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• Ақшаң болса қалтаңда...

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қорғаныс және аэроғарыш 
�нер кәсібі министрі Бейбіт Атамқұловты 
қа  былдады.

Кездесу барысында Елбасы жаңа 
министрліктің алдына қойылған мін-
дет тер дің маңыздылығына тоқта лып 
�тті.

Атап айтқанда, Нұрсұлтан 
Назарбаев жаңа технологияны қол-
дану арқы лы �ндірілетін қорғаныс 
және аэроға рыш �неркәсібі �німіне 
деген сұраныс ты қамтамасыз ету үшін 
отандық кәсіпорындар �з мүм кін-
діктерін барынша пайдалану қажет ті-
гіне назар аударды.

Б.Атамқұлов министрлікте жүргізі-
ліп жатқан кешенді ұйымдасты рушы-
лық іс-шаралардың аяқталуға таяғаны 
ж�нінде хабардар етті.

Сондай-ақ, Қорғаныс және аэро-
ғарыш �неркәсібі министрі Мем-
лекет басшысына азаматтық салада 
қол дануға жарамды �нім шығаруға 
муль типли кативтік әсер беретін аэро-
ғарыш саласын дамытудың, қорға ныс 
кешенінің �ндіріс қуатын арттырудың 
перспективасы туралы баяндады.

Нұрсұлтан Назарбаев кездесу қоры-
тындысы бойынша бірқатар нақты 
тап сырма берді. 

*  *  *

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қор-
ға н ыс министрі Сәкен Жасұзақовты қа-
был дады.

Кездесуде С.Жасұзақов Мемле-
кет басшысына министрліктің қазіргі 
қыз меті және Қарулы Күштердегі же-
дел-әскери дайындық барысы туралы 
баяндады.

Қазақстан Президенті ведомство-
ның жаңадан құрылған Қорғаныс және 
аэроғарыш �неркәсібі министрлігімен 
арада �зара тиімді іс-қимылды жолға 
қоюының маңыздылығына назар ау-
дарды.

Сондай-ақ, Қорғаныс министрі 
Қару лы Күштер құрамында �тіп жат-
қан қорытынды сынақтың бүгінгі 
күнге дейінгі оң нәтижелері ж�нінде 
мә лім деді.

Жеке адамдар үшін Индекс: 64151
Мерзімі Алматы-қала Аудан-ауыл
6 ай 1 491-36 1 603-14
12 ай 2 982-72 3 206-28

Кәсіпорын мен мекеме үшін Индекс: 14151
Мерзімі Алматы Аудан-ауыл
6 ай 2 856-96 2 968-74
12 ай 5 713-92 5 937-48

«ЭКОНОМИКАҒА» 2017 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ! 

ҚАЗПОШТА
бойынша жазылым бағасы

• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

СУ МӘСЕЛЕСІ 
ҚАЛАЙ 

ШЕШІЛУДЕ?

ВАЛЮТА БАҒАМЫ

20.10.2016

USD 332.18

EUR 365.30

RUB 5.32

GBP 407.98

JPY 3.21

CHF 336.21

CNY 49.31

KGS 4.88

100 UZS 10.84
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• Келелі міндеттер көшінде

Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

• Ұлт жоспары: 100 нақты қадам

• Баспасөз – 2017

> [ 4 ]

Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың т�рағалығымен �ткен Үкіметтің 
селекторлық режимдегі отырысында елді мекендерді сумен қамтамасыз етудің 
тиімділігін арттыру шаралары қаралды.    

Азаматтардың орталықтандырылған сумен қамтылуға қолжетімділігін арттыру 
бойынша «Ақ бұлақ» бағдарламасын жүзеге асыру нәтижелері туралы ұлттық эко-
номика министрі Қуандық Бишімбаев баяндады. Министрдің айтуынша, 2011-
2015 жылдар аралығында бағдарламаның жүзеге асырылу кезеңінде халықтың 
орталықтандырылған сумен қамтылуға қолжетімділігі қалаларда 87%-ға дейін, 
орталықтандырылған су бұруға қолжетімділігі 82%-ға дейін артқан. Бағдарлама 
аясында қалалар мен ауылдарда сумен қамту және су бұру салаларында барлығы 
1 493 жоба жүзеге асырылды. Сонымен бірге, биыл «Нұрлы Жол» мемлекеттік 
бағдарламасы және �ңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша 75 жобаны жүзеге 
асыру үшін 62,1 млрд. теңге, 2017 жылы 153 жобаны жүзеге асыруға 53 млрд. теңге 
қарастырылған.

Осы ретте министр �ңірлерде жалпы ауылдық елді мекендерді дамыту жоба-
ларын мемлекеттен қаржыландыруды, ал қалалық елді мекендерді бюджеттен тыс 
к�здерден қаржыландыруды ұсынды. Бүгінде Қазақстанда халықаралық қаржы 
ұйымдарымен бірлесіп бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Енгізіліп отырған 
халықаралық қаржы ұйымдары мен �зге де қаржы к�здерін тарту тетіктері сумен 
қамту жүйесін дамыту үшін бюджеттен тыс қаржы табуға ынталандырады. Бүгінгі 
таңда ХҚҰ-дан 17,9 млрд. теңге қаржы тартылды.  Министр Еуропа қайта құру 
және даму банкі еліміздің 4 аймағында су арналарын салуға қаржы б�летінін айтты. 
«Коммуналдық және жекеменшік су арналары xалықаралық қаржы ұйымдарынан 
ақша тарту және ұлттық қордан қаржыландыру арқылы іске асырылады. Бұл 
жұмыс келесі жылы да жалғасады. Бүгінгі таңда Еуропа қайта құру және даму банкі 
келісімдерге қол қойған 4 су арнасының жобасын дайындап жатырмыз. Олар: 
Қостанай, К�кшетау, Семей, �скемен су арналары. Қаладағы су арналарын бюд-
жеттен тыс қаржыландыру к�здерін құру үшін Қазақстанның даму институттары, 
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы xолдингінің мүмкіндіктерін пайдалану ұсынылады», 
деді министр.

ҰЭМ басшысы ауылдық жерлерді сумен қамту саласы бойынша бірқатар 
түйткілдерді шешудің жолдарын мәлімдеді. «Біріншіден, елді мекендердегі су арна-
сы басқармасын оңтайландырып, топтық су тартқышқа «біріктіру» үшін олардың 
«Қазсушар» РМК бірыңғай басқармасына жіберілген хабарламасын қайта қарау 
ұсынылып отыр. Екіншіден, жекеленген су каналдарының шығынын оңтайландыру 
мақсатында сумен жабдықтау операторларын кеңейту мүмкіндігін қарастыру 
ұсынылады. Оның қатарында ауылдық су каналдарын неғұрлым ірілеулеріне жалғау 
қарастырылды. Үшіншіден, «Ақ бұлақ» бағдарламасында к�зделіп, белгілі бір себеп-
термен жүзеге асырылмаған жүйелік және кешендік амалдар принциптерін қайта 
қолға алу маңызды деп есептейміз», деді министр. Сонымен қатар, Қ. Бишімбаев 
осы жұмыс аясында ауылдық жерлерді олардың алшақтығы, халқының саны және 
экономикалық сәйкестігі бойынша орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз 
ету �лшемдерін қайта қарау ұсынылып отырғанын атап �тті.
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АЛЫПТЫҢ
АДЫМЫ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ
ЖАС 

ЖҰЛДЫЗДАРЫ

ҚАШАҒАН ҚАЙТА 
ЖАНДАНДЫ

ҚОРҒАНЫС КЕШЕНІНІҢ 
�НДІРІС ҚУАТЫ АРТАДЫ  

СОЛТҮСТІК ПЕН ШЫҒЫС 
БАЙЛАНЫСТАРЫН НЫҒАЙТТЫ

• Бет қатталып жатқанда

  ЕЛБАСЫ Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық ғылым академиясының 
президенті Мұрат Жұрыновты қабылдады. Кездесуде Мемлекет 
басшысы ғылыми зерттеулердің қазіргі заман талабына сай болуының 
маңыздылығын атап �тті.

 «ЖОҒАРЫ оқу орындарының деңгейін түлектердің жұмысқа 
тұруына қарай бағалау керек», – деді Сенат т�рағасы Қ.Тоқаев 
Парламентте �ткен д�ңгелек үстел отырысында.

 ҚАЗАҚСТАНДА мемлекеттік БАҚ рейтингін к�теру жоспарлануда. 
Бұл туралы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің алқа 
отырысында ведомство басшысы Дәурен Абаев айтты, деп хабарлайды 
ҚазАқпарат. Осы тұрғыда Ақпараттық жұмыс стратегиясы әзірленген. 
Онда контент қалыптастырудың екі басты параметрі бар.

 М�ЖІЛІС Байқоңырда қосарланған салықты жою туралы заң 
жобасын мақұлдады.

 БАТЫС Қазақстан облысында қалдықтарын заңсыз 
орналастырған компаниядан 2 млрд теңгеден астам қаржы �ндірілді. > [ 4 ]

• Бастау

АУЫЛ БИЗНЕСІНЕ – 
ТЫҢ СЕРПІН

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев аймаққа жұмыс сапарымен келген 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма т�рағасы Абылай Мырзахме-
товпен кездесу барсында ауыл бизнесін дамытуға байланысты жұмыстарды 
күшейтуге мүмкіндік беретін бірқатар мәселелерді талқылады.

– Біздің облыста бизнесті дамыту үшін ең тиімді шаралар алынуда. 
Шағын және орта бизнес �кілдері мемлекеттік бағдарламалардың барлық 
мүмкіндіктерін пайдаланып отыр. Аймақта 60 мыңға жуық кәсіпкерлік 
қызметтің субъектілері тіркелген. Олардың қатары үздіксіз �суде. 

Қазір аймақтарда Елбасының тапсыр-
масына сәйкес «Халықты қауіпсіздікпен 
қамтамасыз ету» жобасы аясында жұмыс 
тобы �з қызметтерін атқару үстінде. Ақт�бе 
облысына осындай жұмыс тобын бастап 
келген Қазақстан Республикасының Бас 
прокуроры Жақып Асанов аймақта жер-
гілікті бизнес қауымдастығы �кілде рімен 
кездесті.

«Атамекен» – жүрекке тым ыстық 

естілетін с�з. Оны к�ркейтіп, гүлденте 
түсуге еселі еңбекпен лайықты үлес қосу 
– әрбір елжанды азаматтың ардақты бо-
рышы. Жиын т�рінің «Атамекен» ата-
уымен айшықталып, «Бизнеске шексіз 
мүмкіндік» тақырыбына арналуы – к�п 
жайды аңғартқандай. Кәсіпкерлер келелі 
кеңеске аса қызығушылық танытты.

БИЗНЕСКЕ ШЕКСІЗ МҮМКІНДІК

�ңір басшысы Даниал Ахметов бастаған Шығыс Қазақстан облысының делегаттар тобы Солтүстік Қазақстан 
облысына жұмыс сапарымен келді. 
Солтүстік �ңірімен танысу жұмыстары «Green park» демалыс орнынан басталды. Бұл демалыс аймағы былтырғы 
жылдың желтоқсан айында ашылған болатын. «Green park» аумағында монша, бассейн, күркелер, амфитеатр, 
балалар ойын алаңы орналасқан, ал қысқы уақытта бұл жерде шаңғы және шананы жалға алуға болады. 

�рі қарай қонақтар Спорт сарайына барды. Делегаттар тобы жеңіл атлетикалық манеж бен хоккей кор-
тында болып, солтүстікқазақстандық спортшылардың оқу-жаттығу барысымен танысты. 

Конференц-залда қос облыс �кілдерінің қатысуымен екіжақты кездесу �тті. �ңір басшысы Ерік Сұлтанов 
қонақтарды қарсы алған соң, Шығыс Қазақстан облысы Солтүстік Қазақстан үшін ірі �ндірістік қуатқа ие, 
маңызды сауда-экономикалық әріптес екенін атап �тті. 

«Шығыс Қазақстан облысынан жыл сайын 12%-ға дейін (3,5 млрд.теңге) �нім біздің �ңірге тасымал-
данады. Бұлар негізінен авток�лік, ауыл шаруашылығы саласына қажетті тракторлар, ет және суб�німдер, 
құрылыс материалдары», – деді Ерік Сұлтанов.

номика мен саясаттағы тұрақсыздық жағдайында стратегиялық 
бағдарламаларды жүзеге асыруды жалғастырудың маңыздылығына 
назар аударып, жаңа Үкімет жұмысының тиімділігі үшін Бақытжан 
Сағынтаевтың білімі мен тәжірибесіне сенім артты. Сәйкесінше, 
дағдарыспен күрес жұмысынан экономиканың �сімін ынталанды-
ру бағдарламасына ауысу шаралары белгіленіп, жаңа Министрлер 
кабинетінің алдына нақты міндеттер қойылған болатын. Олардың 
қатарында – жұмыспен қамту және шағын және орта бизнесті ын-
таландыру, агро�неркәсіп кешенін, к�лік инфрақұрылымын да-
мыту, индустрияландыру үрдісін жалғастыру, макроэкономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, сондай-ақ «Нұрлы Жер» жаңа 
бірыңғай тұрғын үй құрылысы бағдарламасын әзірлеу тапсырыл-
ды. Сол арқылы Мемлекет басшысы экономикалық саясаттың 
орта мерзімді кезеңге арналған бірқатар басымдықтарын белгілеп 
берді. �з кезегінде Үкімет міндетіне сай, осы айқындалған 
басымдықтарды барынша тиімді әрі нәтижелі іске асырудың 
практикалық жоспарын ұсына бастады. Экономикалық-әлеуметтік 

мәселелерді селекторлық режимде талқылап, атқарылған істерге 
есеп беру үшін Үкімет мүшелері жиі жиналатын болды. �ңірлерде 
салалық бағдарламаларды жүзеге асырудағы кедергілер мен 
қиындықтардың түпкілікті мән-жайы, қаражатты игерудің жай-
жапсары қызу талқыға түсіп, жіті бақылауға алынды. Үкімет 
басшысының т�рағалығымен �тетін әрбір отырыста қатарынан 
бірнеше �зекті мәселелер қозғалып, жауапты органдардың баянда-
малары тыңдалды. Үкімет мүшелерінің басқосуында экономикалық 
�сімнің қозғаушы күші болып табылатын «Нұрлы Жол» мемлекеттік 
бағдарламасының орындалу барысы, әлеуметтік маңызды тауарлар 
бағасының �суін ұстап тұру бойынша шаралар, кәсіпкерлікті ын-
таландыру бастамалары, отандық мұнай сервисін дамыту бойын-
ша қадамдар, жекешелендіру жайы, мүлікті жария ету мәселелері, 
қазіргі астық жинау науқанының барысы қаралып, жан-жақты 
пысықталды, әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары мен заң 
жобалары мақұлданды. 

�лемдік сынаққа іліккен экономиканы сауықтыру – қазірде әрбір 
ел үшін шешуші амал болып отыр. Оның үстіне, дағдарыстан 
айығу кезеңі �зінің қатаң шарттарын ала келетіні анық. Мұндай 
жағдайда атқарушы биліктің алғырлығы қалың жұрттың әлеуетін 
әлсіретпей, тығырықтан шығарар тың тәсілдер қабылдауынан, 
экономиканы сапалы да сауатты басқаруынан к�рінсе керек.  

ҚОЗҒАЛЫССЫЗ ҚАРҚЫН ЖОҚ

Жаңартылған құраммен қызметке кіріскеніне бір айдан енді 
асқан Министрлер кабинетінің жұмысы қауырт. Сын-қатерлер 
аясында экономикалық �сімді �рістету бағытындағы жұмыстарда 
үзіліс деген ұғым болмайтынын Үкімет тізгінін ұстаған Бақытжан 
Сағынтаев әуелден аңғартқан еді. Атқарушы билік жұмысының 
қыр-сырын бұған дейін де меңгерген премьер, алғашқы отырыста-
ақ мемлекеттік органдарға формализмнен арылып, тапсырмаларды 
нақты шешуге к�шу қажеттігін ескертті. Құрғақ с�з, жалаң әрекетке 
жол берілмейтінін, Мемлекет басшысы белгілеген бағыттарды 
мерзімінде жүзеге асырудың нақты алгоритмі болуы шарт екенін 
және осы тапсырмалар бойынша сұраныс қатаң болатынын баса 
айтып, мәселенің басын ашып алды. �йткені, Үкімет құрамындағы 
�згерістер де үдемелі даму мен экономикалық к�рсеткіштерді 
жақсартуға, халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған қадамдарға 
бағытталған-ды. Бұл тұрғыда Мемлекет басшысы әлемдік эко-

Ақтөбе облысында кәсіпкерлікке оқыту сәтті жүруде

ЖАҢА ҮКІМЕТ ЖҰМЫСТЫ 
ЖАНДАНДЫРА ТҮСТІ
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• Апта тынысы

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
Асқар МАМИН
Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесіндегі 

Қазақстанның �кілі болып тағайындалды

�нуар АХМЕТЖАНОВ 
ҚР Қорғаныс және аэроғарыш �неркәсібі 

министрлігінің жауапты хатшысы қызметіне 
тағайындалды

Амангелді ҚАЛЕНОВ
Батыс Қазақстан облысы қорғаныс істері 

ж�ніндегі департаментінің бастығы болып 
тағайындалды

Мұрат ТІЛЕУМБЕТОВ
Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-

құрылыс бақылауы басқармасының басшысы болып 
тағайындалды

Қуаныш БЕРІШБАЕВ
Ақтау қаласы әкімінің білім беру, мәдениет 

және әлеуметтік сала бойынша орынбасары болып 
тағайындалды

Шыңғыс ШАРАПИЕВ
«Қазконтент» АҚ-ның басшысы болып 

тағайындалды

• Елбасы және ел мұраты

Алматы облысындағы К�ксу қант зауыты биылғы 
алғашқы �німін жинады. Кәсіпорын жылдар бойы 
тоқтап тұрған. Тек былтыр ғана мемлекеттік және 
жекеменшік әріптестігі арқасында қайта іске 
қосылды. Енді міне, сол 2 млрд теңге инвестиция 
�з жемісін бере бастады.

�нім к�лемі еселеніп, ең бастысы 6 жергілікті 
шаруашылық қант қызылшасын �сіруді қайта 
қолға алды. Зауыт енді жылына 220 мың тонна �нім 
�ңдемек. К�ксу қант зауытының қондырғылары 
50 жылдан астам уақыт мүлдем жаңартылмапты. 
Ал қызылша �ңдеудің ескі тәсілі тиімсіз болған. 
Қазіргі инновациялық технологиялар зауытты жаңа 
деңгейге к�терген. Енді автоматты қондырғылар 
шығынды азайтып, нәтижесінде қант бағасының 
т�мендеуіне сеп болады, – дейді мұндағылар.

– Қант зауытында ең бастысы – �ндіріс ырғағын 
сақтау. Үздіксіз жұмыс істеп тұрған автоматты 
қондырғы арқылы шығындарды 0,3%-ға азайтуға 

болады, – дейді мердігер компанияның бас техноло-
гы Вера Пивкина.

�ткен жылы кәсіпорын толық қуатында жұмыс 
істей алмапты. Себебі қант қызылшасын �сіретін 
диқандар аз болған. Ал биыл қызылша егушілер 
к�бейген. Олар осы жылы гектарынан 350 центнер 
�нім жинапты.

– Биылғы жылы сәтін салса, 24-25 мың тонна 
қант алуды жоспарлап отырмыз. Ол облысымыздың 
50%-ы және 2020 жылға дейін 14 мыңға жетсек, 
үлкен іс болады деп ойлаймын. Бүгінде егістік 
алқаптарында қант қызылшасының т�рттен бірі жи-
налып үлгерген. Осылайша, әзірге �ңірдегі бір ғана 
қант зауытының тірлігі оңалып отыр. Ал алдағы бес 
жылда тағы осындай үш кәсіпорынды қайта қалыпқа 
келтіру жоспарланған. Ол кезде қант қызылшасы 
алқаптары 20 мың гектарға дейін ұлғайтылмақ, – 
дейді Алматы облысының әкімі Амандық Баталов.

Ислам АСФЕНДИЯР

• Аймақ тынысы

(«Прокуратура туралы» Заңның 25-2-бабының тәртібі бойынша)

КӨКСУ ҚАНТ ЗАУЫТЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Қазақстан Республикасының 
Бас прокуроры Жақып Асановтың 

ҮНДЕУІ

ЕЛБАСЫ АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ 
ЕҢБЕККЕРЛЕРІН ҚҰТТЫҚТАДЫ

СУ МӘСЕЛЕСІ 
ҚАЛАЙ ШЕШІЛУДЕ?

• Құқық

Мұнда тәулігіне төрт ұңғымадан алынатын мұнай 
90 мың баррельді құрайды

Мұнда жылына 550 мың тонна өнім өңделеді

ҚАШАҒАН ҚАЙТА 
ЖАНДАНДЫ

• Отандық өнім

Еліміздегі алып кен орны Қашағанның 
�н бойына қайтадан қан жүгірді. 
Бұл оқиға тек мұнайлы �лкені емес, 
кең байтақ еліміздің барлық аймақ 
тұрғындарын мерейлі қуанышқа 
б�леді. �йткені, Қашағанның ел эко-
номикасына қаншалықты күш-қуат 
беретіні айтпаса да түсінікті. Алып кен 
ошағынан жақында алғашқы мұнай 
алынды. Т�рт ұңғымадан алынатын 
мұнай к�лемі бүгінде тәулігіне 90 мың 
баррельді құрайды. Мамандардың 
пікірінше, бұл жақсы к�рсеткіш!

ҚР Энергетика министрі Қанат Бо-
зымбаев ҚР Парламенті Мәжілісіндегі 
пленарлық отырыстан кейін Қашаған 
кен орнынан «ҚазТрансОйл» резервіне мұнай 
жіберіле бастағанын хабарлады. «Қашағанда бәрі 
ретімен жүргізіліп жатыр. �ндіру басталып қана 
қойған жоқ, мен бүгін т�рт ұңғымада �ндіріс 
белсенді жүріп жатқанын к�рдім, тәулігіне шама-
мен 90 мың баррель», – деген болатын министр.

Энергетика министрінің мәлімдегеніндей, 
бүгінде «Болашақ» мұнай �ңдеу зауытының 
да жұмыс істеп тұрғандығы к�ңіл қуантады. 
«Болашақ» жұмыс істеп тұр. Оны қалпына келтіру 
ісі жалғасын табуда. Себебі, қондырғының барлық 

түрі әлі жүктеліп жатыр. Бірақ сауда мұнайы 
Болашақ зауытынан шықты, тазартылған және 
бүгінгі күні «ҚазТрансОйл» резервіне құйылып 
жатыр», – деді Қ.Бозымбаев.

Министрдің айтуынша, енді мұнай кезең-
кезеңімен «ҚазТрансОйл» резервтерінде жина-
латын болады, және алдағы уақытта оператор 
алғашқы экспорттық келісімшарттар туралы 
хабарлайды. С�йтіп, отандық �німнің сыртқы 
нарықтағы бәсі де жоғарылай түсетін болады. 
Бұған тек «Қадамың құтты болғай, Қашаған, іске 
сәт!» дегеніміз ж�н шығар.

Қазақстанда жиын-терін науқаны 
аяқталып келеді. Бұл – ауыл еңбеккерлері, 
агро�неркәсіп кешені және бүкіл еліміз үшін 
азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейін айқын 
к�рсететін аса маңызды оқиға.

Биылғы науқан нәтижесін Тәуел сіз діктің 25 
жылдығына тамаша тарту деп бағалауға болады. 
�йткені, бұл жолы жиналған астық м�лшері – 
осы кезеңдегі ең ірі жетістіктің бірі.

Астықтың жалпы к�лемі 23 миллион тонна-
дан асты,  бұл – былтыр ғыдан бір жарым еседей 
артық к�р сет кіш.

Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Қостанай 
облыстарының диқандары 5 миллион тоннадан 
астам астық алды. Қарағанды облысында мил-
лион тоннадан астам астық жиналып, бұрын-
соңды болмаған к�рсеткішке қол жеткізілді.

Ауыл шаруашылығы саласындағы �зге 
дәнді дақылдар бойынша да жиын-терін нау-
қанының нәтижелері к�ңіл қуантып отыр. 
Қызылорда облысында күріштен рекордтық 
�нім алынды. Алматы, Жамбыл және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында к�к�ніс пен бау-
бақша дақылдарының �німділігі едәуір артты. 
Майлы дақылдар к�лемі 1,2 есе ұлғайып, соңғы 
бес жылдағы ең жоғары к�рсеткішке жетеді деп 
болжануда.

Осының барлығы мейлінше мол тер т�гуді, 
ұдайы қамқорлықты, зор қажырлылықты, 

білім мен тәжірибені талап ететін саланың 
бірі – егін шаруашылығының табысты да-

мып келе жатқанын даусыз дәлелдейді. Бұл 
саладағы азаматтардың бәрін құттықтап, бірден 
жеміс бере қоймайтын жер т�сіндегі бейнетті 
еңбектері үшін зор алғыс білдіремін.

�ткен ширек ғасыр ішінде ауыл шаруашы-
лығының қалай �ркендеге нін, Қазақстанның 
аграрлық держава ретіндегі �з жағдайын жақ-
сар тып қана қоймай, азық-түлік на  ры ғындағы 
жаңа белестерді игеріп келе жатқанын к�ріп 
отырмыз.

Осы жылдарда мемлекетіміз агро�неркәсіп 
кешеніне жүйелі түрде қолдау к�рсетудің тиімді 
мүмкіндігін тапты. Қазір ол стратегиялық 
басымдық ретінде қарастырылып отыр.

Біз бірлесе күш жұмылдырып, халқымыздың 
�сіп-�ркендеуіне септігін тигізетін, туған 
�лкеміздің шынайы әлеуетін к�рсететін ауыл 
шаруашылығын жаңғыртудамыз.

Қазіргі заманда жоғары технологиялы 
қуатты агро�неркәсіп кешені елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуының �лшемі болып сана-
лады.

Біз Қазақстанда диқандардың адал еңбегі 
барынша бағаланып, ауыл шаруашылығы ин-
вести цияға қолайлы, жаңа жобаларға, жаста-
ры мыздың күш-қуатына �ріс ашатын перспек-
тивалы салаға айналуы үшін барлық жағдайды 
жасаймыз.

«Прокуратура туралы» Заңның 25-2-бабын 
бас шылыққа алып, т�мендегі үндеуді жария 
етемін.

Тұрғын үй – �мірдегі ең басты қажеттіліктің 
бірі. Халқымыз «Үйі жоқтың күйі жоқ» деп бекер 
айтпайды. Оны қолжетімді ету үшін елімізде ар-
найы бағдарламалар іске асуда. 25 жылда милли-
оннан астам отбасы баспаналы болды.

Бірақ, осы мәселенің басқа да жағы бар. 
Кейбір құрылыс компаниялары арзан бағамен 
қызықтырып, күмәнді шарттар ұсынып, к�п 
адамды алдап кетті. Азаматтар жылдап жинаған 
ақшасынан айырылып, армандаған пәтерін ала 
алмай қалған.

3 күн бұрын, 10 қазанда жаңа заң қолданысқа 
енді.

Енді құрылыс компаниялары үлескерлердің 
ақшасын тек екі жағдайда ғана тарта алады: ар-
найы Қор компанияға кепілдік берсе немесе 
әкімдіктің рұқсат қағазы болса.

Ал әкімдік рұқсатты қандай жағдайда береді? 
Құрылыс бітеді деп банк кепілдік берсе немесе 
үйдің қаңқасы (каркасы) салынып бітсе. С�йтіп, 
бұл заң алаяқтардың қармағына түсіп қалмауға 
б�гет болмақ.

Сондықтан заңға сүйеніп, қазақстандықтарды 
ескертетінім – кез келген жарнамаға, ауыз-
ша берген уәдеге сеніп, «үй салатын жері бар 
екен ғой» деп ақшаларыңызды кім болса соған 
бермеңіздер! С�зсіз, әркім �з ақшасына �зі ие. 
Бірақ, компанияның құжаттары заң талаптары-
на сәйкес болмаса да, оған ақшасын беріп, ал-
данып қалғандардың алдында жергілікті әкімдік 
те, Кепілдік қоры да жауап бермейді. �рине, 
алаяқтар қылмыстық жауапкершілікке тарты-
лар. Бірақ, түбінде үйдің құрылысы аяғына дейін 
бітпей, ақшаңыз қайтарылмай қалуы мүмкін.

Сондықтан Бас прокурор ретінде заңға сүйеніп 

ескертемін – ақшаны үлескерлік құрылысқа бер-
местен бұрын компаниядан екі құжаттың бірін 
талап етіңіз: кепілдік қорымен жасалған шартты 
немесе әкімдіктің рұқсатын.

Бұл құжаттарды �з к�зіңізбен к�ріп, мұқият 
оқып шығыңыз. Бірақ, олар да жалған болуы 
мүмкін. Ең дұрысы – �зіңіз әкімдікке барып не-
месе оның ресми сайтынан әкімдіктің рұқсаты 
немесе Қордың кепілдігі бар ма, жоқ па, соған к�з 
жеткізіңіз.

Мұндай құжат бар болса, онда екінші қадам 
– «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу ту-
ралы шартқа» қол қою. Бірақ, одан бұрын оны 
да бастан-аяқ оқып шығып, Ұлттық экономи-
ка министрі бекіткен (28.07.2016 №345 бұйрық) 
үлгілік шартпен салыстырыңыз. Шарттың басқа 
түрлерін жасауға тыйым салынған. Бұрын ком-
паниялар ақша тарту үшін «инвестиция жасау», 
«бірлескен қатысу», «алдын-ала сату» шарттарын 
ұсынатын. Енді мұндай құжат түрлері заңсыз. 
Келісім тек «Тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу туралы шарт» деп аталуы керек. Бұл �те 
маңызды.

Назар аударыңыз: бұл шарт әкімдікте есепке 
алынғаннан кейін ғана жасалған және заңды күші 
бар деп саналады. Шарттың мазмұнында қандай 
да бір күмәніңіз туса, заңгерден, әкімдіктен 
сұраңыз, құқық қорғау органына сауал жіберіңіз. 
Алданып қалмау үшін осылай барынша сауатты 
қимылдаған ж�н. Ал егжей-тегжейлі ақпаратты 
әкімдіктердің және арнайы ашылған ulesker.kz 
сайтынан алуға болады.

Алаяқтардың к�беюіне �зіміз жағдай жаса-
майық, қадірлі азаматтар!

Құқық қорғау органдарына – тұрғын үй сала-
мыз деп халықтан заңсыз ақша жинаудың әрбір 
фактісі бойынша дереу қылмыстық қудалауды 
бастаңыздар.

Министр облыс орталықтары мен ірі 
қалаларды сумен қамту саласында мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік қағидатын енгізу жағына 
назар аударды. «Облыс орталықтары мен ірі 
қалаларды сумен қамтамасыз ету мәселесін 
шешу үшін аймақтық су арналарын бірыңғай 
операторға беруді қарастыру ұсынылады, бұл 
оператор тәжірибелі әрі білімді техникалық 
серіктесімен бірлесіп басқаруды жүзеге асы-
рады. Сондай-ақ, Мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік туралы заңмен қарастырылған 
тетіктер арқылы шығындары �телетін, инвес-
ти циялық мүмкіндіктері бар жекеменшік 
серік тесті тартуды ж�н санаймыз», деп хабар-
лады Қ. Бишімбаев. Министрдің айтуынша, 
жекелеген су арнасының ерекшеліктеріне орай 
инвестициялық шығындарды қайтарудың 
тиімді тетігін, соның ішінде тариф арқылы 
т�леу, инвестициялық шығындарды тікелей 
�теу және мемлекет к�мекқаржысы арқылы 
�теу жағын қарастыру қажет. 

Үкімет басшысы су құбырын қамтамасыз 
етуге мемлекеттен және жергілікті бюджеттен 
де қаржыландыру жүрсе, екі жақтап қолға алған 
жұмыс жақсы нәтиже беретінін баса айтып, су-
мен жабдықтау саласын жүйеге келтіруді тап-
сырды. Республика бойынша құбырлар тарты-

лып, су берілгенімен, белгілі бір уақыттан кейін 
олардың істен шығып жататындығын да еске 
салды. «Құбырлар дұрыс пайдаланылмағаннан 
кейін істен шығады, ал оны ж�ндейтін, қайта 
қалпына келтіретін ешкім жоқ. Содан кейін 
біз халықтың: «Ақша жұмсалды, су қайда?» 
деген әділ наразылығына тап боламыз», деді 
Б.Сағынтаев. 

Үкімет отырысында сондай-ақ ауыл шар-
уа шылығы кооперацияларын дамыту мәсе-
ле лері де қаралды. Бұл туралы баяндаған 
ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі 
Қ.Айтуғановтың хабарлауынша, ағымдағы 
жыл дың 15 қазанындағы жағдай бойынша 28 
сүт қабылдау пункті және 3,2 мың отбасылық 
бор дақылау алаңы құрылған. Оның аясында 
15 мың жеке қосалқы шаруашылық қамтыл-
мақшы. «Республика бойынша 15 қарашаға 
дейін 2 400 ауыл округінің әкімдерін және ау-
дан әкімдері орынбасарларын оқыту аяқтала-
ды», деді Қ.Айтуғанов. Сондай-ақ, министрлік 
�кілінің айтуынша, әкімдіктер мақұлдаған 
жос  пар ларға сәйкес ағымдағы жылдың соңына 
дейін 150 ауыл шаруашылығы кооперативі 
ұйымдастырылып, олар 100 сүт қабылдау пункті 
мен 2 мыңнан астам отбасылық бордақылау 
алаңын біріктіретін болады.

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ
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•Тағзым

ЕСТЕН КЕТПЕС ЕРЛІК

Астанада Рақымжан Қошқарбаевқа арналған ес-
керт кіштің ресми ашылуы �тті. 1945 жылы қазақ 
жауын гері ресейлік Григорий Булатовпен бірге Қызыл 
әс кер құрамында бірінші болып Рейхстагқа Жеңіс 
туын тіккен. 11 метрлік монумент Б.Момышұлы мен 
Р.Қошқар баев даңғылдарының қиылысында орналас-
ты.

«Бүгін қазақ жауынгері Рақымжан Қошқар баев-
тың ерлігін мәңгілік ету үшін осы монументті ашып 
отырмыз. Оның есімі �скелең ұрпақтың жадында 
ерліктің символы ретінде сақталуы керек, сол себепті 
Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 
елордада аты аңызға айналған нағыз жауынгерімізге 
арнап ескерткіш орнатылды», – деді шара барысын-
да Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аман-
шаев.

Салтанатты шараға аты аңызға айналған кеңес 
жауынгерінің қызы – �лия, немерелері, лейте-
нант Қошқарбаев туралы кітаптың авторы Қасым 
Аппасұлы қатысты. Сонымен қатар, ескерткіштің 
ашылуына қатысқан жүздеген адам ұлы қазақ 
жауынгерінің мүсініне гүл шоқтарын қойды.

Рақымжан Қошқарбаевқа арналған ескерткіштің 
ашылуы маңызды оқиға, �йткені ол қазақ 
жауынгерінің Ұлы Отан соғысында жасаған �лшеусіз 
ерлігі туралы тағы да еске салады. 2007 жылы ғана 
ресейліктер Екінші дүниежүзілік соғыста Бер-
линде Рейхстагты басып алу кезінде Рақымжан 
Қошқарбаев пен Григорий Булатовтың бірінші бо-
лып ту тіккендерін ресми түрде мәлім етті. 2001 
жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 
жарлығымен Рақымжан Қошқарбаевқа қайтыс 
болғаннан кейін «Халық Қаһарманы» атағы берілді.    

• Аймақ 

ЖАСТАР – ЖАРҚЫН КҮШ

Қызылордада �ткен облыстық жастар форумы ая-
сында облыс әкімі Қырымбек К�шербаев жас тар ұйым-
дарының к�шбасшыларымен және жастар қозға лыс-
тарының мүшелерімен кездесті.

 «Біздің мақсатымыз – белсенділерді к�рсете оты-
рып, кестеге сай шара �ткізу емес, жастардың нақты 
мәселелерін талқылап, оларды   шешу жолдарын 
айқындау. Форум жұмысы т�рт секциялық бағытта 
�тті Мысалы, NEET (білімі және жұмысы жоқ) 
санатындағы жастармен жұмыс істеу  мәселелері 
қаралды», – деп атап �тті, аймақ басшысы.

Жастардың �з бетінше дамуы үшін аймақта 
еңбек ресурстарының балансы жасалды. Оған 
сәйкес, еңбек нарығына қажетті  мамандар да-
ярланады. Бұдан б�лек, бітірушілерге арнайы 
бағдарлама дайындалған. Бүгінде 391 қызылордалық 
РФ Үкіметінің гранты есебінен Ресейдің алдыңғы 
қатарлы жоғарғы оқу орындарында білім алуда. 4 
мыңға жуық студент «Серпін» бағдарламасы бойын-
ша білім алып жатыр. Тағы 512 жас облыс әкімінің 
грантын жеңіп алды.

• Білім 

АҚША ЖИНАҒАН 
АБЫРОЙ ТАППАЙДЫ

Қазақстанда мектеп оқушыларынан ақша жинаған 
мұғалімдер қатаң жазаға ұшырайды. Тіпті жұмыстан 
қуылуы мүмкін. Бұл туралы білім және ғылым вице-
министрі Эльмира Суханбердиева мәлім етті.

«Бізде министр бұйрығымен мектепте түрлі 
мақсаттарға ақша жинауға тыйым салу бойынша 
нақты қағидалар бекітілген. Ол бұрыннан бар, бұл 
бірінші бұйрық емес. Ол туралы барлық білім беру 
департаменттері мен б�лімшелеріне айтылды. Біз 
мектептерде ақша жинауға тыйым салуға қатысты 
саясатты қатаң ұстанамыз. Бірақ бұл талап жергілікті 
жерлерде бұзылып жатады», – деді вице-министр 
ОКҚ-да �ткен брифингте.

Оның айтуынша, осы бұйрықты бұзған қыз мет-
керлерге қатаң жаза қолданылады. Тіпті жұмыс-
тан шығаруға дейін баруы мүмкін. Бұл ретте 
барлық оқиғалар жіті бақыланып, қатаң шаралар 
қолданылуда. Министрлік ата-аналармен бірге ақша 
жинауға мүлдем қарсы екендігін мәлімдейді. Мек-
тепте оқушылардың ата-аналарынан ақша жинауға 
тыйым салу туралы министр бұйрығы барлық 
облыстың, Астана мен Алматы қалаларының білім 
беру департаменттеріне жолданған. 

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ
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• Шолушы бағаны • 

Ұлан-байтақ қазақ сахарасын басып �ткен 
айқыш-ұйқыш керуен жолдары сонау ықылым за-
мандардан күні кешелерге дейін дүниенің т�рт 
бұрышын жалғап келді. Тәуелсіз шаңырағын 
к�теріп, керегесін кеңейткен еліміз бүгіндері 
әлемнің жаңа транзиттік к�пірі атанып 
отыр. Қазіргі таңда Қазақстан арқылы �тетін 
6 халықаралық к�лік дәлізі экономикалық 
�ркендеудің, шекаралас аймақтар мен жол 
бойындағы елді мекендер арасындағы жүк айна-
лымын жеделдетудің, байланысты оңайлатудың 
тегеурінді тетігіне айналды.

К�лік-коммуникация саласын жетілдіруге 
қатысты қыруар тірлік атқарылған қамшының 
сабындай оншақты жыл ішінде Қазақстан 
Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық 
бәсекелестікке қабілеттілік рейтингінде 30 
сатыға к�теріліп, 140 елдің ішінде 88-ші саты-
дан 58-ші сатыға дейінгі жемісті жолды жүріп 
�тті. Осы кезең ішінде қол жеткен қомақты 
жетістіктер арқасында тек еліміздің ғана емес, 
сондай-ақ  тұтас Еуразия құрлығының сауда-
саттық  операцияларының к�лемі елеулі түрде 
артқанына статистика деректері куә. Дерек пен 
дәйекке жүгінейік. Елдің батысында пайдалануға 
берілген Жезқазған-Бейнеу теміржол желісі 
Достық және Алтынк�л станцияларынан Ақтау 
теңіз портына дейінгі транзиттік тасымалдау 
қашықтығын 1036 шақырымға дейін қысқартты. 
Мұның нәтижесінде Қытай мен Еуропалық 
одақ бағытындағы және кері қарайғы жүктерді 
Қазақстан аумағы арқылы теміржол к�лігімен 
тасымалдау мүмкін болды. Елдің шығысында 
«Қорғас – Шығыс қақпа» еркін экономикалық 
аймағы аясында құрғақ порт құрылысы 
тәмамдалып, логистикалық аймақ іске кірісті.

Бұл орайда транзиттік жүктерді 
тасымалдауға бағытталған «Батыс Еуро-
па-Батыс Қытай» халықаралық транзиттік 
дәлізінің маңызы орасан зор. Суэц каналы арқылы 
қатынайтын теңіз жолынан 3,5 есе қысқа аталған 
дәліз Қытайдан Еуропаға жүк тасымалын 10-
12 күнде жеткізетін ең қысқа авток�лік жолы 
болып табылады. С�йтіп, Қазақстан аумағы 
арқылы Шығыс-Батыс жол бағытын басқа да 
халықаралық жобалармен түйістіріп, тиімді та-
сымалды жүзеге асыру  және экспорттық тауар-
лар мен жүктерді тікелей жеткізу мүмкін болып 
отыр. Осы ретте сәл-пәл тарихқа оралайық. Ұлы 
Жібек жолының бүгінгі баламасы – «Батыс Еу-
ропа-Батыс Қытай» халықаралық транзиттік 
дәлізін салу идеясы алғаш рет 2008 жылғы 
ақпанда Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
халыққа Жолдауында айтылды. К�п ұзамай, 
сол жылдың қыркүйегінде Ресей Федерациясы 
Үкіметімен, ал 2009 жылғы сәуірде Қытай  Ком-
муникация министрлігімен арада Батыс Еуропа 
– Батыс Қытай авток�лік дәлізін құру жайлы 
меморандумға қол қойылды.

Сонымен қатар Елбасымыздың «Нұрлы Жол» 
мемлекеттік бағдарламасы және қоңсы қонған 
Қытайдың «Жібек жолының экономикалық 
белдеуі» сияқты сындарлы ұсынысы да Еуро-
па мен Азия арасындағы құрлықтық к�пірді 
дамытуға және жаңа деңгейдегі қауіпсіз, тиімді 
к�лік жолдарының аймақтық инфрақұрылымын 
жетілдіруге бағытталып отыр.  «Жібек жолы 
экономикалық белдеуі» Еуразиялық теміржол 
к�ліктік дәлізін және «Қытай-Еуропа» кон-
тейнерлік пойыз жолын салуды к�здейді. Жобаға 
қатысушы елдердің тізе қосқан тірлігі арқасында 
Қытай-Қазақстан-�зірбайжан-Гру зия-Түркия 
бағытымен, сондай-ақ қатар Қазақ  стан арқылы 
Қытайдан Иранға «Nomad Express» контейнер 
таситын жүк пойызы жіберілді. Ал, үстіміздегі 
жылғы  қаңтарда осындай пойыз Украинадан 
Қытайға Қазақстан жолымен ж�нелтілді.

К�лік дәлізі �тетін �ңірлерде 4,6 миллион-
дай халық тұрады, бұл еліміз тұрғындарының 
үштен бір б�лігі болып табылады. Жолдың 
Қазақстандағы ұзындығы 2787 шақырым, 
ол Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жам-
был және Алматы облыстарының аумақтары 
арқылы �теді. Ресей еншісіне 2233 шақырым, ал 
3425 шақырым жол Қытайға тиесілі.  Жобаның 
Қазақстан аумағы арқылы �тетін б�лігінің жал-
пы құны 825,1 млрд теңгені құрайды. Құрылыс 
жұмыстарының �рбуіне орай оның 2125 млн дол-
ларын «Еуропалық қайта құру және даму банкі», 
340 млн долларын «Азия даму банкі», 170 млн 
долларын «Ислам даму банкі»  қаржыландырды. 
Бұл қаржының бірқатар б�лігі жалақы түрінде 
жергілікті халықтың игілігіне жұмсалды. Жол 
құрылысы туризм саласын дамыту үшін жаңа 
мүмкіндіктер беріп отыр. Дәліз «К�ксай» тау 
шаңғысы базасы, «Ежелгі Түркістан», «Ежелгі 
Отырар», «Қасқасу» шаңғы курорты, «Байқоңыр», 
«Қорқыт Ата», «Қамбаш», «Ғарыштық айлақ», 
«Киіз үйлі отель», «Greenland» және «Ырғыз ке-
руен сарайы» туристік аймақтары арқылы �теді. 
Жол бойында қызмет к�рсететін 20-дан астам 
түрлі нысандар қызу қарқынмен тұрғызылып 
жатыр. С�йтіп, транзиттік дәліз арқылы аңыз 
болған  ежелгі «Ұлы Жібек жолы»  �мірге қайта 
оралып жатыр.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КӨЛІК ДӘЛІЗДЕРІ 

– ҰЛТТЫҚ 
БАЙЛЫҒЫМЫЗ

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ

e-mail: jebe55@mail.ru

• Келелі міндеттер көшінде

Премьер-министр сондай-ақ Қазақстан-
ның зге салаларына қатысты бірқатар маңызды 
кездесулер ткізді. Облыстар және басты 
қос қаланың әкімдерінің қатысуымен  ЭКС-
ПО-2017 крмесіне дайындық және оны ткізу 
жніндегі Мемлекеттік комиссияның отырысын 
ткізді. Бақытжан Сағынтаев, сонымен бірге, 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
аймақтық кеңестерінің мүше лерімен де 
кездесіп, кәсіпкерлікті мем лекеттік қолдау ша-
ралары, сондай-ақ мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік тетіктерін жетілдіру, отандық тауар 
ндірушілердің німдерін ткізу, ШОБ нысанда-
рын инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, салық 
салу мәселелерін талқылады. Тіпті арнайы уақыт 
бліп, же текші IT-компаниялардың басшыла-
рымен де кездесті. Осылайша, жасақталғанына 
жүз күн тпесе де, жаңа Үкіметте жұмыс жандана 
түсіп, іс-қимылдар белсенді сипат ала бастады.       

ЖҰМЫС �НІМДІ, Н�ТИЖЕ 
ТОЛЫМДЫ БОЛУЫ КЕРЕК

Үкіметтің кеңейтілген форматтағы отыры-
сында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықты 
тұрғын үймен одан әрі қамтамасыз ету үшін 
қолданыстағы бағдарламалардағы барлық тұр-
ғын үй мәселелерін бір бағдарламаға біріктіре 
отырып, бірыңғай «Нұрлы Жер» тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасын әзірлеуді тапсыр-
ды. Осыған орай, қазіргі сәтте «Нұрлы Жер» 
бағдарламасын нақты үш бағытта іске асыру 
кзделуде. Біріншіден, ипотека арқылы жаңа 
баспананы сатып алу шараларына басымдық 
беріледі. Екіншіден, тұрғын үй жинақ жүйесі 
бойынша халықты баспанамен қамтамасыз 
ету жұмысы жалғаса береді. Осының аясын-
да әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтар 
үшін аймақтық тұрғын үй қорларын құру жо-
спарланып отыр. Үшіншіден, жеке тұрғын үй 
құрылысын дамытуға баса назар аударылады. 

