан кейін т�решілердің бірауыздан 

шешімімен жеңіс былтырғы  жылғы әлем чемпионы ресейлік Евге-
ний Тищенкоға берілді. Мұндай шешімге риза болмаған к�рермендер 
айқайлап, наразылықтарын танытты. Осылайша т�решілер қателесіп, 
жеңісті орыс боксшысына ұстатып берді. 

69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде рингке шыққан қазақстандық 
боксшы Данияр Елеусінов француздық Диопа Сулеймане Сисокко-
ны ұтып, финалға шықты. Биылғы жылдың наурыз айының 13-інде 
25 жасқа боксшымыз 2013 жылы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 
Сонымен қатар 2010 жылы және 2014 жылы Азия ойындарының 

жеңімпазы, халықаралық санаттағы спорт шебері. Данияр Батыс 
Қазақстан облысының тумасы, қазіргі уақытта Астанада әкесі Марат 
Елеусіновтің қол астында жаттығады.

1/8 финалда жерлесіміз британдық боксшы Джошуа Келлиден ба-
сым түскен еді.

75 келі салмақта �нер к�рсеткен Жәнібек �лімханұлы әзербайжан 
спортшысы Камран Шахсуварлымен жұдырықтасып, жеңіліп қалды. 
Жерлесіміз осыған дейін алжирлық Ильяс Аббадиды жеңіп, ширек 
финалға шыққан болатын. Алайда бүгін әзербайжандық боксшыдан 
ұпай санымен ұтылып қалды. Жәнібек бірінші және екінші раундта 
қарсыласымен тең дәрежеде жұдырықтасты. Алайда, т�решілердың 
барлығы ұпайды Шахсуварлыға жазды. Үшінші раундыда қазақ бок-

сшысы қанша соққы жасағанымен жеңісті уысынан шығарып алды.
52 келі салмақта �нер к�рсеткен Олжас Сәттібаев ширек финалға 

�те алмады. Ол 1/8 финалда әзербайжандық боксшы Эльвин Мамиш-
задедан  3:0 есебімен ұтылып қалды.

81 келідегі �ділбек Ниязымбетов Еуропа чемпионатының қола 
жүлдегері, британиялық спортшы Джошуа Буатсиді ұтып, финалға 
�тті. Британиялықтан ұпай санымен басым түскен маңғыстаулық 
спортшымыз енді 3-дүркін �лем чемпионы, кубалық Хулио Сезар Ла 
Крусмен жұдырықтасатын болады. 

56 келі салмақтағы ел намысын қорғаған отандасымыз Қайрат Ера-
лиев �збек Муроджон Ахмадалиевтен ұпай саны бойынша, ұтылды.

Ол осыған дейін, әзербайжандық Джавид Челебиевпен 
жұдырықтасып, оны айқын басымдылықпен ұтқан еді.

51 келі салмақта �нер к�рсеткен қызымыз Жайна Шекербекова 
жартылай финалға �те алмай қалды. Боксшы қызымыз Олимпиада 
ойындарындағы жарысын бірден ширек финалдан бастап, алғашқы 
жекпе-жегінде франциялық боксшы, �лем чемпионатының вице-
чемпионы Сара Урамуннан ұтылды. Франциялық Сара Урамун 1/8 
финалда Марокко боксшысы Зохру Эз-Захрауиді айқын басымдықпен 
ұтқан еді. 

Жүлде бар, бірақ алтын жетіспейді

Ауыр атлетикадан әйелдер арасындағы 69 келіге дейінгі салмақта 
Жазира Жаппарқұл қоржынға екінші күміс жүлдені сыйлады. Ол 
қоссайыстың қорытындысы бойынша 259 келіні бағындырды. Отан-
дасымыз серпе к�теруде алдымен 140 келіге тапсырыс берді. Алайда 

оны бағындыра алмады. екінші мүмкіндігінде ол осы салмаққа қайта 
ұсыныс беріп, екіншісінде еркін к�терді. Ал үшінші  мүмкіндігінде Жа-
зира Жаппарқұл 144 келіні бағындырды. Қос сайыстың қорытындысы 
бойынша жерлесіміз 259 келімен Рио Олимпиадасының күміс 
жүлдегері және қазақ қыздарынан тұңғыш олимпиада жүлдегері атан-
ды. 

