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• Ақшаң болса қалтаңда...

 «НҰР ОТАН» партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-
Мұхаммед Ақтөбе облысына жұмыс сапарының қорытынды бөлімінде 
«Нұрлы жол» және индустриалдық-инновациялық бағдарламалар аясындағы 
жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Бұл туралы «Нұр Отан» 
партиясының баспасөз қызметі хабарлады.

  СОҢҒЫ 3 жылда «Болашақ» бағдарламасын бітірген мемлекеттік 
қызметшілер саны 39 пайызға өсті, деп мәлімдеді халық алдында есеп берген 
мемлекеттік қызмет істері министрі Талғат Донақов.

  ЕРЕВАНДА өткен ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің қауіпсіздік кеңестері 
хатшылары комитетінің кезекті отырысында әскери ынтымақтастық бағыттары 
талқыланды.

  АЛМАТЫДА қала әкімдігі мен Батыс Қазақстан облысы әкімдігі арасында 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Енді батысқазақстандық  
фермерлердің өнімдері Алматыға тікелей жеткізілетін болады. Бұл өз кезегінде 
азық-түлік өнімдерінің бағасын төмендетуге септігін тигізеді, деп хабарлады 
Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА кез келген мамандандырылған ХҚКО-да 
жүргізуші куәлігі беріледі.

«Террористік актінің 
салдарынан адамдардың 

құрбан болуына байланысты 
Қазақстан Республикасында 

ұлттық аза тұту жариялау 
туралы» Қазақстан 

Республикасы 
Президентінің Өкімі

Ақтөбе қаласында жасалған террористік ак-
тінің салдарынан әскери қызметшілер мен аза мат-
тардың қаза болуына байланысты Қазақ стан Ре-
спубликасында 2016 жылғы 9 маусымда ұлттық 
аза тұту жариялансын.

Қазақстан Республикасының
Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 8 маусым

ЛАҢКЕСТІККЕ ҚАТЫСЫ БАРЛАР 
ҚАТАЛ ЖАЗАЛАНУЫ ТИІС

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
Ұлттық қауіпсіздік коми тетінің төрағасы Вла-
димир Жұмақа нов ты қабылдады.

Кездесу барысында В.Жұмақанов Мемлекет 
басшысына Ақтөбе облысындағы антитеррорлық 
операцияның осы кезеңге дейінгі нәтижелері тура-
лы баяндады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз 
қызметі.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төра ғасы 
қазіргі уақытқа дейін 13 қыл мыс кердің көзі жой-
ылып, 14-і жара лан ғанын айтты. Бұдан бөлек, 
дайын дық кезеңінде қылмысқа қатысудан 20 
адам бас тартқан, олар анықталып, жауап алын-
ды. Қазіргі кезде 6 адам іздестірілуде, қолда 
бар ақпарат бойынша, олар Ақтөбе облысының 
аумағында жүр.

Қазақстан Президенті Ақтөбе облы сындағы 
террористік әрекеттерге қаты сы бар адамдарды 
ұстап, тұтқындау жұ мыстарын тиімді түрде жүргізу 
қажеттігін атап өтті. «Біз олардың сол өңірде екенін 
білеміз, жеке бастарына қатысты мәліметтер 
белгілі, халыққа ескертілді. Қылмыскерлердің 
бәрін түгел тұтқындау қажет. Қарулы қарсылық 
көрсеткен жағ дайда көздерін жою керек. Барлығы 
ең қатал жазаға тартылуға тиіс», – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

ЖЕР КОДЕКСIНIҢ КЕЙБIР 
НОРМАЛАРЫ ҚАЙТА ҚАРАЛАДЫ

Парламент Мәжілісі «ҚР Жер кодек сінің 
кейбір нормаларының қол да нысын және «ҚР 
Жер кодексіне өзге рістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы ҚР 
Заңының қолданысқа енгізілуін тоқтата тұру 
туралы» заң жобасын жұмысқа алды.

– Бұл заң жобасы жер заңнамасының кейбiр 
нормаларын қолдануға мораторий енгiзу ту-
ралы Президенттiң 2016 жылғы 6 мамырдағы 
Жарлығын орындау үшiн әзiрлендi. Аталған заң 
жобасы осы жылдың 31 желтоқсанына дейiн 
бiрқатар нормалардың қолданысқа енгiзiлуiн 
тоқ татады. Аграрлық мәселелер комитетi осы 
заң жобасын жұмысқа әзiрлеуге және ол бой-
ынша қорытынды әзiрлеуге дайын, – деп баян-
дады Мәжiлiстiң жалпы отырысында аграрлық 
мәселелер комитетiнiң төрағасы Омархан Сапар-
хан.