�леуметтік-экономикалық саясаттың басты 
міндеттерінің бірі – халықты німді жұмыспен 
қамтамасыз ету, яғни, зін зі жұмыспен қамту 
мәселесін шешу болып табылады. Бүгінгі күні 
елімізде зін зі жұмыспен қамтыған халық саны 
2,2 млн. адамды құраса, олардың 60%-дан аста-
мы ауылдарда тұрады және табыстары 60 мың 
теңгеден тмен. Ал олардың трттен бір блігін 
жастар құрайды. �зін зі жұмыспен қамтыған 
халықтың бір блігі  уақытша жұмыстармен күн 
круге мәжбүр. Сондықтан да оларды німді 
жұмыспен қамтуға кптеп тартып, табыста-
рын ұлғайтуға септесу қажет. Ол үшін кәсіптік 
біліктілікті арттыру кзделіп, алдағы жыл-
дан бастап «Жалпыға арналған тегін кәсіптік-
техникалық білім беру» жобасы іске қосылатын 
болады. Сонымен бірге, жаппай кәсіпкерлік-
ті ынталандыру мақсатында микрокредиттеу 
тетік тері жетілдіріліп, ауылдық жерлерде микро-
кредиттеу жніндегі бірыңғай оператор құру жо-
спарлануда.

Қазірде тауар нарықтарын талдаудың 
шеңберінде бәсекелі ортада жұмыс істейтін 
квазимемлекеттік сектор компанияла-
ры айқындалуда. Оларды бәсекелі ортаға 
беру мақсатында министрліктер мен 
ведомстволардың ведомстволық бағынысты 
ұйымдарына қайта түгендеу жүргізу қажет. 
Осылайша, Жекешелендіру объектілерінің 
тізбесі толықтырылатын болады. Түпкілікті 
мақсаты – мемлекеттің экономикаға 
қатысуын Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымы елдерінің деңгейі – 15%-
ға дейін тмендету. Халықаралық тәжірибе 
жекешелендірудің капиталға қайтарым деңгейін 
және инвестицияларды 30-40%- ға ұлғайтуға, қор 
нарығының екі есе суіне және бәсекелестіктің 
артуына алып келетінін крсетеді.

Экономиканы одан әрі әртараптандыру үшін 
тек бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды қолдау 
мен экспортты ұлғайтуға негізделген 2020 жылға 
дейінгі индустрияландыру бағдарламасы іске 
асырылуда. Сондай-ақ, әртараптандырудың 
маңызды бағыттарының бірі – «Нұрлы 
Жол» бағдарламасын Қытайдың «Жібек 
жолы экономикалық белдеуі» бас тамасымен 
ұштастыру жоспары болып табылады. Зама-
науи кліктік-логистикалық инфрақұрылым 
қалыптастырудың негізгі басымдықтары  –
аралас тасымалдарды дамыту үшін жағдайлар 
жасау, оның ішінде мультимодальды Еуразия 
трансконтинентальды дәлізін дамыту.

Сонымен бірге, «Агробизнес-2020» бағдар-
ла ма сының негізінде әзірленгелі отырған 
жаңа мемлекеттік А�К дамыту бағдар ламасы 
аясында ңделген ауыл шаруа шылығы нім-
дерінің экспортын ұлғайту, сервистік-дайын-
дау кооперативтерін құру, суармалы жерлерді 
айналымға енгізу жніндегі міндеттер ше шіледі. 
600 мың гектар суармалы жерді пай далануға беру 
шарасы да з кезегінде 200 мың тұрақты жұмыс 
орнын құруға мүмкіндік бермек. 

Экономикалық саясатты тиімді іске 
асырудың басты шарты – макроэкономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету екендігі белгілі. 
Оған инфляция деңгейін тмендету және 
баға тұрақтылығын одан әрі қамтамасыз ету; 
мемлекеттік борыштың суіне жол бермеу; 
салық саясатындағы мақсат – жанама салықтар 
алу тетіктерін жетілдіру мен тиімсіз салықтық 
жеңілдіктерді жою, сондай-ақ арнайы салықтық 
режимдерді реформалау арқылы клеңкелі ай-
налым деңгейін тмендету және елдің эконо-

микасына инвестициялар ағынын ынталанды-
ру; мұнай бағасының тмен деңгейде сақталуы 
жағдайында келешек ұрпақ үшін Ұлттық қордың 
сақталуын қамтамасыз ету арқылы қол жеткізуге 
болады. 

Жалпы, Ұлттық экономика министрлігі 
«Нұрлы Жол», Индустрияландыру бағдарлама-
ларын, агронеркәсіптік кешенді, жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту жніндегі Мемлекет 
басшысы атаған жаңа бағыттарды, банктік 
сектордың инвестициялық белсенділігін 
қалпына келтіруді, жеке инвестициялар тар-
туды, салық жүйесін реформалауды тиімді 
іске асырудың нәтижесінде жыл сайын орта 
мерзімді перспективада экономиканың 3,5-4% 
деңгейінде суін қамтамасыз етуге болатынын 
болжап отыр.

�ЗГЕРІСТЕР ТҮЗЕТУЛЕРДІ 
ТАЛАП ЕТЕДІ  

Жаңа Үкімет жұмысының бастапқы кезеңін-
д е еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы-
на, ха лықтың әл-ауқатын жақсартуға оң әсерін 
ти гі зетін маңызды қаржылық құжаттар қабыл-
данды. Атап айтқанда, Жоғарғы палата «2016-
2018 жылдарға арналған республикалық бюджет 
туралы» заңға згерістер мен толықтыруларды 
бекітті. Макроэкономикалық крсеткіштерді 
нақтылау және 2016 жылғы алты айдағы іс 
жүзіндегі түсімдерді есептеу республикалық 
бюджет кірістерін қайта қарауға негіз болды. 
Республикалық бюджетке кірістердің нақты 
болжамы (трансферттер түсімін қоспағанда) 
2016 жылы 4 200,2 миллиард теңге сомасын-
да белгіленді немесе 834,9 миллиард теңгеге 
ұлғайды. Республикалық бюджет шы ғыстары 
2016 жылы нақтыланған бюджетпен са лыс-
тырғанда 379,9 миллиард теңге сімімен 8 646,7 
миллиард теңге сомасында кзделіп отыр. 
Экономикалық суді ынталандыру шарала-
рын іске асыруға – 283,4 миллиард теңге, елі-
міздің қауіпсіздік деңгейін ктеруге – 70,2 
мил лиард теңге және түрлі жобалар бойынша 
міндеттемелері орындауға – 136,4 миллиард 
теңге бюджеттен қосымша блінетін болады. 
Республикалық бюджеттің тапшылығы 2016 
жылы бұрынғы деңгейде қалады және ол 902,7 
миллиард теңгені немесе Жалпы ішкі німнің 2 
пайызын құрайды.

Сенатта Үкіметтің 2016-2020 жылдарға ар-
налған әлеуметтік-экономикалық болжамын 
таныстырған ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаев атап крсеткендей, 2016 
жылға макроэкономикалық крсеткіштері бол-
жамын нақтылауда мұнай барелінің орташа 
жылдық бағасы 30-дан 35 АҚШ долларына дейін, 
АҚШ долларының жылдық орташа бағамы 360 
теңге деңгейінде сақталып отыр. Мұнайдың ор-
таша жылдық бағасының ктерілуіне және жу-
ырда «Қашағанның» іске қосылуымен  мұнай 
ндірудің клемі 74,0-ден 75,5 миллион тоннаға 
дейін ұлғайды. Жыл басынан бері жаңартылып, 
әзірленген шарттар мен экономика салаларының 
даму қарқынын ескере отырып, 2016 жылы 
ЖІ�-нің суі бұрын белгіленген деңгейде – 0,5 
пайыз қалпында қалады. ЖІ� 44 354,0 милли-
ард теңге клемінде болжанып отыр, ол бұрын 
белгіленгеннен 187,5 миллиард теңгеге жоғары. 
ЖІ� жан басына шаққанда 6,9 мың АҚШ дол-
ларын құрайды. Экспорт бойынша болжам 3,2 
миллиард долларға ұлғайып, 35,3 миллиард, им-

порт 4,6 миллиард долларға ұлғайып, 26,7 мил-
лиард долларға жетті. 

Сонымен бірге, Сенат «Қазақстан Респуб ли-
ка сының Ұлттық қорынан 2016-2018 жылдарға 
арнал ған кепілдендірілген трансферт тура-

лы» заңға з геріс енгізу туралы» заңға түзетуді 
де қабылдады. 2016 жылғы бюджетке кірістер 
түсімі асыра орындалу ықтималдығын ескере 
отырып және Ұлттық қор қаржысын үнемдеу 
мақсатында Ұлттық қордан республикалық 
бюджетке кепілдендірілген трансферт клемін 
2 880,0 миллиард теңгеден 2 479,7 миллиард 
теңгеге дейін азайту кзделіп отыр.

Қазірде еліміздің Қаржы реттеушісінің ба-
сты міндеті – баға тұрақтылығы мен инфля-
ция деңгейін белгіленген дәлізге жеткізуді 
қамтамасыз ету. Ұлттық банктің бағалауынша, 
2016 жылдың қорытындысы бойынша жылдық 
инфляция мақ сатты дәліздің жоғарғы шегіне 
(6-8 пайыз) жақындады. Валюта нарығындағы 
жағдай тұрақты күйінде қалып отыр. Ұлттық 
банк 2016 жылы еркін айырбас бағамы саяса-
тын жүргізуді жалғастырады, еліміздің алтын ва-
люта қорын сақтауға және бірте-бірте қалпына 

келтіру үдерісін бастауға мүмкіндік берді. Қазір 
Қазақстанның халықаралық қорларының с-
кені белгілі болды. 2016 жылғы тамыздың со-
ңында Ұлттық банкінің халықаралық жалпы 
резерві 30,7 миллиард АҚШ долларын құрады, 
ол 2012 жылғы шілдеден бергі жоғары нәтиже 
болып отыр. Жылдың басында ол 27,9 милли-
ард АҚШ долларын құраған болатын. Еліміздің 
халықаралық резерві, Ұлттық банкінің резервтері 
мен Ұлттық қордың активтерін қосқанда 95,6 
миллиард АҚШ долларына (жылдың басында – 
91,4 миллиард доллар) жетті. 

Сйтіп, еліміздің әлеуметтік-экономика лық 
дамуының макроэкономикалық крсет кіштерін 
нақтылауға бағытталған заңға Мемлекет басшы-
сы қол қойғаннан кейін Үкімет республикалық 
бюджет крсеткіштерін түзе туден тұратын 
және жұмыспен қамтудың жол картасын жүзеге 
асыруға, басымдықты мемлекеттік бюджеттік 
инвестицияларға, Үкіметтің ағымдағы мақсатты 

трансферттерін және резервті үлестіруге бағыт-
талған Қаулы қабылдады. 

БАЛАМА ИДЕЯЛАРҒА БАСЫМДЫҚ 

Жаңа Үкімет жұмысы барысында бірден 
аңғарылғаны – атқарушы билік сарапшылармен 
байланысты реттей бастады. Мәселен, Үкімет 
басшысы қызмет барысында қазақстандық 
экономикалық саясаттың проблемалық мәсе-
лелері бойынша ұсыныс-болжамдарымен 
блісу үшін тәуелсіз сарапшылармен кездесіп, 
олардың институционалдық реформалар, 
қаржылық сектор проблемалары, бюджет, 
салық, ақша-кредит саясаты, теңгенің айыр-
бас бағамының құбылмалылығы мәселелеріне 
қатысты пікірлерін мұқият тыңдады. Сонымен 
бірге, үкіметтік емес сектормен ашық та еркін 
құрылымдық диалогты әрі қарай жалғастыруға 
дайын екендігін жеткізді. Бұл Министрлер 
кабинеті басшысының мемлекет қызметіндегі 
ресми экономистерді емес, нағыз тәуелсіз сарап-
шыларды шақыруының алғашқы мысалы болып, 
Б.Сағынтаев үкіметінің халыққа ашықтығын 
крсетті. Сондай-ақ, Үкіметтің экономикадағы 
қордаланып қалған мәселелердің түйінін 
тарқатуда тың ақыл-кеңестерге құлақ асып, 
экономиканың даму болашағы үшін сындарлы 
диалог құруға, бірлесе, санаса әрекет етуге әзір 
екендігін аңғартты. Осыдан да болар, Үкімет 
басшысы қаптаған қалың цифрларға емес, 
шынайы нәтижелерге  кңіл блу қажеттігін 
мең зеген-ді. Мысалы, Үкіметтің бір отыры-
сында ұлттық экономика министрі Қуандық 
Бишімбаев елімізде 25 индустриалдық аймақ-
ты құруға 24,4 млн. теңге блініп, бүгінде 12 
индустриалдық аймақ жұмыс істеп, онда жал-
пы сомасы 700 млрд. теңгенің 273 ндіріс орны 
орналасқандығын, ол жерде 626 млрд. теңгенің 
німі шығарылғандығын айтқан болатын. 
Оның мәліметінше, ағымдағы жылда Ақтбе, 
Қызылорда, Алматы, Оңтүстік Қазақстан және 
Қостанай облыстарында индустриалдық жо-
балады құруға 4,5 млрд. теңге қарастырылған. 
Алайда, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасының басшысы Абылай Мырзаxметов ми-
нистр ұсынған мәліметтермен келіспеді. Ол 
бүгінде жоспар бойынша 50 индустриалдық 
аймақ болса, соның тек 10-ы ғана жұмыс істеп 
тұрғандығын, барлық істеп тұрған индус-
триалдық аймақтар ішінде тек «Оңтүстік» 
аймағы ғана тиімді болып отырғандығын ашып 
айтты. Осы тұста Үкімет басшысы «Атамекенді» 
қолдайтындығын жеткізіп: «Бұл жерде мен з 
адамдарыма қарағанда, атамекендіктерге кбірек 
сенемін. Себебі, олар бар мәселені боямасыз ай-
тады. Біз болсақ, министрліктерде, аймақтарда 
отырған әріптестеріміздің берген мәліметтеріне 
сеніп отыра береміз», дегені мәлім.

Премьермен кездесуде сарапшылар ндіру-
шілерді қолдаудан тұтынуды қолдауға кшу 
қажеттігін алға тартты. Яғни, жаңа жұмыс 
орындарын ашып, кәсіпкерлерге табыс табуға 
мүмкіндік жасап, бюджеттен қаржылан ды ры-
латын мекемелердегі еңбек ақыны ктеру қа-
жеттігі, даму институттары арқылы эконо ми каға 
бағытталған ақшаны экономикаға басқа жағынан 
салып, ұқсату жн екендігі баса айтылды. 

Жаңартылған Үкіметтің технократиялық 
тұрғыда жұмыс істеп, тиімді шешімдер қабыл-
дайтынына сарапшылар күмән келтір мейді. 
Үкімет шығындарды азайтып, мемле кет тік 
жобалардың тиімділігін арттыру бағытына 
ден қояды. Бұдан блек, Үкіметтің алдында 
қазақстандық тауарларды сырт мемлекеттер-
де жоғары бағаға сату бағдарын қамтамасыз 
ету міндеті тұр. Бұл тек тауарды жеткізуді ғана 
емес, отандық нім ндіруші үшін кедергілерді 
болдырмау бойынша белсенді келіссздерді 
құрайтын күрделі шара. Тұтастай алғанда, 
ақылға қонымды шешімдер қабылдау үшін 
статистикалық мәліметтерге баламалы тал-
дау болатын ақпараттарды мейлінше кбірек 
жинаған жн. �сіресе, бүгінгі сын-қатерлер 
жағдайында экономикалық бағдар шаралары 
жан-жақты талқы негізінде қабылдануы тиіс. 

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ

ЖАҢА ҮКІМЕТ ЖҰМЫСТЫ 
ЖАНДАНДЫРА ТҮСТІ
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• Ұлт жоспары: 100 нақты қадам

Айта кету керек, ағымдағы жылдың мау-
сым айында Солтүстік Қазақстан облысының 
�скемен қаласына жұмыс сапары барысында екі 
жақты ынтымақтастықтың қарқынды дамуына 
мүмкіндік беретін келісс�здер жасалған болатын. 
Кездесу аясында табысты келісімдер жасалып, та-
раптар бірқатар құжаттарға қол қойған болатын. 
Осы уақыт аралығында кәсіпорындары жалпы 
сомасы 60 млн. теңгеден астам қаражатқа келісім-
шарт жасаған.

«Мұндай кездесулер ынтымақтастықты 
дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Солтүстік 
Қазақстан �ңірі бұл байланысқа қызығушылық 
танытып отыр. �ңіраралық байланыс нығайған 
сайын, �ңірлердің экономикалық әлеуеті де 
қарқынды түрде дамитын болады», – деді Ерік 
Сұлтанов. 

�з кезегінде Шығыс Қазақстан облысының 
әкімі Даниал Ахметов бүгінгі кездесу �ңірлер 
арасындағы стратегиялық ынтымақтастықтың 
жаңа кезеңі екенін атап �тті. 

«Солтүстік Қазақстан облысы агротехни-
каның үздік үлгілерін к�рсетуде. Мен солтүстік-
қазақстандық шаруалар әлемдік ауыл 
шаруашылық саласында бәсекеге қабілетті 
екеніне күмәнім жоқ. Солтүстік Қазақстан 
облысының индустриялық �ндіріс кешені 
бәсекеге қабілетті және сапалы азаматтық қана 
емес әскери-технологиялық мақсаттағы �нім 
де �ндіреді. Шығыс Қазақстан – еліміздің ин-
дустриалды орталығы. Біздің �ңірде мақтануға 
тұрарлық инновациялық технологиялар бар. �ңір 
байланыстарын сақтап, дамыту үшін қазірден 
бастап инвестициялық жобаларды жүзеге асыру-
ды екіжақты ынтымақтастық шараларына қосу 
қажет», – деді Даниал Ахметов. 

�рі қарай екіжақты ынтымақтастықтың 
болашағы туралы қатысушыларға Солтүстік 
Қазақстан облысының кәсіпкерлік және ту-
ризм басқармасының басшысы Евгений Глотов 
ақпарат беріп �тті. 

«ПАМЖЗ» АҚ 2016 жылы «�скемен титан-
магний комбинаты» АҚ-мен жылытқыштарды 
жеткізу ж�нінде келісім-шарт жасаған болатын. 
2016 жылы «Мұнаймаш» АҚ «АрбатВостокСер-
вис» ЖШС үшін шайқау машиналарын шығарды. 
«Қазмұнайгазмаш» АҚ келісім компаниясы «Арм 
Сауда» ЖШС-мен тиекті арматура жеткізу бой-
ынша келісім жасады», – деді Евгений Глотов. 

Ауыл шаруашылығы саласында, нақты айтсақ, 
маркетинг, брендтеу, бал шаруашылығының дай-
ын �німін �ткізу, күнбағыс дәнін жеткізу бойын-
ша да ынтымақтастық жасалған. Сауда саласын 

дамытудың да жақсы мүмкіндіктері бар. Солтүстік 
�ңірінің кәсіпорындары �скемен, Семей сауда 
жүйелерінде �з �німдерін �ткізеді. Бұдан б�лек, 
СҚО-да тұрақтандыру қорын құру мақсатында 
к�терме саудамен айналысатын кәсіпорындар 
ШҚО-ның тауар �ндірушілерінен �сімдік майын 
сатып алуда. 

Екіжақты ынтымақтастық тақырыбын одан 
әрі Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік 
пен ин дустриялды-инновациялық даму 
басқармасының бас  шысының міндетін атқарушы 
Мақсат Мүсәпір беков жалғастырды. �з баянда-
масында мекеме �кілі индустриалды кластерге 
үлкен назар аударды. 

«Шығыс Қазақстан облысының �ндірістік 
әлеуеті зор, сондықтан тек қана Қазақстанның 
�ңір  леріне ғана емес, ТМД елдері мен алыс шет 
ел нары ғына шығуға мүмкіндік береді. Тұр-
ғындардың �мір сүру деңгейіне әсер ететін 
салалардың ең маңыздысы – �ндіріс саласы және 
ол Ж��-нің 29,6 %-ын, сауданың 14%-ын, ауыл 
шаруашылығының 9,6 %-ын құрайды. �ндіріс 
�німін �ндіру к�лемі жыл сайын артып келеді. 
Соңғы 10 жылда 2,5 есеге артқан. 2015 жылы 
�ндіріс �німінің к�лемі қолданыстағы баға бойын-
ша 1 триллион 21 миллиардты құрады. Физикалық 
к�лем индексі 92,6 пайыз. 2016 жылдың қаңтар-
тамыз айлары бойынша �ндірістік �нім к�лемі 
927 миллиард теңгені құрады», – деп атап �тті 
Мақсат Мүсәпірбеков. 

Кездесу барысында с�з с�йлеген «Петро-
павл трактор зауыты» БК» ЖШС-ның бас  ди-
ректоры Сергей Шинкаренко қонақтарға 
солтүстікқазақстандық «Батырды» таныстырды. 

«Бүгінгі таңда біз бұл тракторларға екпе 
кешенін жасап жатырмыз. Бұл жұмыстарды 
қараша айында аяқтаймыз деп ойлаймын. Жыл 

соңына дейін тағы 10 трактор шығарамыз. Алдағы 
уақытта зауыт жылына 100 техника жасауы қажет. 
Біз �з �німімізді ШҚО-ға тасымалдауға әзірміз. 
Қанша қажет болса, соншасын жеткіземіз. 
Еліміздің аграрлық �ңірі ретінде бізді ең алдымен 
�німнің сапасы, бағасы мен сапасының сәйкестігі, 
ж�ндеуге жарамдылығы, кез келген климаттық 
ортада жұмыс істеу мүмкіншілігі қызықтырады. 
Аталған талаптың барлығына біздің «Батыр» сай», 
– деді Сергей Шинкаренко. 

Машина жасау саласы бойынша �зара тиімді 
ынтымақтастық ж�нінде «Daewoo Bus Kazakhstan» 
ЖШС директоры Асемқан Досқожанов ақпарат 
беріп �тті. 

«Біз автобустардың 5 моделін шығарамыз. 
Кәсіп орын жылына кем дегенде 1000 авто-
бус шығарады. Бұл к�рсеткіш біз Қазақстанды 
түгелдей бағасы бойынша қытайлық, ал сапасы 
бойынша еуропалық автобустармен бәсекелесе 
алатын к�лікпен қамта масыз ете аламыз дегенді 
айғақтайды», – деді Асемқан Досқожанов. 

Кездесуді қорытындылай келе Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов 
бұқаралық ақ парат құралдары �кілдеріне берген 
сұхбатында ең алдымен машина жасау саласында 
ынтымақтасуға мүдделі екенін жеткізді.

«�ңіраралық ынтымақтастықтың алғашқы қа-
дам дары жасалды, �скемен титан-магний комби-
наты ПАМЖЗ-ға тапсырыс берді. Ендігі кезекте 
бұл жұмыстарды әрі қарай жандандыру қажет, 
Солтүстік Қазақстан облысының тапсырыс 
қабылдауы ал, Шығыс Қазақстан үшін Солтүстік 

Қазақстан облы сының кооперацияда жұмыс 
істегені маңызды. Сондықтан бұл мақсатта облы-
стар бір-бірін табысты толықтырады. Солтүстік 
Қазақстан облысында сапалы ауыл шаруашылығы 
машиналары жасалатынын білеміз. Біз мұннан 
финдік «САМПО» комбайндарын сатып алатын 
боламыз», – деді Даниал Ахметов. 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Солтүстік Қазақстанда қуатты ауыл шаруашылығы 
кластерін құру жоспарланғанын атап �тті. �ңірде 
трактор, комбайннан б�лек, алдағы уақытта 
тұқым себетін машиналар да жасалмақ.