Ауыр атлет қызымыз Карина Горичева 63 келі салмақта т�ртінші 
медальді ел қоржынына салды. 

Зілтеміршілердің 105 келіге дейінгі салмағында сынға түскен Алек-
сандр Зайчиков қола жүлдеге ие болды. Ал қоссайыс қорытындысы 
бойынша  431 келі к�терген (оның ішінде жұлқа к�теруде 237 келі) 
�збек зілтеміршісі Руслан Нурудинов  олимпиада рекордын жаңартты. 
Күміс жүлдені 19 жастағы армян спортшысы Симон Мартиросян 223 
келі нәтижемен иеленді. Осылайша жеңіс тұғырына бұрынғы КСРО 
құрамындағы елдердің спортшылары к�терілді.

Жеңіл атлетші қызымыз Ольга Рыпакова үш қарғып секіруден 
Қазақстан қоржынына т�ртінші қола медальді салды. Бұл сайыста ал-
тын жүлдені колумбиялық Катрин Ибаргуэн (15,17 метр) алды. Күміс 
жүлде венесуэлалық Юлимар Рохасқа (14, 98 метр) бұйырды. Ал Лондон 
Олимпиадасының чемпионы қазақстандық спортшы Ольга Рыпакова 
14.74 метрге сқарғып секіріп үшінші орынға тұрақтап, ел қоржынына 
т�ртінші қола медальды салды. Бұл қазақ спортшыларының Риодағы 
үш күн үзілістен кейінгі қол жеткізген жүлдесі. 

Алғаш рет Оңтүстік Америка құрылығында ғана емес, соны-
мен қатар әлемде кең таралған португал тілді мемлекеттер арасында 
бірінші рет Олимпиаданы �ткізіп отырған Бразилиядағы дүбірлі дода 
осы жексенбі күні �з мәресіне жетеді. Сондықтан спортшыларымызға 
сәттілік тілейік, ағайын!

Нұрлан ҚҰМАР  
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ЕЗУ ТАРТАР
• Дүбірлі дода

ТОҚТЫ
Аптаның алғашқы жартысында махаб-

бат мәселесіне сергек әрі берік болыңыз. 
Сүйіктіңіз екеуіңіздің араларыңызда 

түсін беушілік орын алуы мүмкін. Қызғанышқа 
жол бермеңіз. Жанұяңызға, балаларыңызға к�бірек 
к�ңіл б�ліңіз. 

ТОРПАҚ
Осы апта тың ойлар мен жақсы 

жоспарларға толы болмақ. Бастаған ісі-
ңізге жақындарыңыз күмәнмен қарайды, 
бірақ аяғында демеу к�рсетеді. Жұмсақ 
орындықта отырған тоқтылардың беделі артып, 
мерейі �седі. Алайда, аяқ асты болатын қиын-
дықтардан сақ болыңыз.

ЕГІЗДЕР
Апта қиын әрі жемісті болмақ. Маңызды 

келісімшарттарға отырып, мықты адам-
дардың к�мегіне жүгінуіңіз мүмкін. Ден-

саулығыңызға да бір сәт к�ңіл б�лгеніңіз абзал. К�п 
уайымға салынбаңыз.

ШАЯН
Аптаның бірінші жартысында үйіңізге 

ж�ндеу жұмыстарын жүргізіп, техника 
мен жиһаз алуға қолайлы уақыт болмақ. 
Аптаның ортасында достарыңызбен кез-
десіп, тіптен іскерлік қарым-қатынас орнатуыңыз 
мүмкін. Барынша сабырлы болғаныңыз �зіңізге де 
жақсы. 