«Біз Шығыс Қазақстан облысына �сімдік май-
ын �ндіру үшін майлы дақылдарды тасымалдау 
мүмкіндігін қарастырудамыз. Шикізатты тасы-
малдау арқылы дайын �німді алсақ дейміз. Ауыл 
шаруашылығы саласында да іргерілеулік бар. Біз 
осы жылы бес жүз бас ірі қара мал саттық. Бұл 
бағытта екі �ңірдің де табысты дамуы үшін қолда 
бар қор жеткілікті. Бұл жұмыстардың барлығы 
Елбасы Н.�.Назарбаевтың тапсырмасы бойын-
ша жүзеге асырылуда. Бұл бағыттағы жұмыстар 
алдағы уақытта да жалғасатын болады», – деп 
атап �тті Ерік Сұлтанов. 

Кездесуден соң қонақтар Солтүстік Қазақстан 
облысының кәсіпорындарымен танысты. Бірінші 
нысан «Сүт �німі» ЖШС болды. Мұнда пастер-
ленген сүттің 25 түрі �ндіріледі.

Содан соң делегаттар тобы «РимҚазАгро» 
ЖШС-на барды. Жылдам әзірленетін тағам 
�ндірісінде картоп ботқасы мен жылдам даярла-
натын сорпаның бірнеше түрі шығарылады.

Сондай-ақ шығысқазақстандықтар �ңірдің 
ірі зауытының бірі «ПАМЖЗ» АҚ-да болды. 
Мұнда екіжақты ынтымақтастық туралы толық 
талқылаулар �тті. Шығыс Қазақстан облысының 
делегаттар тобы жабық хоккей кортымен де таны-
сты. 

«Келісім мен жасампаздықтың 25 жылы» 
ұраны мен �ткізіліп жатқан Солтүстік Қазақстан 
облы сындағы Шығыс Қазақстан облысы күндері 
бағ дарламасы аясында келушілер археологиялық 
арте факт эскпозициясын, «Шығыс Қазақстан 
суретшілері. Уақыт портретіне штрихтар» карти-
насын, сондай-ақ фоток�рмені  тамашалады. 

Шығыс Қазақстан облысының Солтүстік Қа-
зақ стандағы күндері аясындағы кездесу Шығыс 
Қазақстан облысының  шығармашылық ұжымы 
ұйымдас тырған «Алтын Алтай» гала-концертімен 
аяқталды. Концерттік бағдарламада халық биі 
мен классика, джаз жанрында орындалған әндер 
к�рерменнің ыстық ықыласына б�ленді.

Ернар ОРМАНОВ

СОЛТҮСТІК ПЕН ШЫҒЫС 
БАЙЛАНЫСТАРЫН НЫҒАЙТТЫ

• Болашағымыз – бірлікте! • Бастау

• Алтын сапа

БИЗНЕСКЕ ШЕКСІЗ МҮМКІНДІК АУЫЛ БИЗНЕСІНЕ – ТЫҢ СЕРПІН

ОБЛЫСТАН 8 КОМПАНИЯ 
ҚАТЫСАДЫ

Ақтөбе облысы кәсіпкерлерінің жиыны өтті Ақтөбе облысында кәсіпкерлікке оқыту сәтті жүруде

Кәсіпорындар екі аталым бойынша бақ сынайды

Аталған жобаны жүзеге асыру 
үшін �ңірге орталық және аймақтық 
мемлекеттік органдардың, мемлекеттік 
емес ұйымдардың 200-ден астам үздік 
мамандары келгендері де жиынның 
маңыздылығын сездіреді. Жұмыс 
тобының келу мақсаттарының бірі – 
жергілікті тұрғын халықтың назарына 
бизнесті жүргізу үшін мемлекет ұсынып 
отырған нақты мүмкіндіктерді жеткізу, 
сондай-ақ, мүмкін болған жерлерде ауыл 
кәсіпкерлігі проблемаларын шешуге 
жәрдем жасау.

– Президент шағын және орта 
бизнесте эко номикалық белсенді 
тұрғындардың үлесін 50%-ға дейін 
ұлғайту міндетін алға қойды. Бүгінгі 
күні біздің �ңірде бұл к�рсеткіш 31,6%-
ға жетті. Сонымен бірге бізде әлі де мол 
әлеует бар, – деді кездесуде с�з с�йлеген 
Ақт�бе облысының әкімі Бердібек Са-
парбаев. – Аймақта барлық мемлекеттік 
бағдарламалар тиімді түрде жүзеге асы-
рылуда. Нәтижелер бойынша облыс ре-
спубликада үздік бестікке кіреді. Биылғы 
жылдың �зінде ғана «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы бойын-
ша 4,4 млрд теңге игеріледі. Сондай-ақ, 
біз жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 
бойынша сынамалы жобаларды жүзеге 
асыратын бес �ңірдің қатарындамыз, бұл 
мақсатқа 4, 4 млрд теңге б�лінді.

Қазіргі уақытта облыста шағын және 
орта бизнестің 60 мыңдай субъектісі та-
бысты жұмыс істеуде, олардың қатарында 
132 мыңнан астам адам қамтылған. Зерт-
теулер нәтижесіне сәйкес, �ңір елімізде 
қолайлы бизнес-ортаны құрау бойынша 
екінші орынды иеленді. Мемлекеттік-
жеке әріптестік негізінде білім беру, 
денсаулық сақтау, спорт және дене 
тәрбиесі саласында жалпы сомасы 18 
млрд теңге инвестицияны тартумен 18 
жобаны жүзеге асыру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.

Шағын және орта бизнесті дамыту 
аясында аймақаралық кооперацияны 
дамыту бойынша жұмыстар жүргізілуде, 
Қазақстанның 11 �ңірімен және Орын-
бор облысымен ынтымақтастық жолға 
қойылды. Соның нәтижесінде к�птеген 
тауарлардың бағасы 20-30%-ға ар-

зандатылды. Сонымен бірге, шағын 
және орта бизнестің дамуына кедергі 
келтіретін бірқатар әкімшілік және басқа 
да жайлар бар, оның бірқатары облыс 
кәсіпкерлерімен бірге талқыланды.

– Біздің міндетіміз – сіздер үшін 
барлық жағдайды жасау, – деді кезде-
суге қатысушыларға ҚР Бас прокуро-
ры Жақып Асанов. – Біздің еліміздің 
Президенті де бұл туралы ұдайы айтып 
келеді. Біз тексеру жұмыстарына қатысты 
тәртіп жүргіздік, қазіргі уақытта олардың 
саны азайды, алайда шенеуніктер басқа 
тиімдірек әдіс тапты: олар қылмыстық 
іс қозғап, бизнесті қылмыстық про-
цестерге тартуда. Маусым айында біз 
Кәсіпкерліктің жол картасын жасадық, 
к�птеген істер тоқтатылды, к�птеген 
істер бойынша іс қозғау үшін негіз 
болмаған. Біз бизнеске қысым жасағысы 
келетіндерге барынша қатаң шаралар 
қолданатын боламыз.

Жиында атап �тілгеніндей, «Биз-
нес ортаны дамыту» бағыты бойынша 
ведомоствоаралық жұмыс тобының 
жұмысы үш негізгі бағыт бойынша 
ұйымдастырылған еді. Олардың біріншісі: 
бизнесті ашу және жүргізу. Жастар, 

�зін-�зі жұмыспен қамтушы тұрғындар, 
жұмыссыздар және жеке кәсіпкерлікті 
және заңды тұлғаларды тіркеуге, элек-
тронды Үкіметке, рұқсаталуға, салық салу 
мен мемлекеттік органдар тексеруінде 
бизнесті қорғауға, инфрақұрылымға 
қол жеткізуге қатысты барлық қажетті 
ақпаратты алуға сенетіндер. Бұдан басқа, 
бизнесті мемлекеттік және қаржылық 
емес к�мекті алу бойынша барлыққа 
жетті қолдау к�рсетіледі. Жергілікті жер-
де биліктің бірінші �кілі болып табыла-
тын селолық әкімдер үшін оқыту шарала-
ры қарастырылған. Олар үшін бизнеспен 
жұмысқа үйрету, село тұрғындарын биз-
нес ортаға тарту бойынша психологиялық 
тренингтер �ткізіледі. Сондай-ақ 
олардың күнделікті жұмысында туын-
дайтын проблемаларды шешу бойын-
ша шаралар қабылданды. Жергілікті 
тұрғындармен практикалық сабақтар да 
ұйымдастырылады. Атқаратын жұмыс 
жеткілікті. Ал, оларды нақты іс жүзіне 
асыру үшін бизнестегі жауапкершілікті 
біліктілік пен  іскерлікті барынша артты-
ра түсудің маңызы зор.

Ислам АСФЕНДИЯР
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Біз �з тарапымыздан ауыл кәсіпкерлігін 
дамыту үшін бар күшімізді саламыз, – деді 
Бердібек Сапарбаев кездесу барысында.

– Сіздің бастамаңызбен Темір ауда-
нында ауыл тұрғындарын бизнеске оқыту 
ж�ніндегі бағдарлама бастау алды. Соның 
нәтижесінде сынамалық жобаға енген Темір 
ауданы біздің күткен сенімімізді ақтады. 
Аталған бағдарлама бойынша оқыған 100-
ден астам адамның, қазірдің �зінде 44-і  
үміткер болып �тті. Біз 15 жобаға шағын 
несие беруді жоспарлап, іріктеп шығардық. 
Осы басталған  жобаны облыстың барлық 
аудандарында жүзеге асыру к�зделуде. Бұл 
– істің маңызын жете түсінгендік. Бұлай 
жүйеленген жұмыс �з нәтижесін береді деп 
есептеймін, – деді Абылай Мырзахметов.

Бұл жерде Ұлттық кәсіпкерлер палата-
сы басқарма т�рағасының Темір ауданында 
болып, аталған жобаның жүзеге асырылу ба-
рысын жеке қадағалағанын  атап айту керек.

«Bastau» жобасының негізгі мақсаты 
– кәсіпкерлік қызметке ауылдықтарды 
кеңінен тарту арқылы ауданның тұрғында-
рын жұмыспен қамтуды к�здейді. Оқу 
бағдарламасы ауылдық жерлердегі кә-
сіп керлікті енді бастайтындарға, биз-
нес адамдарының қажетін �теуге 
лайықтап жасалған. Темір ауданының 160 
тұрғынын оқыту Шұбарқұдық кентінде 14 
қыркүйекте басталған болатын. Ай бойы 
халықаралық деңгейдегі бизнес-тәлімгер 
Медер Аматов дәріс берді. Оның әлемнің 
25 елінде болған тәжірибесі бар. �з ісін 
бастағысы немесе бар бизнесін кеңейткісі  
келетін аудан тұрғындары жақсы кеңес 
алды, нақты бизнес-жобалар жасауды 
үйренді. Ұзақ мерзімді тренингтерді тиімді 
�ткізіп, тестілеу жүргізіп, бизнес құруда 
менеджерлік дағдыларды қалыптастырды. 
Соның нәтижесінде тілек білдірген 160 
адамның 90-ы тестілеуден табысты �тті. 
Аталған бағдарламаға қатысқандардан �н-
діріс ашуға, қызмет к�рсетуге, логистика-

ны дамытуға байланысты 15 жоба жасал-
ды.

Оқудың қорытындысы бойынша,  мей-
лінше табысты бизнес-жобалардың автор-
лары «Атамекен» шағын қаржыландыру  
мекемелерінен жеңілдікпен несие (4 пайыз 
жылдық) алатын бағдарламаларға қатыса 
алады. Осылайша Ақт�бе облысында ауыл 
бизнесіне, атап айтқанда, кәсіпкерлікті 
дамытуға байланысты оқыту шаралары сәтті 
жүргізілуде. Ал, сәтті басталған жұмыстың 
нәтижесі де к�ңіл қуантарлықтай болуға 
тиіс.

Ұлттық кәсіпкерлер палатасының т�р-
аға сы Абылай Мырзахметов сапар со-
ңында қаржы ландыруға ұсынылған әрбір 
жобамен танысты. Сондай-ақ, темірлік 
кәсіпкерлермен және кәсіпкерлердің ау-
дандық кеңесінің мүшелерімен �зекті про-
блемаларды талқылап, алда атқарылатын 
жұмыстар т�ңірегінде әңгіме қозғады.

Ибраш ТҰРЫМБЕТ

Естеріңізге сала кетсек, Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасындағы сарап-
тау комиссиясы «Алтын сапа» ҚР 
Президентінің сыйлығынан үміткерлер 
мен республикалық «Қазақстанның 
үздік тауары» к�рме-байқауына 
қатысушылардың материалдарын алдын 
ала бағалауды бастап кетті.

Кәсіпкерлер палатасының сер ти-
фикаттау б�лімінің маманы Жанна 
Маратованың мәлі меті бойынша, Алматы 
облысынан 8 компания «Алтын сапа» бай-
қауына қатысуға �тініш біл дірген.

«Алматы облысының кәсіп орын дары 
екі аталым бойынша қатысады. «�ндірістік 
мақсат тағы үздік кәсіпорын» аталымы 
бойынша «Метакон» ЖШС, «Қайнар 
АКБ» ЖШС, «Жаркент крахмал зауыты» 
ЖШС бақ сынайды. «Халық  тұтынатын 

тауарлар шығаратын үздік кәсіпорын» 
аталымын жеңіп алудан «Dolce» ЖШС, 
«Алматы матрац фабрикасы» ЖШС, «Тек-
сан Қазақстан Инвест» ЖШС, «Амиран» 
Қазақ тағамтану зауыты» ЖШС және «Ко-
гер ЛТД» ЖШС үмітті», – деп атап �тті са-
рапшы.

Олардың ішінде «Жаркент крахмал за-
уыты», «Тексан Қазақстан Инвест», «Ал-
маты матрац фабрикасы» байқауға алғаш 
рет қатысып отыр.

Мысалы, крахмал зауыты �ндіріс сала-
сында мол тәжірибеге ие. Кешен заманауи 
үлгідегі технологиямен салынған. Және 
де жоғары технологиялық құрылғыларды, 
заманауи материалдарды пайдаланады. 
�ндіріс 80% автоматтандырылған. Ол �з 
кезегінде �німді нақты к�мірсу құрамымен 
алуға және �німнің �зіндік құнын түсіруге 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ шикізат дер-

бес егістік алқаптарында �сіріледі, сондай-
ақ Алматы облысы Панфилов ауданындағы 
шаруа қожалықтарынан сатып алынады.

Естеріңізге сала кетсек, былтыр «Алтын 
сапа» сыйлығының «Халық  тұтынатын та-
уарлар шығаратын үздік кәсіпорын» ата-
лымы бойынша бірінші орынды Алматы 
облысынан «Байсерке Агро» ЖШС жеңіп 
алған болатын.

Диас БЕЙСЕНБЕК,
Алматы облысы
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Бизнес&Қоғам

• Мұнай кеніштерінде

АЛЫПТЫҢ АДЫМЫ
Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

�зінің тереңдігі мен табысының ерендігі жағынан 
ешкімге дес бермейтін Теңіз  мұнай кенішінің 
әлемдік деңгейдегі орны мен маңызы тым ерекше. 
Аталмыш кеніштің қара маржан ндіру ндірісін 
қолға алғанына үстіміздегі жылы 37 жыл толып 
отыр. Дәлірек айтқанда, әйгілі мұнай кеніші 
1979 жылы ашылды. Содан бері теңіз түбінен 
сүзіп алынған бағалы німнің қайнар бұлағы 
бір толастап крген емес. Халық қазынасы 
жылдан-жылға еселене түсуде. Бұған әрине, 
мұнайшылардың  қажырлы еңбегі арқылы қол 
жетуде. Сондықтан да түпсіз тереңнен қара мар-
жан қотарған мұнайшылар жайлы қандай мақтау 
айтсақ та жарасады.

«Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі (әрі қарай ТШО) – 1993 жылы 6 сәуірде 
Қазақстан Республикасы мен «Шеврон» компа-
ниясы арасында жасалған келісім негізінде құ-
рылды. Таратып айтар болсақ, ТШО-ның қазіргі 
кездегі серіктестері – «Шеврон»-50%, «Қаз-
МұнайГаз»-20%, «Эксон Мобил Қазақстан Вен-
чурс Инк.» және «ЛукАрко Б.К.»-5% болып отыр. 
Осыған орай кеніште мұнай �ндіру к�лемі де жыл-
дан-жылға артып келеді.

КЕНІШТЕГІ �НІМ �НДІРУ К�ЛЕМІ
(Қорлар)

Компанияның статистикалық деректеріне сүй-
ен сек, жалпы барланған қоры ж�нінен Теңіз мұнай 
кенішінде 3,2 млрд. тонна  (25,5 млрд. баррель), ал, 
Королев кен алаңында 200 млн. тонна (1,6 млрд. 
баррель) шамасында мұнай бар деп есепте лінеді.

Теңіз және Королев кеніштерінің алынатын 
мұнай қоры 800 миллионнан 1,3 млрд. тоннаға 
дейінгі м�лшерді (6,4-10,7 млрд. баррель) құрайды.

Теңіз коллекторының шеңбері едәуір, ені 20 
шақырым (12 миль), ұзындығы 21 шақырым (13 
миль) құрайтын аумақты алып жатыр.

2008 жылы ТШО Шикі газ айдау және Екінші 
буын зауыты (ШГА/ЕБЗ) жобасын аяқтап, 
нәтижесінде мұнай �ндірудің тәуліктік қуаты ша-
мамен 75 000 тоннаға немесе 600 000 баррельге, ал, 
табиғи газ 22 млн. текше метрге немесе 750 млн.тек-
ше футқа жетті.

2016 жылдың бірінші жартысында мұнай �ндіру 
к�лемі 14,4 млн. тоннаны (114,8 млн. баррель) 
құрады.

�НЕРК�СІП  ҚАУІПСІЗДІГІ Ж�НЕ 
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Мұнай кенішінде еңбек адамдарының денсау-
лығын сақтау, ол үшін �неркәсіптің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау 
мәселелеріне жан-жақты к�ңіл б�лініп отырылады. 
�йткені, адам – негізгі байлық. Ал, жалпы байлық, 
игілік атаулының бәрі сол адамның денсаулығы, 
күш-қайраты, ақыл-ойы арқылы жасалады. Сон-
дықтан  компания басшылары мұны үнемі ескеріп 
отырады. Қолдан келгенше адам �міріне қолайлы 
жағдай туғызады. Атап айтқанда, 2000 жылдан бері 
ТШО қоршаған ортаға әсерді азайтуға бағытталған 
жобаларға 3 млрд. АҚШ доллары к�лемінде қаржы 
б�лген.

Қазіргі кезде ТШО �ндірілген газдың 97 % -дан 
астамын кәдеге жаратуда. 2000 жылдан 2016 жылдың 
бірінші жартысына дейін зауыт сенімділігін арттыру 
шараларына жасалған инвестициялар зауыттардағы 
техникалық ақаулар санын және олар пайда болған 
кезде алауларда жағылатын шикі және қышқыл газ 
м�лшерін 98 %-ға азайтуға ықпалын тигізді.

Сол екі мыңыншы жылдан бері �ндірілген 
мұнайдың бір тоннасына шаққандағы атмосфераға 
жіберілген шығарындылардың к�лемі 72%-ға 
азайды. Күрделі жобаларды жүзеге асыру және 
жабдықтардың сенімділігіне жасалған инвести-
циялар нәтижесінде ТШО аталған мерзім ішінде 
жылдық мұнай �ндіру к�лемін 2,5 есе �сірді. ТШО 
�німнің �зге түрлері бойынша 2016 жылдың бірінші 
жартысында сұйытылған газ сату к�лемін 673 мың 
тоннадан, құрғақ газ сату к�лемін 3,67 млрд. тек-
ше метрге, ал күкірт сату к�лемін 1,12 млн. тоннаға 
жеткізді.

ТШО-ның ҚАЗАҚСТАНҒА 
ТІКЕЛЕЙ ҚАРЖЫ Т�ЛЕМІ

1993 жыл мен 2016 жылдың бірінші жарты-
сы аралығында ТШО-ның Қазақстанға тіке-
лей қаржы т�лемі тұтастай алғанда 114 млрд. 
АҚШ долларын құрады. Бұған ТШО-ның жергі-
лікті қызметкерлеріне т�ленген еңбекақы ны, 

қазақстандық тауар �ндірушілер мен жабдық тау-
шы лардың �німдері және қызметтеріне жұмсал-
ған қаржы, кәсіпорындарға берілген тарифтер мен 
т�лемдер, қазақстандық серіктестікке б�лінген 
тиісті дивиденттер, сонымен қатар мем лекеттік 
бюджетке аударылған салық пен роялти т�лемдер 
кіреді.

2015 жылы Қазақстан Республикасына т�ленген 
тікелей т�лемдердің м�лшері 8,2 млрд. АҚШ дол-
ларын құраса, 2016 жылдың бірінші жартысында 
аталмыш т�лемдер к�лемі 2,6 млрд. АҚШ долларын 
құраған болатын.

2016 жылдың бірінші жартысында ТШО қазақ-
стандық тауарлар мен қызметтерді пайдалануға 800 
млн. АҚШ доллары шамасында қаржы жұмсады, 
оның 200 млн. АҚШ доллары ККЖ-ҰЕҚБЖ ая-
сында жұмсалды.

1993 жылдан бастап ТШО қазақстандық меке-
ме лердің 21 млн. АҚШ долларын құрайтын тауар-
лары мен қызметтерін пайдаланды.

Қазіргі таңда ТШО-да жұмыс істейтін қазақ-
стандық қызметкерлердің үлесі 1993 жылғы 50% 
к�рсеткішпен салыстырғанда 86% құрайды.

ТШО-дағы жергілікті ұлттық басшылардың, 
орта буын жетекшілерінің үлесі жалпы басшы-
лық құрамның 74% құрайды. Кадрларды оқыту 

және шыңдау ж�ніндегі тұрақты бағдарламаны 
жүзеге асыру нәтижесінде жауапты басшылық 
лауазымдарға жергілікті қызметкерлер қатары 
к�бейе түсуде.

�ЛЕУМЕТТІК САЛАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ

Мұнай �ндірісінде еңбек ету оңай емес. Ол 
үшін адамдардың әлеуметтік қорғалуы �з дәре-
жесінде болуға тиіс. 1993 жылдан бастап ТШО 
�з қызметкерлері мен тұрғындардың игілігі үшін 
Атырау облысының әртүрлі әлеуметтік жобала-
рына 1,2 млн. АҚШ долларынан астам қаржы 
жұмсады. Соңғы кездері бұл салаға қамқорлық 
мүлдем күшейді. Атап айтқанда, 2016 жылы 
«Игілік» ерікті әлеуметтік-инфрақұрылымдық 
бағдарламасы бюджеті 25 млн. АҚШ долла-
рын құрады. Бұл қаржының негізгі үлесі Аты-
рау облысында балабақшалар, мектептер және 
басқа да әлеуметтік нысандардың құрылысына 
жұмсалуда.

Үстіміздегі жылы Атырау облысының денсауық 
сақтау, білім және оқыту салаларының сапасын 
жақсартуға к�мектесу үшін ТШО-ның әлеуметтік 
инвестициялар бағдарламасына 1 млн. АҚШ дол-
лары шамасында қаржы б�лінді.

КЕЛЕШЕКТЕГІ КЕМЕЛ ЖОБАЛАР

Бұған кеңею, яғни, ұңғы ернеуіндегі қысым-
ды басқару жобасы жатады. 2016 жылдың шілде 
айында ТШО серіктестері Теңіз мұнай �ндірістік 
қуаттылықтарын арттырудың келесі кезеңі бо-
лып табылатын Келешек кеңею жобасы – Ұңғы 
ернеуіндегі қысымды басқару жобасын (ККЖ-
ҰЕҚБЖ) қаржыландыру ж�нін дегі ақырғы ше-
шімнің қабылданғаны туралы жа риялады.

ККЖ-ҰЕҚБЖ құрылысы тиімділіктерді едәуір 
арттырып, қаражатты үнемдеу мақсатында бір уа-
қыт та орындалып жатыр.

ККЖ-жылдық мұнай �ндірісі к�лем шамамен 
12 млн. тоннаға (тәулігіне 260 мың баррельге) арт-
тыруды к�здей отырып, ТШО-ның сәтті жүзеге 
асырылған �ндірістік қуаттылықтарды кеңейту 
бойынша ШГА/ЕБЗ жобасының тәжірибелеріне 
сүйенеді.

ҰЕҚБЖ-ұңғы ернеуіндегі қысымды т�мендету 
және қолданыстағы алты технологиялық желілер-
дегі қысымды арттыру арқылы Теңіз кен орнында 
қолданыстағы зауыттардың �ндірістік қуат ты лық-
тар жүктемесін қамтамасыз етеді.

ККЖ-ҰЕҚБЖ жабдықтарының негізгі к�лемі 
Қазақстан, Оңтүстк Корея және Италияда жасала-
ды. Сонымен қатар алдын ала даярланған модуль-
дер ақырғы құрастыру үшін Теңізге жеткізіледі.

Аталмыш құрылыстың нобайлық жобалауы 
толық аяқталды және жұмыстық жобалауының 
52 %-ға жуығы тәмамдалды. Қазіргі таңда 
жеткізілуі ұзақ мерзімді тауарлар мен мате-
риалдарды сатып алу жұмыстары, сондай-ақ, 
Теңіздегі жобаның негізгі инфрақұрылымдары 
бойынша ерте кезеңдегі құрылыс жұмыстары 
жүзеге асырылуда.

Құрылыс жұмыстарының қызған шағында ша-
мамен 20 мың жұмыс орнының ашылуын қоса 
есептегенде ККЖ-ҰЕҚБЖ Қазақстан Республика-
сына айтарлықтай  экономикалық пайда әкеледі.

«Теңізшевройл» мұнай компаниясы жаңа 
кезеңде српінді жұмыс жасауда. Бұған осы жыл-
дың бірінші жартыжылдығындағы қол жеткен 
табыстар толық куә. Компания мақсаты – ел Тә-
уелсіздігінің ширек ғасырлық мерейлі мерекесі 
тойланатын жылдың жоспарларын мерзімінен 
бұрын орындау. Міндет айқын, мүмкіндік мол. 
Мұнайшылар меже биігінен к�рінгенді ұнатады.

«Теңізшевройл» – жаңа өрлеу кезеңінде

• Қаржы

12 қазанда Астананың Ұлттық мұражайында ҚР 
Ұлттық банкінің ұйымдастыруымен Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Теңге 
– тәуелсіз Қазақстанның валютасы» атты 
конференция тті. 
Конференцияның негізгі мақсаттары –
жұртшылықтың Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің ажырамас атрибуты ретінде 
теңгенің тарихы, мәні және рлі туралы ха-
бардар болуын арттыру, сондай-ақ ҚР ұлттық 
валютасын жастар арасында танымал ету болып 
табылады.

«Бүгінгі іс-шараның біздің еліміздің Тәуелсіз-
дігінің 25 жылдығын мерекелеу шеңберінде �тіп 
жатқанын атап �ту маңызды. Қазақстан егемендік 
жылдары к�птеген сынақты бастан кешірді, 
ол сыннан біз күш-жігеріміз арқылы тәжірибе 
жинақтадық. Нәтижесінде қазіргі кезде Қазақстан 
халықаралық қоғамдастықтың тең құқылы 
мүшесі болып табылады, оның пікірін тыңдайды 
және санасады» – деп атап �тті ҚР Ұлттық банк 
т�рағасының орынбасары Дина Ғалиева осы 
конференцияда с�йлеген с�зінде. – Жақында 
Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 
емес мүшесі болып сайланды. Бұл біздің елге деген 
құрмет, осы құрметке еліміздің бейбітшіл сындар-
лы сыртқы және ішкі саясаты ие». 

«Орнықты ұлттық валютаның болуы кез 
келген елдің нарықтық қатынастарын және 
экономикалық тәуелсіздігін дамытудың негізгі 
�лшемшарттарының бірі болып табылады, 
– деп қосты ол. – Ақшаның жалпыға белгілі 
экономикалық функциясымен қатар процестің 
қоғам үшін елеусіз, бірақ аса қажетті басқа да жағы 
бар. Бұл – ақшаның сала, ірі индустрия ретіндегі 
функциясы, ақшаның қолма-қол айналысы – 
бұл үздіксіз жұмыс істейтін жүйе,  қатар жүретін 
қызықты және күрделі әлем». 

Конференцияға барлығы 280-нен астам 
адамның қатысқанын атап �теміз, олардың ара-
сында қоғам қайраткерлері, отандық ЖОО-ның, 
ақша белгілері �ндірісі саласындағы шетелдік 
компаниялардың, Халықаралық банкноттар 
қоғамының, қаржы ұйымдарының �кілдері, ну-
мизматтар бар.

Конференция шеңберінде қолма-қол ақшаны 
шығару саласындағы «DeLaRue», «SICPA SA», 
«KBA-NotaSys», «Land Qart AG», «Crane Currency», 
«Giesecke&Devrient», «Oberthur  Fiduciaire» сияқты 
шетелдік белгілі компания лардың �кілдері �з та-
ныстырылымдарын жасады.

Қазақстан �зінің ұлттық валютасын қиын 
жағ дайларда әзірлеп, қабылдады. Дина Ғалиева 
осыны атап �тті. «90-шы жылдардың басында 
Қазақстанның тағдыры үшін �ндірістің ауқымды 
түрде құлдырауы, экономикалық байланыстардың 

үзілуі, бұрынғы одақтас республикалармен ақша-
кредиттік қарым-қатынастардың коллапсы 
сияқты жағдайларда қиын-қыстау кезең болды», 
– деді ол.

Оның айтуы бойынша, Үкімет пен Ұлттық 
банк алдында маңызды мәселе тұрды – 
�ндірістің жаппай құлдырауы мен жоғары ин-
фляция жағдайларында ұлттық валютаның 
орнықтылығы мен айырбасталуын қамтамасыз 
ету қажет болды.   

«Ұлттық валютаны енгізудің рәсімдік мәселе-
леріне: жаңа валютаны айырбастау пункттеріне 
жет кізуге, ақша айырбастаудың басталу күні мен 
ұзақтығына, айырбастау коэффициентіне ерекше 
к�ңіл б�лінді. Бүкіл жұмыс Қазақстан Республика-
сы Президентінің жіті бақылауымен және тікелей 
қатысуымен жүргізілді. Жаңа банкноттардың ди-
зайны туралы шешімді қабылдау кезінде соңғы 
шешімді Мемлекет басшысы қабылдаған бола-
тын, – деп есіне түсірді ол.  – Ұзақ әрі күрделі 
жұмыс нәтижесінде жаңа банкноттардың бет 
жағына Қазақстанның мәдени мұрасына барын-
ша жарқын ізін қалдырған тарихи тұлғалардың:  
әл-Фарабидің, Сүйінбай Аронұлының, 
Құрманғазының, Шоқан Уәлихановтың, Абай 
Құнанбаевтың, ¢білқайыр хан мен Абылай хан 
сияқты тұлғалардың бейнелерін орналастыру ту-
ралы шешім қабылданды. Одан басқа, банкнот-
тарда дәстүрлі түрде портреттердің пайдаланыла-
тыны таңдау жасауға әсер етті. Зерттеулер халық 

тұлғаларды ойша танып-білетінін және бейнелері 
дұрыс болмаған жағдайда �здігінен сезінетінін 
к�рсетті». 

«Банкноттардың сырт жағы қазақ жерінің 
табиғи және сәулет ансамбльдерін:  Бурабайды, 
Іле Алатауын, Балқаш к�лін, сондай-ақ айтулы 
мешіттер мен кесенелерді қамтыды.  Банкнот но-
байлары бекітілгеннен кейін басып шығару үшін 
Лондон қаласына жіберілген болатын», – деп 
с�зін толықтырды Д.Ғалиева.

«Кеңес рубльдерін қазақстандық теңгеге ауы-
стыру 1993 жылғы 15 қарашада сағат 8.00-де ба-
сталды және 20 қарашада сағат 20.00-де аяқталды. 
�з валютасын айналысқа қосқаннан кейін 
Қазақстанда жаңа тарихи кезең басталды», – деп 
с�зін қорытындылады Д.Ғалиева.

Қазақстанның банкноттары жылдан жылға 
түрлі конкурстар мен к�рмелерде жеңіске жете 
отырып, халықаралық тұрғыдан танылуда. Бұл 
ж�нінде ұлттық валюта – теңгенің бас дизайнері 
Меңдібай ¢лин хабарлады.

Дизайнердің айтуынша, реттеушінің алғашқы 
наградасы 2006 жылғы үлгідегі 10 000 теңгелік 
банкнот болды, ол CurrencyConference 2007 
халықаралық валюта конференциясында «Ең 
үздік жаңа банкнот» номинациясында жүлделі 
орынға ие болды. Қазылар алқасы банкноттардың 
жаңа сериясының бірегей дизайнын, күрделі және 
жоғары қорғалу деңгейін атап �тті.

IACA (International Associationof Currency 

Affairs) халық аралық үкіметтік емес ұйымы 
�ткізетін бұл іс-шараның банкноттарды дай-
ындау, қолдан жасаудан қорғау және айналысы 
мәселелеріне арналғанын атап �ткен ж�н. Осы 
банкнот 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2 000 және 
5 000 теңгелік банкноттармен қатар 2016 жылғы 4 
қазаннан бастап айналыстан алынғанын еске са-
ламыз.

 «Қазақстанның теңгелері үш жыл қатарынан 
награда алды, бұл тәуелсіз Қазақстанның 
шежіресіндегі аса маңызды тарихи жағдай болып 
табылады, себебі осы уақытқа дейін ешбір елдің 
ұлттық валютасы үш наградаға ие болған жоқ», 
– деді М. ¢лин. Оның айтуынша, 2012 жылғы 
сәуірде Халықаралық банкнот қоғамдастығының 
(IBNS) конкурсында әлемнің бірнеше ондаған 
жаңа банкноттарының ішінде Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған, 
номиналы 10 000 теңгелік Қазақстан банкноты 
үздік деп танылды.

2013 жылғы мамырда IBNS 2011 жылғы үлгідегі 
номиналы 5 000 теңгелік Қазақстан банкнотын 
бүкіл әлем бойынша шығарылған 100-ге жуық 
жаңа банкноттың ішінен «2012 жылғы ең үздік 
банкнот» деп таныды.

 «Бір жылдан кейін Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкі «Жылдың үздік 
банкноты» номинациясында кезекті рет награда 
алды, – деп жалғастырды М.¢лин. – Бұл награда-
ны 2014 жылғы мамырдың басында Халықаралық 
банкнот қоғамдастығы «2013 жылдың үздік банк-
ноты» номинациясында «Күлтегін» түркі жазба 
ескерткішіне арналған, номиналы 1 000 теңгелік 
ескерткіш банкнотқа берді. Жүлдені алуға 12 елдің 
банкноттары, оның ішінде 100 АҚШ доллары, 5 
еуролық банкнот, Сочи олимпиадасына арналған 
100 ресейрублі ескерткіш банкноты үміткер бол-
ды».

«2015 жылғы 1 желтоқсанда айналысқа  шыға-
рыл ған, номиналы 20 000 теңгелік банкнот та ха-
лық  аралық сарапшы лардың алдында танымал 
болды», – деді Меңдібай ¢лин.

«2016 жылғы наурызда 
HighSecurityPrintingEurope конференциясын-
да (Бухарест қ., Румыния) банкнот 2015 жылғы 
үздік �ңірлік банкнот ретінде таныл ды. 2016 
жылғы мамырда Вашингтон қаласында (АҚШ) 
�ткен Banknote-2016 халықаралық конференци-
ясында бұл банкнот «Валюта индустриясындағы 
үздік техникалық жетістіктер үшін» (IACA 
ExcellenceinCurrencyAwards)» номинациясында 
үш жүлдегер қатарына кірді», – деп хабарлады М. 
¢лин.

Халықаралық сарапшылардың мойындауын-
ша, тәуелсіз Қазақстанның монеталары ежелгі мо-
нета соғушылар мен заманауи технологиялардың 
дәстүрлерін �здеріне сәтті үйлестіре білген. Бұл 

туралы Ұлттық банктің бас дизайнері Виктор Ив-
женко мәлімдеді.

Белгілі болғандай, Қазақстан Ұлттық банкі мо-
нета �німінің үш түрін шығарады – айналыстағы, 
инвестициялық және коллекциялық (ескерткіш) 
монеталар. Айналыстағы монеталар айналысқа 
1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік номиналдар-
мен шығарылды. Инвестициялық монеталар 
қаржы құралы болып табылады, олардың бағасы 
негізінен Лондон металл биржасындағы (LME) 
баға белгіленімдеріне байланысты. Алғаш рет 
инвестициялық монеталарды Қазақстан теңге са-
райы 1996 жылғы ақпанда дайындаған болатын. 
Бұл «Жібек жолы» сериясының алтын монеталары 
болатын. ҚР ҰБ коллекциялық монеталарды 1995 
жылдан бері шығаруда. 2008 жылы инвестициялық 
монеталардың екі жаңа түрін – «Алтын барыс» 
және «Күміс барыс» монеталарын шығара баста-
ды. Бүгінгі күні алтыннан жасалған монеталардың 
59 түрі, күмістен жасалған монеталардың 187 түрі, 
нейзильберден 103 түрі және нейзильбер мен ни-
брастан жасалған 5 биколорлы түрі шығарылды.

ҚР ҰБ дизайнерінің айтуынша, күнделікті 
�мірде қолда нылатын монеталар коллекциялық 
монеталар сияқты кәсіби мамандар мен 
коллекционерлердің жоғары бағасын алу-
да. Қазақстандық монета соғушыларының 
Дүниежүзілік нумизматикалық конферен-
ция сияқты беделді форумдарға – Қазақстан 
2001 жылдан бері қатысып жүрген Базельдегі 
к�рмеге, Сан-Францискодағы, Сингапурдағы, 
Пекиндегі к�рмелерге қатысуы, сондай-ақ 
коллекционерлердің Қазақстан Республикасы 
Ұлттық банкінің және Қазақстан теңге сарайының 
атына келіп түсіп жатқан сұратулары мен пікірлері 
соның дәлелі болып табылады. 

«Монеталар – мемлекеттіліктің маңызды 
ны шанда рының бірі болып табылады. Бұл – 
мем лекеттің «келбеті», ұлттық бренді. Ақша 
белгілерінде бейне ленген символдардың 
арқасында мемлекет танылады, оның тарихымен, 
оны мекен ететін халқының мәдениетімен, ұлттық 
тұрмыс-тіршілі гімен, дәстүрімен танысуға бола-
ды», – деп атап �тті В.Ивженко.

Соңғы жетістіктердің ішінде Қазақстан Ұлттық 
банкінің «Ана», «Алма отаны» және «Халықаралық 
ғарыш станциясы» коллекциялық күміс монетала-
рын атап �туге болады. 

Тұтастай алғанда, Қазақстанның коллекциялық 
монеталары VicenzaNumismatica» (Италия), «Мо-
нета жұлдыздары» (Ресей), «KrausePublications» 
(Германия), Монета сарайлары директорларының 
конференциясы (Австралия, Мексика) сияқты 
беделді халықаралық конкурстарда 20 номинация 
бойынша наградалар алды.

Шерхан МОЛДАХМЕТ

ТЕҢГЕ – ТӘУЕЛСІЗ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ВАЛЮТАСЫ
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ЭКОНОМИКА ІЛІМІ 
ЖӘНЕ �АЗІРГІ КЕЗЕ�

Соңғы жылдардағы ғылыми-теориялық 
конференциялар, жариялыққа ие болған 
еңбектер нарық теориясы мен практикасын 
айналып �ткен емес. Алайда, к�птеген эертте-
улерде бүкіл экономикалық жүйенің іргетасы 
болып саналатын экономикалық теорияға 
(дәстүрлі классикалық аты – политэкономия) 
�з дәрежесінде к�ңіл б�лінбей келеді.

Қоғамның экономикалық жүйесін, оның 
экономикалық процестерін зерттеп, тал-
дап-тануда, методологиялық, теориялық 
жағы жетіспей жатқан жайлар да орын алуда. 
Осы орайда әйгілі американдық экономист 
П.Хейненің «Экономикалық ойлау бейнесі» 
оқулығында «менің басты мақсат-пайым-
дауым ұғымдық тұрғыдан  миллиондаған 
адам дар (тіпті бір-бірімен таныс болмаса да) 
�зара келісімге қалайша қол жеткізетіні, ал кей 
жағдайда келіспеушілік орын алатындығын 
түсіндіру. Егер, қоғамды басқарушының 
білім-біліктілігі оған жетпесе, ол жерде ала 
сапыран опат алу каупі жоғары» деген с�зі 
бәрімізді де ойландырады.

Соңғы жылдарда экономикалық пробле-
маларды қарастыру, зерттеу коньюнктуралық 
және саяси сыңаржақтылықтан тазаруда деу-
ге болар. Экономика ілімі мен оның мектеп 
�кілдерінің к�зқарастары А.Смит, Д.Рикардо, 
К.Маркстен бастап, Кейнс, неоклассиктердің 
еңбектері политэкономикалық тұрғыдан 
бағалануда. �сіресе, экономикалық құбы-
лыстың мәндік-мазмұндық жағына к�ңіл 
б�лінуде. Таратып айтқанда, экономикалық 
теория мен шаруашылық практикасының ең 
жақсы деген тәжірибесін басшылыққа ала 
отырып, экономикалық жүйені �зара байла-
нысты, тәуелді, объективті экономикалық 
заңдар негізінде қарастыруда.

Бүгінде зерттеушілердің экономикалық 
процестерге коньюнктуралық к�зқарастарды 
терістеп, объективті принциптерді басшы-
лыққа алуын біз де қуаттаймыз. Тек объек-
тивтілік зерттеу жұмыстарының негізгі ұраны 
болуы керек.

Экономика ғылымының маңызды міндет-
терінің бірі – халықтың, оның ішінде басқару, 
атқару жүйесіндегі кадрлардың экономикалық 
сауаттылығын, білім-біліктілігін к�теру екен-
дігі белгілі. Осыдан жүз жыл бұрын, яғни 
1914 жылы, Харьков бірлестігі халықтың 
сауаттылығын, �зіндік білімдерін к�теру 
мақсатымен «Политико-экономические на-
уки» (политэкономия, сельскохозяйственная 
экономия, финансовая наука, статистика) 
атты кітапты жарыққа шығарды. Міне, сол 
1914 жылдың (патша заманында) �зінде-ақ 
сауатты адам болуы үшін политэкономия 
ғылымының әліппесін білуі қажет  болғаны да 
тарихи шындық. Осы бір жағдаймен байланы-
сты қазірдің �зінде белгілі американдық эко-
номист Пол Самуэльсонның «экономикалық 
теорияны жүйелі оқымаған адам, саңырау 
адамның оркестр дыбысын бағалағанындай» 
деген с�зі де еш уақыт ескірмейді.

Политэкономия ілімінің қоғамның 
саяси-экономикалық, әлеуметтік жүйесін 
дамыту мен жетілдірудегі р�ліне бай-
ланысты ағылшынның классикалық 
политэкономиясының негізін 
қалаушыларының бірі – Уильям Петти 
�зінің «Политическая анатомия Ирландии», 
«Политическая арифметика» (1676 ж) де-
ген еңбектерінде, «қылмыстың әлеуметтік 
түбірі терең, тұрмысы нашар тұратындар, 
ұры-қарылардың, бүлікшілердің орын 
алуы – басқару мен тәрбиедегі қателіктер 
мен кемшіліктердің нәтижесі» деп к�рсетуі 
бүгінде аса �зекті мәселе. «Политэконо-
мия» ілімінің теориялық, іс-тәжірибелік, 
�мірлік маңыздылығын британдық Дж. 
Стюарт Миль «Основания политической 
экономии» (1848 ж), француздық Сэй 
«Практикалық политэкономияның толық 
курсы» (6 томдық, 1803 ж), немістің Лист 
«Национальная система политической эко-
номии» (1841ж), тұңғыш рет математиканы 
экономикалық теория мен оның практика-
сына енгізген Джевонс (ағылшындық) «По-
литэкономия теориясы» (1871 ж), австриялық 
Карл Менгер «Основы политэкономии» 
(1871 ж), «�леуметтік ғылымдардың, әсіресе 
политэкономияның зерттеу методикасы» 
(1887 ж), итальяндық Парети «Политэко-
номия курсы» (1898 ж), Вальрас «Элементы 

түсіндіруге болар? Негізінде бәрінде ретте-
уге болады. Ол үшін ғылыми-практикалық 
тұрғыдан негізделген дұрыс білім саясаты, 
мемлекеттік, аймақтық, салалық деңгей дегі 
жоспарлау, бақылау, реттеу және жауапкерші-
лік қажет.

Қазіргі қалыптасып отырған жағдайда 
эко но микалық теорияны бағаламау экономи-
калық даму процесінде келеңсіз жағдайларға 
соқтыруда. Мысалы, кейбір ғылыми-зерттеу 
жұмыстары мен практикада иесіз меншік, 
шығындарға қарсы механизм, �ндіріс құрал-
жабдықтарынан оқшаулану (жатсыну) эконо-
микадағы сәтсіздік тердің себептері деп к�р-
сету орын алуда. Шын мәнінде қарапайым 
адамға түсініктісі, иесіз меншік деген ақылға 
сыймайды. Ол, меншік болғандықтан кімге 
болса да тиесілі, кімнің болса да иелігінде 
болатындығы еш талас тудырмаса керек. Ал, 
ешбір �ндіріс, яғни �нім �ндіру мен қызмет 
к�рсету шығынсыз орын алуы да мүмкін емес. 
Шығындарды орынды, орынсыз, есепсіз не-
месе үнемдеу тұрғысынан бағалау басқа 
мәселе.

Қазіргі дамыған капиталистік елдерде 
халықтың 80%-ы жалдамалы еңбек адамда-
ры, олар шын мәнінде кәсіпорындардың, 
�ндіріс құрал-жабдықтарының да иесі емес, 
одан оқшауланған, яғни қағажуда (тіпті 
олар дың кейбір акцияларының барлығына 
қарамастан). �йткені, олар нені �ндіру ке-
рек, қанша �ндіру керек, қалай �ндіру керек, 
қажетті шикізат пен жабдықтарды қайдан 
алу керек, �німге бағаны анықтау, пайданы 
б�лу сияқты мәселелерді шешпейді. Мұның 
бәрін жұмыс берушілер �здері шешеді. Бұл 
жерде жұмысшылардың құрал-жабдықтардан 
қағажу к�ргеніне қарамастан олардың тиімді 
еңбек етулеріне кедергі жоқ.