АРЫСТАН
Осы аптада жаңа жобалармен жұмыс 

істеген сізге тиімді болмақ. Нәтижесінде 
қомақты қаржыға кенелуіңіз мүмкін. Алға 
қойған мақсатыңызға жету үшін әрекет жа-

сап, алға жылжыңыз. Апта ортасында жұмысқа деген 
ыңтаңыз т�мендеп, қызметіңізде келіспеушіліктер 
тууы мүмкін. 

БИКЕШ
Бұл аптада сізге дипломатиялық жұмыс 

атқаруға тура келеді. �сіресе, қыз мет 
бабындағы бейбітшілікке бастар қадам да-
рыңыз нәтижелі болмақ. Жеке басыңызда 
жаңа та ныстық күтiп тұр. Апта аяғы қаржы мәсе-
лесiнің бір жақты болар кезеңі.

ТАРАЗЫ
Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті 

болар. Жұмысқа бар күш-жігеріңізді са-
лып, берілген мүмкіндікті жіберіп алмауға 

тырысыңыз. Жаңа бастамалар мен ұсыныстарға 
басқа к�зқараспен қарап, тың ойларыңызды ортаға 
салудан тайсалмаңыз.

САРЫШАЯН
Осы аптада к�ңіл-күйіңіз тама-

ша бол мақ. Соның арқасында кез-
келген қиын жағдайдан сабыр сақтап, 
салқынқандылықпен оңай құтылуыңыз 
мүмкін. Дегенмен жеке �міріңізге елеулі �згеріс 
енгізу сіздің ғана қолыңызда екенін естен 
шығармағаныңыз абзал. 

МЕРГЕН
Болашаққа жоспар құру кезеңі келді. 

Қандай әрекет болса да ашуға бой алдыр-
маңыз. «Сабақты ине сәтімен» деген, 

тосыннан келген мүмкіндікті тиімді пайдалан-
ғаныңыз ж�н. Ал жексенбі күні тек жоспарға сәйкес 
әрекет етіңіз.

ТАУЕШКІ
Болып жатқан оқиғаға дұрыс баға 

беріп, әрекет жасауға тырысыңыз. Бұл 
сізге к�птеген қиындықтардан құты луға 
мүмкіндік береді. Ойланбай әрекет жасаудан абай 
болыңыз. К�п еркелікке, жалқаулыққа бой алдыр-
мағаныңыз ж�н.

СУҚҰЙҒЫШ
Бұл апта келісімшарт жасауға, жеке 

мәселелерді шешуге қолайлы кез болмақ. 
£зіңізге жүктелген тапсырмаларды рен-
жімей қабылдаңыз. Жағымсыз мінез 

к�рсетіп, жол дастарыңызды ренжітіп алмауға 
тырысыңыз. 

БАЛЫҚТАР
Бақытқа кенеле түсесіз. £зіңіздің 

бойыңыздағы талант арқылы к�пшілікке 
танымал болып, туыстарыңыздың ықыла-
сына б�ленесіз. Апта табысты болды екен деп, 
тоқтап қалудың қажеті жоқ. 

�леумет

Екі жігіттің әңгімесінен:
– Бай мен кедейдің айырмашылығы неде екенін бі лесің 

бе?
– Білмедім. Неде екен?
– Бай адам �зіне ұнаған нәрсенің бағасына қара май ды. 

Оған бәрібір.
– Оның несі айырмашылық?! Ақыры алмайтын бол ған 

соң, кедейге де ненің қанша екені бәрібір. Қысқасы, екі 
қойың – бір сом.

Сәлемдеме

Бірде достары Жаңа жылға қарсы чукчаға сәлемдеме 
жібереді. Базарлықтың ішінде мандарин және қызыл 
уылдырық та бар. Біраз уақыт �ткен соң чукчадан хат 
келеді. Онда былай деп жазылыпты: «Сәлемдемелеріңді 
алдым, мандарин үшін үлкен рахмет! Ал жидектерің балық 
сасиды екен, сондықтан лақтырып жібердім».