Б
үгінде к�пшілікті жағдайда 
ғылыми ізденіс жұмыстары 
мен басылымдарда нарықтық 
қатынас, нарықтық эконо-

мика ұғымдары жиі қолданыста. Алайда 
сол нарықтың әлеуметтік-экономикалық 
мәнін, атқаратын қызметін, оның әлді және 
әлсіз жақтарын салыстыра отырып талдау 
жағынан жеткіліксіздігі де экономикалық 
теорияны дұрыс меңгермеудің к�рінісі деуге 
де болады. Нарықтың мәнін талдауға байла-
нысты к�рнекті американдық экономистер 
Л.Хайлбронер және Л.Тароу әлемге әйгілі 
«Экономика для всех» деген еңбегінде бы-
лай деп жазған болатын: «Нарық байларға 
қызмет етуге мүдделі, ал кедейлерге қызмет 
етуге аса ынталы емес. Ол �зімен бірге 
ауытқуларды туғызады. Нарық ресурстары 
мен адам энергиясын ауқатты таптардың 
астамдықтарын молайтуға бағытталады 
да, ал кедейлердің �скелең қажеттіліктері 
қанағаттандырылмайды. Бұл тек жәй ғана 
экономикалық кемістік емес. Бұл мораль-
ды кемістік, нарық жүйесі биморальдыққа 
себепші болады». Рынок теориясы мен 
практикасын зерттеу барысында мұны 
қатты ескеру керек. �йткені, қазіргі уақытта 
орын алып отырған жұмыссыздық, ин-
фляция, халықтың табыс және тұрмыс 
дәрежесіне қарай жіктелуі, ақшаның 
құнсыздануы, мемлекет иелігінен алу неме-
се жекешелендіру, адамның денсаулығы мен 
�мір сүру ұзақтығы, қолжетімді баспанамен 
қамтамасыз ету, білімді де білікті мамандар-
ды даярлау, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
т.с.с. күрделі әлеуметтік-экономикалық 
маңызды мәселелерді нарық �здігінен шеше 
алмайтындығын к�рсетіп отыр.

Мәселен, бүгінгі таңдағы қазақстандық-
тарды толғандырып отырған күрделі мәселе 
– жер тағдыры. Нарық заңдылығының та-
лабы – бәрі де сатылу керек. Нақтысында 
жер тауар емес, сондықтан оны саудаға салу 

Уақыты мен орнына, проблемалардың 
күрделілігі мен маңыздылығына қарай ара-
лас экономикадағы мемлекеттің р�лі ерекше. 
Күшті мемлекет астампаздық емес, объективті 
қажеттілік екенін әрдайым ескеру керек.

Таяудағы жылдары қоғамның әлеуметтік-
экономикалық дамуы мен жаңаруына, бәсекеге 
қабілетті экономиканы қалыптастыруда, жаңа 
идея мен инновацияға деген сұраныс �сіп 
отырған жағдайда экономика ғылымының, 
оның теориялық-методологиялық негізінің 
р�лі де зор маңызға ие болып отыр. Осы 
орайда Нобель сыйлығының иегері Мо-
рис Алленнің «Экономика как наука» атты 
еңбегінде «талассыз бір мәселе: болашақта 
(келешекте) теоретик болмай, ғалым да бола 
алмайсың, теориясыз ғылым да болмайды, 
болуы да мүмкін емес» деуі жәйдан-жай емес. 
Мұның ақиқаттығына еш күмән келтіруге 
болмас. �йткені, шаруашылық практика-
сында кез келген қадам теорияға негізделеді. 
Олай болса, қоғамның дамуы мен жетілуінде 
теорияның р�лі мен ықпалын ескергенге 
не жетсін. Бүгінде нарық теориясы туралы, 
ілгеріде атап �ткеніміздей к�п айтылады, ал 
оны капитал теориясынан қалайша б�ліп 
қарауға болады? Мүлдем қисынсыз. �рине 
капитал теориясына �мір �з түзетулерін 
енгізуде, алайда капитал қозғалысының негізгі 
заңдылықтары нарықтық жүйеде сақталып 
отырғанын да терістеуге еш негіз жоқ. Бүгінде 
экономикалық теорияның классикалық 
тұжырымдары нақтылы жағдайда белгілі 
бір шешім қабылдауға жеткіліксіз болуы да 
мүмкін. Негізінен политэкономияны клас-
сиктер айтқанындай азаматтық қоғамның 
анатомиясы мен физиологиясы екенінде 
естен шығармаған абзал.

Тарихи белгілі болғандай, экономика ғы-
лымы мен экономикалық пәндердің мето до-
логиялық, теориялық негізі ретінде политэ-
кономия ұзақ жылдар қызмет атқарды. Яғни, 
экономикалық дамудың негізгі заңдары мен 
заңдылықтарын жүзеге асырудың, ұдайы 
�ндірістік процестерді зерттеудің іргелі ғы-
лымы ретінде.

Алайда, социалистік жүйенің ыдырауынан 
кейін кейбір идеологиялық топшылаумен бай-
ланысты политэкономия ғылыми пән ретінде 
�з атын жоғалтып, экономикалық теория де-
ген атқа ие болғанын к�пшілік жақсы біледі. 
Мұны қалай түсініп, түсіндіруге болады? 
Политэкономия КПСС-тың идеологиялық 
құралы болғаны ма? �лде политэкономияның  
зерттеу пәні мен әдістері �згерді ме? Неліктен 
политэкономиядан ғылым, пән ретінде бас 
тартылды?

Ал биылғы оқу жылынан бастап 
«Экономикалық теория негіздері» деген ат-
пен оқытылып келе жатқан пәнді жоғары 
оқу орындарының оқу жоспарынан алынып 
тасталғанының куәсіміз. Шын мәнінде кез 
келген маман үшін экономика ғылымының 
теориясы мен практикасының әліппесі осы 
пән болатын. Сонда қоғамның экономикалық 
жүйесінен, оның іргетасынан меншік қатына-
сынан, қоғамның экономикалық даму заң-
дылықтарынан хабарсыз болашақ маман 
бәсекеге қабілетті, парасатты экономиканың 
қалыптасуына, экономиканың қозғаушы күші 
– еркін кәсіпкерлікті дамытуға қалайша үлес 
қосатын болады?

Ақиқатында, политэкономия ғылымының 
негізін қалаған К.Маркс, Энгельс, В.И.Ленин 
де, КПСС-тің к�семдері де, социалистік 
жүйеде емес екендігін тарих растайды. Шын 
мәнінде политэкономия терминін (түсінігін) 
ғылыми айналымға енгізген француздың мер-
кантилизм мектебінің к�рнекті �кілі Анту-
ан Монкретьен екендігін әлем мойындаған. 
Монкретьеннің �мірбаянынан белгілі 
болғандай, ол экономикалық кеңесші, қала 

бо латын: «Гомер, Феокритті тілдедім, есе-
сіне Адам Смитті оқып, түсіндім; с�йтіп 
аса терең үнемшіл болуды, мемлекеттердің 
қалайша байитындығын, немен тіршілік 
ететіндігін, азық-түліктің қажеттілігін т.с.с. 
үйрендім». Бұл ретте ол ілімнің мемлекеттік 
дәрежеде ғана емес, жәй тұрмыс-тіршілікте 
де мәнділігін �леңмен �рнектеп отыр. Орыс 
жазушысы Николай Тургенов �зінің «Салық 
теориясының тәжірибесі» атты еңбегінде По-
литэкономия ғылымы Еуропа халықтарының 
конституциялық еркіндігін ғылыми 
негіздеген ілім деп тұжырымдаған. Ал, 
Монкретьеннің мемлекеттің басқару заңы 
ретінде сипаттауы, сол кездегі алғашқы капи-
тал, оның қорлануы, халықаралық сауданың 
жандануымен байланысты  мемлекеттің 
р�лінің �суі объективті қажеттілігінен 
туындағанына біз де сеніммен қараймыз!

Кезінде Адам Смит �зінің «Байлық ту-
ралы» еңбегінде «политэкономияны мем-
лекет қайраткерлеріне немесе заңды шы-
ғарушыларға білімнің бір саласы ретінде 
қажетті, халықтың және мемлекеттің баюы, 
жалпы қоғамдық қажеттіліктерді қанағат-
тан дыру к�зі» деп негіздеуі, ал Йозеф 
Шумпетер «экономика ғылымы мемле-
кет қайраткерлерінің рецептер жиынтығы» 
деп сипаттауының �зінен бұл ғылымның 
теориялық, әрі іс-тәжірибелік маңыздылығын 
айқын к�руге болады.

К
ез келген елдің, аймақтың 
экономикалық дамуы мемле-
кеттің саясатынан тысқары бо-
луы мүмкін емес. Ол тео риялық 

тұрғыдан негізді болуы керек. Айталық 
экономикалық даму дың к�лемін, құрылымын, 
қарқынын, бәсекеге қабілеттілігін, жұмыспен 
қамту дыт.с.с. мемлекеттің экономикалық са-
ясаты айқындайтыны белгілі. Қазақстанның 
егемендігінің қалыптасуы мен дамуы стра-
тегиясы, ҚР Президентінің жылма жылғы 
Қазақстан халқына дәстүрлі жолдауы 
политэкономиялық тұрғыдан негізделген 
мем лекеттің экономикалық саясатының (ішкі 
және сыртқы) нақтылы жүзеге асыры лып 
жатқанын әлем мойындап отыр.

Экономика ғылымының методологиясы 
мен теориясы және практикасына байла-
нысты ғылыми зерттеулерде политэконо-
мия проблемасына қатысты қазақстандық 
экономист-ғалымдар, алыс-жақын шетел ға-
лымдары да ғылыми тәжірибелік тұрғыдан 
негізделген бірнеше нақтылы ұсыныс-
пікірлер айтылғаны белгілі. Алайда, осы кезге 
дейін ҚР білім және ғылым министрлігі бұл 
мәселелерге к�ңіл б�ліп, жауап іздеген емес. 
Министрлік тарапынан осындай к�зқарас 
жағдайында ғылымды дамытып, оның іргелі 
де, құнды ұсыныс-пікірлерін қалайша іс-
тәжірибемен ұштастыруға болады? Жал-
пы, инновацияның іргетасы да білім мен 
ғылым, мамандардың біліктілігі мен іскерлігі 
екенін біле тұра, осы лайша бейтараптық 
танытуға бола ма? Қазақстандық ғылыми 
қоғамдастық (экономикалық) политэко-
номияны жаңғыртудың (советтік кезеңдегі 
идеологиялық құрал тұрғысынан емес), яғни 
экономиканы басқару �нерінің іргетасы ре-
тінде мемлекеттік оқу стандартында поли-
тэкономия мамандығын пән, ғылыми атын 
және басқа мамандықтардың оқу жоспарында 
«Экономикалық теория» пәнін сақтау туралы 
министрлік бір шешімге келер деген үмітпен 
ұсынысымызды тағы да жаңғыртып отырмыз.

Меңдеш ИСҚАЛИЕВ,
Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар және
әлем тілдері университетінің профессоры,

экономика ғылымдарының докторы,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

чистой политической экономии» (1874 ж), 
И.Шумпетер «Сущность и содержание тео-
ретической политической экономии» (1908 
ж) атты еңбектерінде аса к�регендікпен 
сипаттағаны экономика ілімінің тарихынан 
әйгілі. Мәселен, У.Петтидің �зі �мір сүрген 
кезеңде (Англияда) жұмыс күші балансын 
жасауы, елге қанша дәрігер мен адвокаттар 
(XVII ғ) және қанша студенттерді универси-
тетке қабылдау керектігіне болжам жасаған. 
Ал, осындай �мірлік маңызы бар мәселелер 
мен тұжырымдардың бүгінгі экономикалық 
саясатқа қандай қайшылығы бар? Бұл пробле-
ма дәл бүгінде аса �зекті. �йткені, қазіргі уни-
верситеттер мен ондағы мамандықтардың түрі 
(әсіресе экономикалық, құқықтық бағыттағы) 
к�бейді, ал оларға деген сұраныс бұрын қалай 
еді, қазір ше? Бірдей мамандықты кез келген 
оқу орнының даярлауы, �мірлік қажеттіліктен 
туған ба? Олай болса олардың басым к�пшілігі 
оқу бітіргеннен кейін жұмысқа орналаса ал-
май жұмыссыздар қатарын к�бейтуін немен 

дұрыс емес. �йткені, жер адам еңбегінің 
�німі де, жемісі де емес. Ол табиғаттың сыйы, 
табиғаттың жемісі. Сауда-саттыққа тек қана 
адам еңбегінің �німі тауар ретінде айналысқа 
түседі. Мемлекеттің �зі де, оның қоныстанған 
халықта, �ндірістік және әлеуметтік нысан-
дарда осы жерде орналасқан. Жер �ндірістің 
шешуші факторларының бірегейі.

Ал, халықтың тұрмыс-тіршілігінің қайнар 
к�зі – тұтынылатын тамақ, жеміс-жидек, 
к�к�ніс �німдеріде, қазбалы кендерде жер-
ден алынады, мал да, жан-жануарлар, орман 
алқабы да жерден қоректенеді. Ұрпақты �мірге 
әкелуде ана қандай р�л атқарса, адамзаттың, 
қоғамның даму тағдыры да жермен – жер-
анамен тығыз байланысты екенін әрдайым 
ескерген абзал. Олай болса жерге деген 
қамқорлықты тек күшті мемлекет қана атқара 
алады. Мемлекет деген ұғымның шешуші 
белгісі – территориясы, яғни жер аумағы, оны 
қоныстанған халқы. Олай болса, жер тағдырын 
– ел тағдыры деп бағалаған дұрыс.

басшысы, ақын, әрі бүлікші, А.Дюманың 
«Үш ноянындағы» кейіпкерлерге ұқсас 
қызу қанды оқиғаларға  толы �мір кеш-
кен. Алайда тарихта оның аты, мұнысымен 
емес, француздың меркантилизм мектебінің 
жарқын �кілі ретінде танымал, ғылыми 
айналымға политэкономия ұғымын енгізумен 
�шпестей із қалдырды. Оның 1615 жылы 
жарық к�рген «Трактат политической эконо-
мии» еңбегінің шыққанына 400 жылдан асып 
отыр, кітабы оның даңқын шығарды, әлемдік 
экономика ілімінің тарихында �зіндік орны 
бар. Тарихқа к�з жүгіртетін болсақ, Ресей-
де ағылшынның классикалық политэконо-
миясы ертеден таныс. Белгілі болғандай, 
1804 жылы Мәскеу университетінде по-
литэкономия кафедрасы  ашылып, ол күні 
бүгінге дейін (2012 жыл) Ресейдің эконо-
мика ғылымының методологиялық орта-
лығына айналды. Кезінде орыстың ұлы 
ақыны А.С.Пушкин �зінің «Евгений Оне-
гин» поэмасында былайша насихаттаған 

Қ
азақстанның тәуелсіз мемлекет 
ретінде қалыптасуы, дамуы, 
ркениетті  бәсекеге қабілетті 
50 елдің қатарына қосылуында 

қазақстандық экономика ғылымы 
халықаралық білім және ғылым кеңістігінде 
айтарлықтай үлес қосты. �сіресе, ұлттық 
экономиканың қарышты, тиімді дамуы, 
экономикалық қауіпсіздік, экономикалық 
жүйеде экономикалық заңдардың 
объективті сипаты, ерекшелігі, меншік 
проблемасы (жекешелендіру мен мемлекет 
иелігінен алу), экономика саласына білікті 
мамандар даярлау, оларды оқулықтармен, 
оқу құралдарымен жабдықтау т.с.с 
әлеуметтік-экономикалық маңыздылығы 
зор проблемаларды ктеріп, оның тиімді 
шешу жолдарын крсетуде экономика 
ғылымының орны ерекше. �лемдік саяси-
экономикалық кеңістікте, тәуелсіздіктің 
осы ширек ғасырлық шеңберінде 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
мірі де іргелі згерістерге толы, дамудың 
зіндік ерекшеліктерін де ескеретін уақыт 
келді.

• Ауыл шаруашылығы 

МАЛ БОРДАҚЫЛАУ 
АЛАҢДАРЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Үкімет отырысында ауыл шаруашылығының бірінші 
вице-министрі Қ.Айтуғанов бұқаралық кәсіпкерлікті 
дамыту, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету 
және жеке қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін пай-
далану арқылы ңдеуші кәсіпорындар қуаттылығын арт-
тыру жнінде қолға алынған шаралар туралы баяндады.

Атап айтқанда, 15 қазандағы мәліметке сәйкес, 
28 сүт қабылдау пункті және 3,2 мың отбасылық мал 
бордақылау алаңы құрылған. Мұның аясында 15 мың 
жеке қосалқы шаруашылық қамтылмақ. Сондай-
ақ әкімдіктер мақұлдаған жоспарлардың негізінде 
биыл жылдың соңына дейін 150 ауыл шаруашылығы 
кооперативі ұйымдастырылып, олар 100 сүт қабылдау 
пунктін және 2 мыңнан астам отбасылық бордақылау 
алаңын біріктіретін болады.

Қ.Айтуғанов жеке қосалқы шаруашылықтар 
мен ауыл шаруашылығы кооперативтерін қолдауға 
бағытталған қаржылық құралдар туралы да айтып �тті. 
Жаңа қаржылық құралдар, оның ішінде Ынтымақ 
– ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамыту, 
Игілік – мал �сіру, Бірлік – сүт қабылдау пункттерін 
құру, Береке – отбасылық бордақылау алаңдарын 
дамытуға бағытталған. Осы мақсатта үкімет бұған 
дейін 31,8 млрд теңге қаражат б�лген болатын. «Ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінің микронесие-
лерге қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін ЖҚЖ-
2020 бекіту бойынша Үкімет қаулысына бір мезет-
те берілетін несие м�лшерін 16 миллионға арттыру 
және несиелендіру мерзімін 7 жылға дейін ұзартуды 
қарастыратын толықтырулар енгізілуде», – деп хабар-
лады Қ.Айтуғанов.

• Науқан 

ДИҚАН ЕҢБЕГІ АҚТАЛДЫ

Шығысқазақстандық диқандар маңдай термен сі-
рілген ауыл шаруашылығы дақылдарын ауа райының 
қолайсыздығына қарамастан шашпай-ткпей жинап 
алуға жұмылған. 

Бүгінде облыстың егін шаруашылығымен айналы-
сатын барлық аудандарында дәнді дақылдар орылып 
болды. Сондай-ақ к�к�ніс пен бау-бақша �німдері 
де жиналды. Картоп жинау жұмыстары аяқталып 
қалды. Қазіргі уақытта 37 пайызы орылған майлы 
дақылдар егістігі қазан айының соңына дейін жина-
лып алынбақ. «�рбір дақылдың �зіндік жинау әдісі 
бар. Бидай тамыздың соңы, қыркүйектің басында 
орылатын болса, күнбағыс қыркүйекте жиналады, – 
дейді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы Амангелді Уәлиев. – Бізде әлі уақыт бар. 
Техника жүріп тұр, қажетті жағармай да жеткілікті. 
Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан к�ктемгі 
жиын-терінге 25 мың тонна отын б�лінді».

• Медициналық сақтандыру 

ЕКІ ЖЫЛҒА КЕЙІН 
ШЕГЕРУДІ ҰСЫНДЫ

Мәжілістің «Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақ тандыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық 
акті лерге згерістер мен түзетулер енгізу туралы» заң 
жобасы қаралған жұмыс тобының отырысында депу-
тат В.Косаревтің міндетті медициналық әлеуметтік 
сақ тандыруды 2 жылға шегере тұру туралы ұсынысы 
талқыланды.  

Депутаттың ойынша, қазіргі уақытта жарнаны 
т�леу жұмыс берушілерге үлкен қаржылық салмақ 
салуы ықтимал. Дағдарыс барысында онсыз да үлкен 
қиындықтарға тап болған бизнес үшін бұл ауыр соққы 
болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар медициналық 
қызметтерді әкімшілендіру мәселелері түбегейлі 
шешімін таппаған.

Айта кетейік, елімізде енгізілмекші медициналық 
сақтандыру жүйесіне сәйкес, мемлекет экономикалық 
белсенділігі т�мен халық үшін, жұмыс берушілер 
жалдамалы жұмысшылар, ал қызметкерлер мен са-
лық органдарында тіркелген �зін-�зі қамтыған аза-
маттар �здері үшін жарна т�лейтін болады. Жұмыс 
берушілер т�лейтін жарна �лшемінің жалпы м�лшері 
табыстың 5 пайызын құрайды. Бұл ретте жарна аудару 
2017 жылдан біртіндеп �седі: 2017-де – 2 пайыз, 2018 
– 3 пайыз, 2019 – 4 пайыз және 2020-да – 5 пайыз. 
Бұл т�лем корпоративтік табыс салығының есебінен 
шегерілетіндіктен, жұмыс берушіге түсетін нақты 
салмақ 2017 жылы – 1,6 пайыз, 2018 – 2,4 пайыз, 
2019 – 3,2 пайыз, 2020 – 4 пайызды құрайтын бола-
ды. Ал �здері т�лейтін азаматтар үшін жарна м�лшері 
табыстың 2 пайызын құрайды.

• Өндіріс

ОТАНДЫҚ КӨЛІК СҰРАНЫСҚА ИЕ

Қазақстандықтар дағдарыс әкелген қиындықтарға 
қарамастан елімізде құрастырылған отандық жеңіл 
кліктерді белсенді сатып алуда. 

Осы орайда Орталық коммуникациялар қызме тін-
де �ткен брифингте «ҚазАвто�неркәсіп» Қазақстан-
ның автомобиль саласы кәсіпорындары одағының 
басқарма т�рағасы Олег Алферов: «Қазақстандықтар 
ай сайын 3200-3500, ал тоқсан сайын шамамен 10 мың  
жаңа жеңіл автомобиль сатып алады. Біз мұның қандай 
да бір тұрақты сан екенін байқап отырмыз», – деді.

Елімізде құрастырылған к�ліктердің ақау 
шығуына байланысты кері қайтарылғаны жоқ десе 
де болады. Болған күннің �зінде, саусақпен санарлық 
қана. О.Алферовтың айтуынша, бұл отандық 
автозауыттардағы �ндіріс сапасына бақылаудың 
жоғары дәрежесімен қатар шығарылатын к�лік 
санының аздығымен де байланысты. Дағдарысқа 
дейінгі �ндіріс к�лемінің ең жоғары нәтижесі – жы-
лына 40 мың автомобиль болғандығын ескерсек, бұл 
отандық автомобиль �ндірісіне тән жәйт деуге болады.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Бизнес&Қоғам

• Экономика: нарық
жетегіндегі халық

• Агроөнеркәсіп кешені

• Еңбек нарығы

ЖЕР МЕН АУЫЛДЫ ҚАУЫМДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ҚҰТҚАРАДЫ

ҚОЛЖЕТІМДІ ЖҰМЫС

(Соңы. Басы �ткен санда)

К
елесі жылы былтыр қыстауда 
қалғандар жайлауға кетіп, жазда 
жайлауда қой баққандар қыстауда 
қалып орын алмастырады. Сон-

да қой бағу жалықтырмайды. Мұның тағы бір 
артықшылығы: шопандар қыста да, жазда да 
жалғыздық к�рмейді. Адамға жалғыздық жа-
ман. �кеміз шопан болды. �зім де жасымда 
қозы бақтым. Онда қой сауылатын, мектеп 
бітірген соң екі жыл шопан болдым.

Екінші артықшылық – сегіз отбасына 
арналған әмбебап тұрғынүй кешенінде. Қала-
дағы сегіз пәтерлік үй секілді бірге салынады; 
бір отқазаннан жылытылады; сегіз үй сегіз 

пешке от жағып түтіндетіп жатпайды. Кешен 
Н әрпі секілді етіп тұрғызылады. Екі жақ ба-
сында т�рт-т�рттен пәтер болады да, ортаңғы 
белдікте мәдени-тұрмыстық б�лмелер болады. 
Атап айтқанда: шағын кітапханасы бар клуб 
б�лмесі, балалардың ортақ ойын залы, баста-
уыш мектеп б�лмесі. Егер сегіз отбасының 
ішінде мұғалім болса, бастауышта �з балала-
рын �здері оқытатын болады. 

Сегіз отбасы �здері бір шағын ауыл боп 
�мір сүреді. Т�рт отардың екеуі қоздатылатын 
саулық қой, қалған екеуі етке �ткізіп ақшалай 
кіріс кіргізетін еркек тоқты, сек болмақ. Жыл 
сайын кемінде 500-600 қой бордақыланып са-
тылады. �з т�лі есебінен жыл сайын к�бейіп, 
табыстары да арта бермек. Т�лдерімен 4-5 мың 
қойдың жабағы, күзем жүндері де – қыруар 
табыс к�зі. Жүн �ңдеп, одан кілем тоқылып, 
текемет басып, киіз үйдің турылық, түндіктері, 
жабдықтары жасалып та кіріс кіргізіледі. Бау-
бақшадан да табыс табу қарастырылған. 