Имидж

Бір кедей адам �ткен-кеткендерден:
– Кешіріңіз, сізде ескі етік жоқ па? – деп сұрайды.
– Оны қайтесіз? £зіңіздің аяғыңызда су жаңа етік тұр 

ғой. 
– Менің «имиджімді» сол емес пе құртып тұрған...

30 градус

Екеудің әңгімесі:
– Хабардан сенбі-жексенбі күндері 30 градус жылы бо-

лады екен.
– Мүмкін емес! 
– Неге мүмкін емес?
– Сенбі 15 және жексенбі 15 градус!

Мейрамханада

Мейрамханаға үлкен жанұя мүшелері келіп жай ға-
сады. Содан соң с�мкелерінен шұжық, нан, қыза нақ пен 
ішімдіктерді шығара бастайды. Қастарына даяшы қыз 
келіп:

– Неге тапсырыс бересіздер? – деп сұрайды. 
– Бір графин су және он екі стакан әкеліңіз, – деп тап-

сырыс береді. Бірнеше минуттардан соң мейрамхананың 
директоры отағасының қасына жақындап:

– Тыңдаңыз, бұл мейрамхана...
– К�ріп тұрмын мейрамхана екенін! Ал сіз кім боласыз?
– Мен осы ғимараттың директорымын!
– £те жақсы! Айтыңызшы онда, сіздерде неге музыка 

ойнамайды?

Газет

Жындыханадағы орындықтардың бәрін сырлап қояды. 
Орындарыңа отырыңдар дегенде, сондағы лар дың бәрі оты-
рып, үстілерін былғап алады. Тек біреуі ғана орындықтың  
бетіне газет жайып отырыпты. Дегенмен осының басы 
істейді екен деп таңқалған жындыхана қызметкері одан:

– Сен неге газет жайдың? – деп сұрайды. 
– Бәрінен биік болу үшін! – депті сонда.

Ақша

Екі к�ршінің әңгімесінен:
– Кеше сіз әйеліңізге неге соншама қатты айқайлап 

тиістіңіз?
– Ол ақшаны қайда жұмсап жібергенін айтпай қойды!
– Ал, жарайды, солай болсын дейік, бүгін неге 

айқайладыңыз?
– Бүгін ол ақшаны қалай жұмсағанын түп-түгел айтып 

берді.
 

Ауруханада жатыр

Бір шал ертемен аңға шығады. Күн бата үйіне келгенде 
алдынан кемпірі атып шығып:

– Бірдеңе аттың ба? – деп сұрайды.
– Аттым! – дейді шал.
– Қайда атып алғаның?
– Ауруханада жатыр!

Кіріспе

�кесі мен баласының әңгімесі:
– Балам, оқу жылы басталып кетті, күнде ойнағанша, 

бір уақыт сабағыңды орындамайсың ба? Күні бойы дала 
кезесің де жүресің!

– Ой, әке! Қайтейін енді, қай оқулықтың бетін ашып 
қалсам, «Кіріспе» деп жазылып тұрады. Сосын мен де 
кіріспей жүрмін ғой! – депті жалқау баласы.

Сұлу бикеш 

– Бәке, кеше кешкілік саябақта жа ныңда отырған 
сымбатты бикеш сіздің ма хаббатыңыз болар?

– �лбетте! Басқа кім болушы еді... Тек сол 
к�ргеніңді әйеліме айта к�рмеші...

Қу қоян

Арыстан барлық аңдарды жинап алып: 
– Бүгін ең қорқақты жейміз, - деп барша аң 

атаулыға жар салады.
Сонда қоян жүгіріп шығып:
– Қабанға тиіскізбеймін, – депті бақырып.

АЛҒАШҚЫ 20 ЕЛДІҢ 
ҚАТАРЫНДАМЫЗ 
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