Міне, осылай «Нұрлы к�шті»  ауылға 
бұру керектігі жан-жақты жазылған «Еге-
мен Қазақстан» газетінің сол санын жа-
лау етіп, Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрі Гүлшара �бдіхалықованың 
қабылдауында бірнеше рет болып, мақаланы 
�здерінде қаратып, қолдауына ие болдым. 
Ол сол кездегі Қостанай облысының әкімі 
С.Кулагинге Қайыңдыда 2 қой фермасы мен 
бір сиыр фермасына арналған құрылыстарға 
қажетті қаржы к�лемін анықтап жіберіңіздер, 
деген мазмұнда арнайы қатынас жіберді. 

Екі тілде жолданған хаттан үзінді келтірейік: 
«... Жоғарыдағылар негізінде, Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеумет-
тік қорғау министрлігі Арқалық ауданының 
Қайың   ды және Қызылжұлдыз ауылдарын «Нұр-
лы к�ш» бағдарламасының 2011 жылына енгізу 
мүмкіндігін қарастыруды ұсынады... Жобаның 
тиімділігі анықталған жағдайда, бола шақ 
үйлердің орналасатын орынын бе кітіп, тұрғын 
үй құрылысының, инженерлік-коммуни-
кациялық және әлеуметтік  инфра струк  тура-
сының жалпы құнын есептеп, Ми  нис  тр лікке 
белгіленген заңнама талаптары на сәй кес 
ұсыныс енгізуді сұраймыз» (15.04.2010 ж).

Бірақ сол кездегі облыс әкімі В.Кулагин 
«Қайыңды алыс, оралмандар тұруға қолайсыз 
жер» деп теріс мәлімет беріп, министрдің тап-
сырмасын орындамады.

С�йтіп, мен ала�кпе болып жүргенде 
«Нұрлы к�ш» бағдарламасы жабылып қалды. 
«Нұрлы к�ш» бағдарламасының сәтсіздікке 
ұшы рауы ның себебі оны қалалардың іргелеріне 
қоныстан дыруында еді. Егер мен ұсынған 
жоба бойынша ауылдарға әкелгенде бүгінде 
ауылдардың �мірі басқаша болатын еді. �ттең 
деп бармағымды тістедім. �кініш әлі �зек 
�ртейді.

Б
илік орындары ауылдағы жеке 
шағын шаруа қожалықтарын 
біріктіріп, күштерін қосып, ірілен-
дірген шаруашылықтар құру 

туралы шешімдер шығарып, қаулылар қа-
был даған. Сол ж�нінде облыстар мен аудан-
дардың әкімдеріне сансыз бұйрық-жар лық-
тар беріліп келеді. Бірақ бір кезде құрыл ған 
шаруа қожалықтарының к�бі тарап кеткен; 
қалғандары қанша үгіттесе де, біріккілері 
келмейді. Ауыл шаруашылығы министрлігі 
жасаған түрлі ереже, жарғыларда жеке шару-
аларды біріктірудің, бірігуге к�ндірудің ме-
ханизмі жоқ. Ал біз ұсынған жобада сол меха-
низм бар. Жарғыда қауымшарға күштемей-ақ 
кіргізудің, біріктірудің механизмдері жан-

адам емес, сондағы бар адам иелік  етеді, яғни 
қауымдық меншік-ортақ игілік.

Жерді қалталы байларға сату арқылы біз 
қоғамды қайда апарамыз? �р нәрсені шын 
атымен атайтын болсақ, феодализмге апа-
ра жатырмыз. Белгілі ғалым �зімбай Ғали: 
«Ауылда латифундистік феодалдық құрылыс 
құрылып жатыр» деп мәлімдеді. Ып-рас. Ау-
ылда мың  адамның меншігін бір адам иелен-
се, ол бай-феодал болды деген с�з. Оның ма-
лын бағатын, сиырын сауатын, отын жағып, 
күлін шығаратындар сол ауылдың бүгінгі 
жұмыссыздары. Ал олардың шын аты – жал-
шы, малайлар, орысша айтқанда – батрактар. 
Байға жалданған жалшы-малайлардың күні 
байға жалтақтаумен, қорланумен �теді. Бара-
бара ер езге айналады, ал әйелдері байдың оты-
мен кіріп, күлімен шығатын күңге айналады. 
Ал әбден байып алған бай бара-бара деспотқа 
айналады. Ауылға осындай �мір, осындай 
қоғам керек пе? Бұған қалайша жол береміз? 
Демек бұл мәселені д�ңгелек стол басында да, 
баспас�зде де дұрыстап жан-жақты талқылап 
ақылдасайық.

Қазір малы к�бейген жекелеген ауыл бай-
лары қой бағатын адам таппай қиналуда. Жа-
стар жеке адамдардың қойын бағып, жалшы 
болуға намыстанады. Тіпті, айына мың дол-
лар т�лейміз деген де ұсыныстар болған. Егер 
бұрынғыдай ұжымдық, қауымдық шаруа-
шылық болса, намыстанбай баққан болар 
еді. Осы жап-жақында бір газетте бір байдың 
«Пысық әйелі бар малшы керек» деген жарна-
масы жарық к�рді. Сұлу әйелі бар малшы керек 
демегеніне шүкір. Ол ойы ішінде екені түсінікті 
ғой.

Он мыңдаған гектар шұрайлы жер лерді 
алып алған латифундистер ауылда тұрмайды, 
атқарушы директорлар арқылы басқарады. Ал 
олар егін науқандары кездерінде механизатор-
ларды ауыл адамдарынан алмай, к�біне сырттан 
жалдайтындары туралы мәліметтер бар. Пайда 
сыртқа кетіп, ауылға ештеңе бұйырмайды. Сол 
латифундистер �здері жерін иеленіп, к�л-к�сір 
тапқан пайдасынан сол ауылға қандай к�мек 
к�рсетеді екен, не жақсылық жасайды екен? 
Бұған журналистік зерттеулер жүргізу керек.   

Қауымшарлар құру үшін бұрынғы кохоз-
дастыру тәжірибесін пайдаланған ж�н. Біздер 
аға ұрпақ сол колхоздарда �мір сүріп, әке-
шешелерімізбен бірге жұмыс істеген адам-
дармыз. Колхоз – жекеменшіктің ұжымдық 
түрі. Ұжымшар, қауымшар, серіктестік, ауыл 
тұтынушыларының кооперативі (СПК)-осы 
т�ртеуінің аттары басқа болғанымен, мазмұны 
мен мағынасы бір, яғни ұжымдық жеке меншік. 
Оны құруды, шаруашылығын ұйымдастырып 
жолға қоюды, басқармаларын тағайындауды, 
содан соң қатаң бақылауды әрбір ауданның 
басшылары �здері тікелей жүзеге асырды. 
Алғашқы мал басы жекелерден жиналып 
құралды. Кейін сол аз мал �з т�лінен к�бейіп, 
мыңғырып �скен.

Үлкен �кініш сол – бүгінгі билік орында-
рында  ғылар мен әкімдер күні кешегі ұжымшар 
мен кеңшарларды басқару тәжірибелерін ұмы-
тып қалған. �здері ойластырып жарғысын 
жазған, орысша СПК  аталатын ауыл тұтыну-
шыларының кооперативіне ұсақ шаруа қожа-
лықтары мен жеке тұрғындарды  бірік тірудің 
механизмі мен тәсілін,  іс-тетігі амалын таба 
алмай отыр. Былтыр Еңбек министрі Тама-
ра Дүйсенованың да қабылдауында болып, 
кеңескенмін. Ол бұрын бірігуге кедергі-сор 
болған 15 миллион  жарғылық қор керек де-
ген талаптың  алынып тасталғанын айтты. 

ойында жоқ. Ауыл шаруашылығы жоғары оқу 
орындары кімдерді оқытып жатыр деген сұрақ 
туады. �йгілі «Болашақ» бағдарламасы бойын-
ша шет елдердің айтулы университеттерінен 
оқып білім алып келген мамандар, жас кадрлар 
қайда? 

Қ
ысқасы, ащы шындықты айта-
йық, билік орындары мен облыс-
тардың әкімдері �з мойындарына 
ешқандай жауапкершілік алмай, 

бәрін  жекешелендіріп, �здері басқаруға бас 
ауыртпай, басқаларға басқартып, солардың  
тапқандарынан тек  салық жинап отыруды 
әдетке айналдырған. Жерді сатайық та сатайық, 
шет елдіктерге  жалға берейік деп жалаулатып 
жүрген себептері – сол. Түйіндей келгенде, 
үкімет басқаруды тікілей �з қолдарына алулары 
керек.

АУЫЛҒА К�Ш ТҮЗЕЙІК!

Президентіміз Н.Назарбаев «Қазақстан – 
2050» стратегиясын жүзеге асырудың бастапқы 
сатысының жеті бағытын белгілеп берген. 
Соның үшінші сатысы: «Жайлауда бағылатын 
мал шаруашылығын қалпына келтіру», – деп 
тұжырымдалған. Оның ішінде қой шаруашы-
лығын дамыту баса айтылған. Бірақ, қазіргі 
қа лыптасқан жағдайда облыс әкімдері де, ау-
дан әкімдері де, ауыл әкімдері де жоғарыдағы 
тапсырманы орындай алмайды. Тапсырманы 
қайталап оқып, мағынасына үңілейік. «Жайлау-
да бағылатын мал шаруашылығын қалпына 
келтіру». Қалпына келтіру үшін қоғамдық – 
қауымдық мал басы болу керек. Ал қоғамдық 
мал болуы үшін сол қоғамдық малды бағып-
қағып �сіретін ұжымдық шаруашылық құру 
керек. Қалпына келтірудің түпкі мағынасы сол. 
Колхоз дегенді кейінгі кезде ұжымшар деп жа-
санды с�збен, бұрын тілімізде жоқ с�збен ауда-
рып қолданып жүр. Ал оның тілімізде бар нағыз 
дұрыс баламасы қауымдық шаруашылық,  яғни 
қауымшар. Міне, біздің ұсынып жүргеніміз, 
осы қауымдық шаруашылық. 

Олай болса, ұжымдық меншікке негізделген 
қауымдық шаруашылықтар құруды, оны �здері 
басқаруды, жауапкершілікті  үкімет �з мойнына 
алуы тиіс. Ол үшін «Нұрлы к�ш» бағдарламасын 
қайтадан жаңғыртып, шетелдік қандастар 
к�шін де, оңтүстік қазақтары к�шінің де ат 
басын қалаға емес, далаға, ауылға бұру ке-
рек. Міне сонда, ауылда қауымшарлар к�птеп 
құрылғанда ғана қазақ даласы бұрынғыдай 
қайта жаңғырып, қыста қыстаулар, жазда жай-
лаулар малға толады. Президент тапсырмасы 
да сонда орындалады. Бұрынғы зоотехник, мал 
дәрігері, клуб пен кітапхана қызметкерлері, шо-
пан, сиыршы, сауыншы, бақташы, жылқышы, 
механизатор, тракторшы, жүргізуші, егінші, 
бағбан, ш�пші, қоймашы және басқа мамандық 
иелері �з орындарын табады. Қалаларда үйсіз-
күйсіз жүрген ауыл жастары ауылға қайта орала-
ды. Ауылдарымыз бұрынғыдай сағынып, аңсап 
барар құт мекендерге айналады. Нәтижесінде 
ауыл халқының саны �сіп, мектептерімізде 
балалар саны  артып, мұғалімдерге жұмыс 
к�бейеді. Болашағы жоқ деп жабылып жатқан 
ауылдардың �мірі қайта жанданады, ел тұрмысы 
оңалып жақсарады.

Сол себепті  жерді жеке адамдарға сату 
тоқтатылып, ол ортақ мемлекеттік меншік бо-
лып қала беруі керек. Оның игілігін бір адам 
емес, ауылдың барша тұрғындары тең к�руі 
тиіс.

...Аталы  с�здің  жүйесі,
Бабалар  жердің  киесі!

қабылдауында болып, жоғарыдағы Жоба-жо-
спарымды алдына жайып салдым. Салқын 
қабыл дады. Жобама қызығушылық  таныт-
пады. «Оған қаражатты, атқаратын адамдар-
ды, құрылысшыларды, малшылырды қайдан 
таба мыз? Инвестор тарту керек» дегенді айт-
ты. �кім дердің бәрі осындай пікірде. Сырттан 
қал талылар келіп, бар жұмысты солар атқарып 
берсе, жоғарыда айтқанымыздай, бұлар сырт-
тай бақылаушы болып, салық жинап қана 
отырса, жақсы болмақ. Ал ішкі резервтер мен 
мүмкіндіктерді пайдалануды, ізденуді, күш са-
луды ойламайды.

С�з соңында мен жылдар бойы жоғарыда 
айтылған түрлі кедергілерге байланысты құра 
алмай келген «Қайыңды» үлгі-тәжірибелік 
қауым шарды құрып, ұйымдастыруға Ауыл 
шаруа шылығы министрлігі мен Еңбек ми-
нистрлігі  нақты к�мек к�рсетсе екен деп �тініш 
етемін. Нәтижесінде  ол басқаларға үлгі бо-
лып, жол салып берер еді. Ал инвестор тартуға 
келсек, Қытайда тұратын қандастарымыздың 
арасында �з қаржымызбен, қажетті ауыл шар-
уа шылығы техникаларымызбен, тіпті, бір 
ауыл боп к� шіп келеміз деп отырғандар бар. 
Алматыдағы Дүниежүзі қазақтарының қауым-
дастығы басшылыры маған соны айтты. Міне, 
«Қайыңды» ауылына соларды шақырсақ де-
ген ойымыз бар. Қытайларды шақырғанша, 
ондағы елге жетуді армандап жүрген  қаржылы 
�з қазақтарымызды тартпаймыз ба?!

Енді осыған байланысты мемлекеттік дең-
гейде шешілуге тиісті бір мәселені к�терелік. 
Монғолияның Бай�лке аймағының малға бай 
қазақтары: «Бізге квотамен ақша бермей-ақ 
қойыңдар, �з малымызбен к�шіп баруға рұқсат 
берсеңіздер болды, �з күнімізді �зіміз к�ріп 
кетеміз» дегенді айтады. Бірақ біздің жақтың 
қырсыздары мен қырсықтары «олардың мал-
дарымен түрлі мал аурулары келіп таралуы 
мүмкін» деген сылтаумен рұқсат бермейтін 
к�рінеді. Ал �здері алдыңғы жылы Америка-
дан ауру сиырларды самолетпен әкеліп, сол 
малы қырылып, ақырында бәрін �ртеп жіберді 
емес пе?! Ал оларға неге рұқсат берген? Неткен 
келеңсіздік десеңізші!

Е
кінші кедергі, егер к�шпен бірге 
мыңғырған мал келсе, �з малы-
мызды �ткізу қиын болады дейтін 
ішкі күштер бар к�рінеді. Егер 

осы рас әңгіме болса, бұл деген сұмдық қой. 
Бұл деген президентіміздің ауылды �ркендету, 
жайлауды малға толтыру бағдарламасына қар-
сы жасалып отырған жасырын әрекеттің на-
ғыз �зі десек керек. С�здің шыны керек, пре-
зидентіміздің к�птеген тамаша бастамалары 
мен тапсырмаларын білімсіз билік орнын-
дағылар біліксіздікпен сәтсіздікке ұшыратып 
жатады. Елбасымыздың бірде оларға: «...�зде-
рің неге ізденбейсіңдер, неге инициатива та-
ныт пайсыңдар» деп ұрысқанын тыңдағаным 
бар.

Тағы бір қиын мәселе, Монғолиямен тіке-
лей байланысатын ортақ шекарамыз жоқ.

С�з соңында Ауыл шаруашылығы минис-
тр лігі жанындағы Қоғамдық кеңестерге біз 
сияқты бұрынғы ұжымшарлар мен кең шар лар-
дың қалай құрылғанын, солардың тәжірибе-
лерін жақсы білетін азаматтарды мүшелікке, 
кеңесшілікке тартса, к�п к�мек к�рсеткен бо-
лар едік.                                              

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 

бастамашыл, бұрынғы «Болашақ» 
агрофирмасының директоры

жақты жазылған. Қайыңдыда біз �ткізген 
жалпы жиналыста қауымшар құруға, оған 
мүше болуға бәрі де қол к�терген. Себебі ауыл 
адамдары бұрынғы ұжымшар сияқты жер де, 
меншік те, игіліктер де  бәріне ортақ  және бәрі 
де жұмыспен қамтылатын қауымшарға біріккісі 
келіп отыр.

Қорыта келгенде, жер жеке меншікке емес, 
ұжымдық яғни қауымдық меншікке берілуі ке-
рек. Оны қауымдық шаруашылық, қысқаша 
«қа уымшар» деп атағанымыз ж�н. «Совхоздар-
ды таратқанда, оны бұрынғыдай колхоз ету ке-
рек еді» деген пікірді бәрі айтып келеді. Жер ко-
миссиясы мәжілістерінде де бұл ұсыныс-пікір 
жиі айтылды. Колхоз яғни ұжымшар да жеке 
меншікке жатады. Айырмасы: бәріне бір ғана 

Содан кейін  елге барғанда мәселені Арқалық  
ауданы әкімдігінде қайта к�тердім.  Олар: 
«Қайыңдының 12 мың гектар егістігі, 19 мың 
гектар жайылымдығы мен шабындығы бар. 
Алыңыздар да қауымдық шаруашылықты құра 
беріңіздер» дегенді  айтты. 

Ендігі кедергі не дейсіздер ғой. Бұл жолы  
сол қауымдық шаруашылықты құрып басқа-
ратын адамды таппай пұшайман болдым. 
Бұрын кеңшар директоры болған адамдар кәр-
тайған, қазір бәрі зейнеткер. Мойындарына 
жауапкершілік алғылары келмейді. Ал аудан 
әкімдері ешкімді мәжбүрлей алмаймыз, �зіңіз 
іздеп табыңыз, деп сырт береді. Ауылдық жер-
де ел мен шаруашылық басқара алатын кадрлар 
жоқ дерлік. Оларды оқыту, даярлау ешкімнің 

Ешкімге  емес  тиесі,
Далиған  Ұлы  даланың,
Тек  қазақ  нағыз иесі! 
Сайып келгенде, халық пен билік бір-біріне 

құлақ қойып, ынтымақтасып жұмыс жасайық, 
сонда ғана тәуелсіздігіміз баянды болмақ. Жа-
зушы Ғабдол Слановтың: «Ел деген – әрі  сәби, 
әрі дана! Даналығынан  үйренсек, сәбилігіне  
әкелік  керек!» деп, артына қалдырған  керемет 
�сиет с�зі бар. Иә, халқымыздың даналығынан 
үйреніп, сәбилігіне әке бола білейік. Алтын 
бесігіміз, ұшқан ұямыз ауыл тұрғындарын 
келімсектер мен к�рінген қалталыға жем 
етпейік, тепкісіне салмайық. 

Жақында 18 қыркүйек күні Арқалық қала-
ауданының жаңа әкімі   Амантай Балғариннің 

Алматы қаласы Жетісу ауданының про-
куратурасы және біздің серіктестеріміз – 
«Аллерго Қазақстан» ЖШС және Алматы 
қаласы Жетісу ауданының әкімшілігімен  
бірлесіп Қазақстанның хабарландыру 
нарығындағы ең ірі интернет сайты – «OLX.
kz» алаңында, бір жолғы жұмыс ж�нінде 
Алматы қаласының және еліміздің барлық 
жеке және заңды тұлғаларының хабарла-
маларын біріктіретін жаңа, �з қатарындағы 
ерекше «Қолжетімді жұмыс» айдары жүзеге 
асырылуда. 

Жобаның  негізгі мақсаты жұмыссыздарға, 
студенттерге және басқа да мұқтаж тұлғаларға 

қандай да бір білім деңгейін, мамандықты, 
біліктілікті қажет етпейтін, тек қана қуат пен 
ынтаға шектелген бір жолғы жұмыс және же-
дел еңбекақы табуға мүмкіндік ұсыну болып 
табылады.

Бір жолғы жұмыс түсінігіне қысқа мерзімді 
және т�лемақысы әдетте кішігірім болатын 
жұмыстар кіреді (3000-5000 теңге). Мысалға, 
бұл газонды қию, құрылыс қалдықтарын 
шығару, үй жинау, терезе жуу, ағарту, сырлау, 
итті қыдырту, яғни үй шаруашылығындағы 
кез келген жұмыс. 

Мұндай жұмыстар халықта үлкен 
сұранысқа ие екендігін талдау к�рсетті, 
оған дәлел Сейфуллин және Рысқұлов 

даңғылдарында және басқа орындарда ұзақ 
жылдар бойы орын алып отырған биресми 
еңбек нарығының болуы және олар біздің ой-
ымызша бұл жобаның енгізілуінен бастап �з 
�зектілігін жоғалтады.

Іс жүзінде, танымал сайт базасында 
заманға сай бір жолғы жұмыстарды қамтитын 
интернет алаңы құрылуда және онда тегін, 
тіркелусіз жедел түрде жұмыс күшіне 
сұраныстар мен ұсыныстар жүктеледі, ал 
жұмыс беруші мен жұмыскер бір-бірін таба-
тын тағы да бір кең және қолжетімді қайнар 
к�зіне ие болады.   

Жоба қоғамды жұмыспен қамту, мүлікке 
қарсы қылмыс тардың санын т�мендету 

сияқты әлеуметтік сұрақтарды шешуге 
бағытталғандығын, сонымен бірге жоба қандай 
да бір бизнес идеямен байланысты емес және 
ақшалай табыс алуға бағытталмағандығын 
айта кеткен ж�н.

Жоба жастарды еңбекке баулуға, қоғамда 
қылмыс жасағаннан к�рі �зінің адал еңбе-
гімен ақша табуға оңайрақ түсінігін енгізуге, 
азаматтардың тұрмыс жағ дайын жоға ры лату-
ға, қылмыстылықтың, со ның ішінде мүлікке 
қарсы (ұрлық, тонау және қарақшылық) 
қыл мыстардың деңгейін т�мендетуге  бағыт-
талған.

Жанат АМАНТАЙ

• Өңірлік даму

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ �ЛІ ДЕ �ЛСІЗ

Оңтүстік Қазақстан облысының �ткен 9 айдағы 
әлеуметтік-экономикалық даму қорытындыларына ар-
нал ған жиында �ңірге жыл басынан бері 240 млрд теңге 
инвестиция тартылғандығы айтылды. 

Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасының хабарлауынша, есепті мерзім ішінде 
�ңірдегі �неркәсіп �ндірісінің к�лемі 574,2 млрд теңге, 
ауыл шаруашылығы жалпы �німінің к�лемі 319,6 
млрд теңге болды. Құрылыс жұмыстарының к�лемі – 
125,3 млрд теңге. Жиналыста �ңірдің инвестициялық 
әлеуетінің толық пайдаланылмай отырғандығы ай-
тылды. 9 айда экономикаға 240,8 млрд теңге түскен, 
бұл – �ткен жылғы мерзіммен салыстырғанда 82,4 
пайыз. Құрылыс саласында биыл жоспарланған 14 
нысан құрылысының жетеуі кесте бойынша жүріп 
жатыр. «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында б�лінген 
қаражаттың 96 пайызы игеріліп, жоспарланған 
жұмысты жыл аяғына дейін толық бітіру к�зделген. 

  

• ЭКСПО – 2017

КЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙДЫ

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ басқарма төрағасы 
Ахметжан Есімов пен Ангола Республикасы Ұлттық 
секциясының комиссары Альбина Ассис Африканоның 
кездесуі �тті.  

Кездесу барысында А.Есімов Ангола секция сы-
ның комиссарын жақында тағайындалған жауапты 
қызметімен құттықтай отырып, к�рмені ұйым  дастыру 
барысында жүргізіліп жатқан жұмыс бары сымен таны-
стырып �тті.

«Алдағы к�рменің тақырыбын ерекше атап �ткім 
келеді. Ол �те заманауи әрі �зекті тақырып. Анго-
ла «Барлығына арналған энергия» тақырыпшасын 
таңдады. �йткені, бұл бағыттың жүзеге асуы бізге 
кедейлікпен күресуге к�мек беріп, мемлекеттің 
экономикалық және әлеуметтік дамуына �зіндік к�пір 
боларына сенімдіміз. Бұл тақырып негізгі болып та-
былады, себебі Ангола Республикасының энергетика 
саласындағы стратегиясымен сәйкес келеді», – деді А. 
Африкано.

Кездесу соңында Ангола ЭКСПО – 2017 ха лық-
аралық мамандандырылған к�рмесіне қатысу туралы 
келісімшартқа қол қойды.  

• Жаңа жүйе

НЕСИЕЛЕНДІРУДІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ

Мал бордақылау алаңдарын және сүт қабыл дау 
пункттерін кепілдіксіз сатып алу үшін Ауыл шаруа-
шы лығы министрлігі несиелендірудің қолжетімді лігін 
қамтамасыз ететін жүйе әзірледі.

Үкімет отырысында ведомствоның бірінші 
вице-министрі Қайрат Айтуғанов атап �ткендей, 
«ҚазАгро» акционерлік қоғамының еншілес ұйым-
дары арқылы лизингке бере отырып, бастапқы жарна 
ретінде инвестсубсидиялар қарастырылады және бұл 
қаржыға кепілдікке сатып алынатын жабдықтар алы-
нады. Отандық компаниялар нарықта модульді сүт 
қабылдау пункттерін іске қосуды ұсынып отыр. Олар аз 
шығынды және арнайы орындар мен қондырғыларды 
монтаждауға қосымша қаражатты қажет етпейді. Осы 
орайда қазіргі күні әрбір облыста аталған жоба алғаш 
іске асырылатын аудандарды анықтау жұмыстары ба-
сталды.

• Мемлекеттік сатып алу

ЗАҢДЫ БЕЛДЕН БАСУ ТИЫЛАР ЕМЕС

Мемлекеттік органдар конкурстық құжаттамалар 
жасау барысында сатып алулар ережесін бұзуды доғарар 
емес.

Бұл мемлекеттік сатып алулар порталына мони-
торинг жүргізу барысында анықталды, деп хабарлады 
Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасының баспас�з 
қызметі. Тапсырыс беруші мемлекеттік органдар ма-
мыр айынан бері конкурстық құжаттама даярлау ба-
рысында 53 құқық бұзушылыққа жол берген. Мәселен, 
жақында Ақсу аудандық білім б�лімінде заңбұзушылық 
тіркелді. Хабарландыруды жариялау кезінде орган 
картридждердің кейбір маркаларын ғана к�рсеткен. 
Ол әлеуетті жеткізушілердің санын шектеуге әкеп 
соқтырар еді. Ол «Мемлекеттік сатып алулар туралы» 
заңның 21-бабының 3-тармақшасына қайшы келеді.

Палата сарапшысы Айдар Қажымұқанның 
прокуратураға арыз түсіруінен кейін мемлекеттік 
ішкі аудит департаменті мемлекеттік сатып алу-
лар туралы заңнаманы сақтау бойынша камерал-
ды бақылау жүргізген. «Камералды бақылау бары-
сында сіздің арызыңызда к�рсетілген техникалық 
ерекшелікте тауардың фирмалық атауын к�рсету 
арқылы әлеуетті жеткізушілердің санын шектеуге 
бағытталған дәйектер расталды», – делінген депар-
тамент басшысы Н.Құдайбердиевтің жауап хатында. 
Осыған байланысты жарияланған мемлекеттік сатып 
алулар заңсыз деп танылды. «Сондай-ақ мониторинг 
барысында Іле ауданы Боралдай ауылы әкімі аппа-
раты жариялаған хабарландырудан да осыған ұқсас 
кілтипан анықталды. Кәсіпкерлер палатасы Алма-
ты қаласы («Промкомплект-Б» ЖШС) мен Алматы 
облысының («TSC �мбебап құрылыс машинасы» 
ЖШС») мамандандырылған ауданаралық сотында 
мемлекеттік сатып алулардың жауапсыз жеткізушілері 
тізіліміне ілінген кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау 
жұмыстарымен айналысуда. �ңірде отандық тауар 
�ндірушілерді қолдау шаралары жүргізілуде, апта сай-
ын мемлекеттік сатып алулар порталына мониторинг 
жасалады. Осы бағытта 18 кәсіпкерге сомасы 11 млн 
теңге болатын конкурстарға құжаттама дайындауға, 
мемлекеттік сатып алулар порталына тіркеуге к�мек 
беріліп, заңнама негіздері түсіндірілді», делінген хабар-
ламада. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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• Өңір өрісі • Байқау

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы  және  
Алматы қаласының 1000 жылдығына  
арналған дәстүрлі «1-курс таланттары»  
к�ркем�нерпаздар  байқауы  биыл  да  �з 
деңгейінде �тіп, к�пшілікті бір серпілтіп 
тастады.

К�ркем�нерпаздар байқауының мақсаты 
– жалынды жастардың бойындағы отты 
�шірмеу, �нерге, шығармашылыққа деген 
қызығушылықтарын арттыру және сахна 
құдіретін түсінулеріне 
ық пал ету.  Бұл – жастар-
дың бойындағы жалы-
нын, жігерін, таланты-
мен ұштасқан �нерін 
к�рсететін, әнге елітіп, 
күйге б�леп, бимен әрлеп 
�зіне баурап алып кететін 
жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпарларды баптайтын 
байқау. Биылғы жылы 
байқауға 800-ден аса 
�нерлі  жастар қатысты. 
Олардың ең үздіктері  га-
ла-концертте  марапат-
талып, �з �нерлерін  паш 
етті. 

Үздік деп танылған  �нерлі жастар-
ды  университетіміздің  бірінші проректоры 
Мұхамбетқали Бүркітбаев,  әлеуметтік даму 
ж�ніндегі проректор Шолпан Жаманбала-
ева, оқу жұмысы ж�ніндегі проректордың 
м.а.  Асқар Хикметов марапаттап, жастарға 
ақ жол тіледі. Марапаттау кешінен кейін сын-
нан сүрінбей �ткен талантты жастар сахна-
да �з �нерлерін к�рсетті. Бұл байқау к�птің 
к�ңілінде қалар ерекшеліктерге толы болды. 
Атап айтар болсақ, шығыстану факультетінің 
студенті, талантты жас пианист Нұртолқын 
Самғар шетел шығармаларынан попурри 
орындап, к�рерменнің ыстық ықыласына 
б�ленді.  Журналистика факультетінің 
студенті күміс к�мей, жез таңдай Алты-
най Бажанованың әні к�рерменнің к�ңілін 
к�терді.  Кеште  әр түрлі халық билерін билеп, 

бірден к�зге түскен дарынды бишілер аз бол-
мады. Жаңа ғасырдың жаңа стиліне сай, жаңа 
заманның жаңаша к�зқарастағы жастарының 
заманауи биімен химия және химиялық тех-
нология факультеті �зге �нерпаздардан ерек-
шеленді. 

«Эстрадалық ән» номинациясы бойынша 
1 орынды қанжығасына байлаған филоло-
гия және әлем тілдері факультетінің студенті  
Абзал Жаңабай: «Университетімізде осындай 
ауқымды жобаның �тетіне  қуаныштымын. 

�йткені, ауылды жерде дарынды да �нерлі 
жастар к�п. Бірақ, олардың �нерін шыңдауға 
ауылда мүмкіндік жоқ. �нерлі жастардың ты-
нысын ашатын осындай байқау үшін универ-
ситетке зор алғыс білдіремін!» – деп байқаудан 
кейінгі қуанышын  жасыра алмады.   

Ал химия және химиялық технология 
факультетінің студенттері жоғары деңгейдегі 
дайындықтарының арқасында  бұл байқауда 
к�п жетістікке жеткенін мақтанышпен айтып 
�тті. 

Осылайша, �нер алаңында талантты жас-
тар дың тұсауы кесілді. �нерге жаны құмар 
жаста рымыздың қадамдары сәтті болғай. Ал 
ерекше әсерге б�ленген к�рермендер бұл кеш-
ті ұзақ уақыт есте сақтары анық.

Сымбат АЙДАРХАН

ӨНЕРГЕ ӘРКІМНІҢ-АҚ 
БАР ТАЛАСЫ

Петропавл қаласында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аясында «Тәуелсіздіктің 
жас жұлдыздары» атты �ңірлік 
жастар форумы �тті.
Форум қатысушыларын қарсы алған 
облыс әкімі Ерік Сұлтанов бүгін бұл 
шараға еліміздің нағыз патриоттары, 
�ңірдің жаңашыл, белсенді жастары 
жиналғанын тілге тиек етті.

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
ЖАС ЖҰЛДЫЗДАРЫ

«Жас ұрпақтың бойын-
да қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру, оларды жұмыспен қамту, 
саламатты �мір салтын ұстану, талантты 
жастарды қолдау мемлекеттік жастар 
саясатының басты басымдықтары 
саналады. Сіздерге аға буынның ізін 
жалғастыру, бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру, ХХІ ғасырда Қазақстанның 
�ркендеуі мен әлемге танылуын 
қамтамасыз ету міндеті жүктеліп отыр», 
– деп атап �тті �ңір басшысы.

Облыс әкімі Ерік Сұлтанов �з 
с�зінде жастарға сапалы білім беру 
мен жұмыспен қамтудың мемлекеттік 
бағдарламаларының сәтті жүзеге асыры-
луын, сондай-ақ қолжетімді баспанамен 
қамтамасыз ету ж�нінде де атап �тті.

«Жыл басынан бері «Жасыл ел» 
бағдарламасын жүзеге асыру бары-
сында 15 мыңнан астам адам жұмысқа 
орналастырылған. «Жұмыспен қамту 

жол картасы-2020» бағдарламасын 
жүзеге асыру аясында облыстың бес 
ауданында еңбек жастарын тұрғын 
үймен қамтамасыз ету мақсатында алты 
жастар жатақханасы салынуда. Жыл 
басынан бері 2 146 жас маман аталған 
бағдарламаның қатысушылары атанған. 
«Жастар тәжірибесінен» �туге 1 997 адам 
жіберілген.

«Дипломмен ауылға!» бағдарламасы 
аясында 1007 жас маман 134 млн. 
теңге к�лемінде к�термеақы алған, ал 
бағдарламаның 540 қатысушысына 1 
337,9 млн. теңге несие берілді.

�ңірлік форум аясында дәстүрге 
сай осы жылы айтарлықтай жетістікке 
жеткен солтүстікқазақстандық жастар 
бірқатар марапаттарға ие болды.

«Жас дарын» аталымы бойынша 
Тимур Кәрімжанов үздік деп танылса, 
«Үздік жас ғалым» атағына Татьяна 
Ермолаева ие болды, ал «Үздік жас ин-

новатор» марапатына Маржан Аманжо-
лова қол жеткізді.

Мағжан Жұмабаев ауданынан Иван 
Горбаль «Жас батыр» аталымы бойын-
ша марапатталды. Иван қауіптілікке 
қарамастан, құтқарушыларды күтпей, 
жанып жатқан үйге кіріп, екі кішкентай 
баланы құтқарды. Оның ерік-жігері 
мен батырлығының арқасында үш бала 
аман-есен қалған.

Сондай-ақ, солтүстікқазақстандық 
жастар арасында «Үздік маман» аталы-
мына Дәулет Серғазин, «Үздік спорт-
шы» аталымына Рустам Набиуллин 
және «Үздік студент» аталымына Олжас 
Т�леген лайық деп танылды.

«Ең үздік әлеуметтік жоба» ата-
лымы бойынша «Улыбка» балалар 
қайырымдылық қоры танылса, «Жа-
стар ісі бойынша үздік комитет» болып 
Мемлекеттік-техникалық колледжінің 
жастар ісі бойынша комитеті, «Үздік 

жастар ұйымы» аталымы бойынша Ғ. 
Мүсірепов атындағы ауданның әскери-
патриоттық «Ел тірегі – опора страны!» 
клубы жеңімпаз атанды.

«Жастар саясатын жариялайтын 
үздік бұқаралық ақпарат құралы» ата-
лымында «Молодежная-Жастар» газеті 
марапатталды.

Форум аясында жас маман-
дар, жас кәсіпкерлер, спортшылар, 
Тәуелсіздік құрдастары, сондай-ақ 
«Серпін-2050», «Дипломмен ауылға» 
бағдарламаларының қатысушылары с�з 
с�йледі.

Іс-шара облыстық филармония 
әртістерінің даярлаған концерттік 
бағдарламасымен аяқталды.

Форум аясында «Жастар ұйымдары 
мен қозғалысының қызметі», «Жас 
кәсіпкерлер», «Тиімді мемлекеттік 
басқару» атты үш пікірталас алаңының 
жұмысы жоспарланған.

КӘСІПҚОЙ БОКСТЫҢ ШЕБЕРІ

ТАШКЕНТТЕН ЖҮЛДЕЛІ ОРАЛДЫ

Руслан Мадиев АҚШ-тағы жекпе-жегін 8-ші раундта жеңіспен аяқтады

Қазақстан дзюдошылары Гран Приде командалық есепте екінші орын алды

• Cпорт

Кәсіпқой боксшы, Қарағанды бокс мектебінің 
түлегі Руслан Мадиев �зінің сегізінші жекпе-жегін 
жеңіспен аяқтап, жанкүйерлерін үлкен қуанышқа 
б�леді.

Американың Коста Меса қалашығында �ткен 
бокс кешінде қазақстандық былғары қолғап шебері 
мексикалық қарсыласы Бальтазар Рамиресті 
ұпай санымен ұтты. Бір айтарлығы, Руслан ұзақ 
раундтық жекпе-жек сынына тұңғыш рет түсті. Ал 
оның қарсыласының осынша раундтан тұратын 
айқастарда бұдан бұрын да бақ сынаған тәжірибесі 
бар болатын.

Еске салар болсақ, Руслан Мадиев бұған дейін 
кәсіпқой рингте жеті жекпе-жек �ткізіп, соның 
бәрінде де жеңіске жеткен еді. Қарағанды бокс 
мектебінен Головкин, Сәпиев сынды былғары 
қолғап шеберлері шыққанын тек ғана еліміз емес, 

бүкіл дүние жүзі жақсы біледі. Солардың ізін басып 
келе жатқан Рулан Мадиевтің жұлдызы бұдан да 
жарқырай к�рінетін шақтары әлі алда деп ойлаймыз.

�ткен аптаның соңында Ташкентте дзюдодан 
�ткен Гран При �з мәресіне жетті. Үш күнге 
созылған байрақты бәсекеге әлемнің 15 елінен 
140 спортшы қатысты. Бұл додада елімізден 17 
балуан күш сынады. Нәтижесінде Қазақстан 
жалпы командалық есепте екінші орынға 
тұрақтады.

К�шбасында – 6 алтын, 3 күміс, 11 қола ме-
дальмен �збекстан. Қазақстанның қоржынында 
– 3 алтын, 2 күміс, 5 қола жүлде. Ал үшінші болған 
Ресей 3 алтын, 2 күміс, 4 қоланы еншіледі.

Алғашқы алтынды жарыстың бірінші күнінде 
Айгүнім Түйтекова олжалады. 52 келіде сынға 
түскен ол финалда �збек Диера Келдияровадан 
басым түсті. Қола жүлдегерлер – �збекстандық 
Гүлайым Жұмабаева мен хорват Тене Сикич.

Жарыстың соңғы күнінде Қазақстан қор-
жынына екі бірдей алтын түсті. Алдымен 78 келіде 
белдескен Гүлжан Иссанова чемпион атанды. 
Ол ақтық кездесуде белорусь Марина Стускуяны 
жеңді. Қола орыс Дарья Карпова мен �збек Рахима 
Юлдашовға бұйырды.

Ал үшінші алтынды ең ауыр салмақта күш 
сынасқан Ержан Шынкеев алды. 100 келіден ау-
ырлар арасында ресейлік Андрей Волковтың жа-
уырын жер иіскетті. Қолаға �збекстандық Болто-
бой Балтаев пен беларусь Александр Вахавяк қол 
жеткізді.

66 келіде күрескен Азамат Мұқанов финалда 
жапон Кенго Такачиге жол беріп, күміс жүлдені 
иеленді. Екінші күмісті 78 келіге дейінгілер ара-
сында белдескен Албина Амангелдиева алды. Дәл 
осы топта �нер к�рсеткен тағы бір отандасымыз 

Зарина Райфова қола жүлдегер атанды. Сонымен 
қатар, қыздар арасында қола жүлдеге Аделита 
Чербакова, Севара Нышанбаева қол жеткізді. Ал 
жігіттерден қола медальға Бауыржан Жауынтаев 
пен Виктор Дымьяненко ие болды.

С�йтіп, Қазақстан командасы дзюдодан �тен 
әлемдік байрақты бәсекеде командалық есеп бой-
ынша екінші орынды жеңіп алды. ¡зірше қанағат. 
Қайратты к�рсететін байрақты бәсекелер әлі алда. 
Жеңісті күндер к�бейе берсін!

Ислам АСФЕНДИЯР

• Сұлулар сыны

Қыздарға әсемдік жарасады...
Елбасы Н.�.Назарбаевтың 
«Қазақстан – 2050» стратегиясы –
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауындағы негізгі бағыт – 
қазақстандық патриотизм. 

Жамбыл атындағы Қазақ 
мемлекеттік филармониясында «Ал-
маты аруы – 2016. Мыңжылдықтың 
сұлуы» байқауының финалы �тті. Кон-
курс Алматы қаласының 1000 жылдығы 
аясында ұйымдастырылған болатын. 
¡ділқазылар үшін ең сұлуларды 
анықтау оңайға түскен жоқ. �йткені 
аймаңдай, ақтамамақ, құралай к�з, 
қиғаш қас сұлулардың қай-қайсысы да 
қалың к�пшіліктің к�зайым қуанышы, 
үлпілдеген үміті болуға лайықты еді.

Сонымен, «Алматы аруы – 2016. 
Мыңжылдықтың сұлуы» байқауының 
жеңімпазы жүлдесін Республикалық 

эстрадалық цирк колледжінің түлегі 
Камила ¡сілова жеңіп алды. Ол 17 

жаста. Камила университетке, актерлік 
шеберлік факультетіне түсуді немесе 

хореографиялық білімді жалғастыруды 
жоспарлап жүр. Камиланың арма-
ны – болшақта кәсіби би студиясын 
ашу. Жас аруды бұл арманы биіктерге 
бастайды деп сенеміз.

Байқау қорытындысында бірінші 
вице-ару атағына Айдана ¡лиева, 
екінші вице-ару атағына Лаура Ис-
маилова, үшінші вице-ару атағына 
Адема Алмаз лайықты деп табылды. 
Сонымен қатар байқауда бірнеше 
аталым белгіленген болатын. Осыған 
қарай, «Суперстар ару» аталымын 
Адема Нұрғали жеңіп алды. «Теңдессіз 
ару» аталымына Адема Алмаз лайықты 
болды. «Халық таңдаған ару» аталымы 
Валентина Черкашинаға бұйырды. 
«Универсиада аруы» аталымын Владис-
лава Лизова жеңіп алды.

Ибраш ТҰРЫМБЕТ

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

Қазіргі заманда еңбек еткен адамға байлықтың 
да, дәулеттің де к�зін табу еш қиын емес. Тек 
ынта, ықылас керек. Ол үшін ерінбей еңбек ету 
керек. �згелердің де �негесіне, оң тәжірибесіне 
сүйенгеннің артықтығы жоқ. Мысалы, «Макси-
мум» аймақтық инвестиция орталығы ашылғалы 
бері Түркістан қаласы бойынша жалпы со-
масы 2,9 млрд теңгені құрайтын 1038 жоба 
қаржыландырған. Оның ішінде 1,6 млрд теңгені 
құрайтын 1018 жоба «Ырыс» микроқаржы 
ұйымына тиесілі к�рінеді. Бұл кәсіпкерлікті енді 
бастаған тұлғаларға да �те тиімді жобалар болып 
отыр.

Қазіргі таңда аталмыш жобалар сәтті жүзеге 
асып, кәсіпкерлер еңбегінің жемісін к�руде. 

Солардың бірі – «Дидар» шаруа қожалығы 3 гектар 
жерге жылыжай кешенін тұрғызу мақсатында 2014 
жылы «Максимум» АИО-нан 270 млн теңге несие 
алған болатын. Бүгінде кәсіпкер �німдерін тек қана 
жергілікті нарық емес, Ресей еліне де экспортқа 
шығару арқылы жылыжайдың жұмысын жүйелі 
жолға қойып алды. Аз уақыттың ішінде тұрмысы да 
едәуір түзеліп қалды. �зін де, �згені де жарылқайтын 
дәрежеге жетті. Отбасына береке, құт орнады. Міне, 
ақ адал еңбектің, т�ккен тердің нәтижесі осындай! 
Адамды еңбек к�ркейтеді, �ркендетеді екен! Міне, 
барды барынша ұқсата білудің нәтижесі осы.

Ал, индустриалды аймақта орналасқан «Grand 
Miks» жиһаз цехы ғимаратын заманауи жабдық-
тармен толықтыруда. Олар «Максимум» АИО-нан 
68 млн теңге к�лемінде несие алғанды. Сол қаржыны 
Қытай елінен ең соңғы үлгідегі жабдықтарды сатып 
алуға жұмсады. Қазіргі таңда қажетті жабдықтарын 

• Кәсіпкерлік қадамдары

Шағын несиемен де баюға болады

ШАРУАЛАРҒА ТИІМДІ ЖОБА
орнатып, цехтың жұмысын бастап жіберген кәсіп кердің 
алдағы мақсаттары айтарлықтай ауқым ды.

Сонымен қатар, ағаш �ңдеу цехына 12 млн. теңге 
к�лемінде несие алған жеке кәсіпкер Нұрлан Сәулебаевқа 
«Ырыс» МҚҰ тарапынан қолдау к�рсетілген. Кәсіпкер 
бүгінде �з жұмысын жолға қоюмен қатар 20-ға жуық 
жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Несиенің 
несібісін к�ріп, табыстың к�зін тапқан кәсіпкер алдағы 
уақытта микроқаржыұйымынан тағы да жеңілдетілген не-
сиені алуға жоспар құрып отыр.

Сонымен қатар кәсіпкер Ербол Ашабаев 3 ай бұрын 
ірі қара мал бордақылау және жылына 70 тонна ет �ндіру 
мақсатында «Ырыс» МҚҰ-нан 9 млн теңге несие алып, 
қожалық жұмысын анағұрлым жолға қойған. Осылайша 
�з �ңірінде мал шаруашылығын дамытуға елеулі үлесін 
қосуда. Айта берсе мұндай мысалдар к�п. Қазақ атамыз: 
«Мүмкіндік барда қарманып қал» деген с�зді бекер айт-
пайды. Кәсіпкерлікті бастау мен оны ілгері жалғастыруға, 
с�йтіп, �зіңе, еліңе де пайда әкелудің жолын үкіметіміз 
күнделікті к�рсетіп, барлық жағдай туғызып та жатыр. 
Тек соны іс жүзіне асыру үшін екі қолға-бір күрек ұстау 
дағдымыздан жаңылмағанымыз ж�н-ау. Еңбек еткенге 
ештеңе жетпейді.
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