Мемлекет басшысы Жер кодексiнiң қоғамдық 
резонанс тудырған бiрқатар нормаларына 
2017 жылға дейін мораторий жариялаған едi.  
Нұрсұлтан Назарбаев кең көлемді түсіндіру ша-
раларын жүргізіп, бұл жұмысқа бүкіл партиялар 
мен қоғамдық ұйымдарды тартып, жер мәселесі 
бойынша өз позициясын білдірген барлық азамат-
тарды диалогқа шақыруды тапсырды. Сонымен 
қатар, Президенттiң тапсырмасы бойынша Жер 
реформасы жөнiндегi комиссия құрылды. > [ 2 ]

• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

«НҰРЛЫ ЖОЛ»: 
ҚАРАЖАТ ДҰРЫС 

ИГЕРІЛУІ ТИІС 
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің төрағалығымен өткен Үкіметтің селек-

торлық отырысында 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы Жол» мемлекеттік 
инфрақұрылымдық дамыту бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері қаралды. 

Елімізде «Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылғалы бері 200 мыңнан 
астам жұмыс орны ашылып, 11 385 отбасы баспанамен қамтамасыз етілді. Инфрақұрылымдық 
нысандарды салудағы тауарлардағы, жұмыстардағы және қызметтердегі қазақстандық 
қамту 80 пайыздан асатын көрсеткішке жетті.

Өткен жылы «Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін Ұлттық қордан 
770,1 млрд. теңге бөлініп, оның 92 пайызы игерілді. Биыл Ұлттық қордан 839,9 млрд. теңге 
бөлінеді. Оның ішінде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түрінде 503,4 
млрд. теңге және ұлттық холдингтердің облигациялық қарыздары арқылы 336,5 млрд. теңге 
қарастырылған. 

Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев баяндағандай, маусымдағы жағдай 
бойынша аталған қаржының 99,1 млрд. теңгесі немесе 12 пайызы игеріліпті. Оның ішінде 
көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту бағыты бойынша 47,2 млрд. теңге, 
республикалық маңызы бар көлік жолдарын салу және қайта жаңғырту үшін 35,2 млрд. теңге 
жұмсалған. Ағымдағы жылы шамамен 900 шақырым республикалық маңызы бар көлік 
жолдарын салу және жаңғырту жоспарланған. Оның ішінде Алматы – Шу учаскесінде екінші 
теміржол құрылысына 8 млрд. теңге, Құрық портында паромдық өткел салуға 4 млрд. теңге 
жұмсалмақ. Жылумен, сумен жабдықтау және су тарту жүйесін жаңғыртуға бюджеттік кредит-
теу арқылы 16,6 млрд. теңге бөлу жоспарланған.

«Жалпы, 2016-2017 жылдары инженерлік желілердің 1 184 шақырымы, оның ішінде жы-
лумен жабдықтаудың 92 шақырым, сумен жабдықтау жүйесінің 816 шақырым және су тар-
ту жүйесінің 276 шақырымын салу және жаңғырту жоспарда бар», – деді ұлттық экономика 
министрі. 

Инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев көлік саласының жобаларын жүзеге 
асыруға, техникалық стандарттарды сақтау үшін зертханалық базаны құруға, геологиялық 
барлау жұмыстарының барысына тоқталды. ИДМ басшысының мәлімдеуінше, «Нұрлы Жол» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 11 автожол салынады. Бұл ретте салынған автожол-
дар облыстардың бip-бipiмeн сауда-саттығын, экономикалық байланыстарын нығайтып 
қана қоймай, еліміздің әлеуметтік-экономикалық өсуіне, шағын және орта бизнестің дамуы-
на оң ықпал етеді. Ал тасымалдардың көлемі 2,5 есе өседі деп күтілуде. Бұған қоса, қалалар 
арасындағы көлік қолжетімділігін жақсарту есебінен жалпы өңірлік өнімнің орташа жылдық 
өсуі 80 млрд. теңгені құрайды. Салынған жолдардың бойында ұлттық стандартқа сәйкес 
200-ден астам қызмет көрсету объектілері бой көтеріп, қызмет көрсету саласының дамуына 
және жол инфрақұрылымын жақсартуға оң әсерін тигізбек. Жалпы, жол құрылысында 30 
компания жұмыс атқаруда. Биыл еліміздегі барлық жолдардың құрылысына, соның ішінде 
«Нұрлы Жол» аясында салынып жатқан жобалардың құ¬рылысына 100 мың адам жұмысқа 
тартылады. 

Үкімет отырысы барысында мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуы бойынша қаржы 
министрі Бақыт Сұлтанов, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев, «Бәйтерек» ұлттық 
холдингі басқармасының басшысы Ерболат Досаев баяндама жасады. 

Үкімет басшысы ел дамуы үшін аса маңызды бағдарламаның өз деңгейінде орындалуын 
қатаң бақылайтынын айтып, тиісті органдарға бірқатар тапсырма берді. «Тың баяндамаларға 
қарамастан барлық өңірлер осы бағдарлама бойынша қажетті ресурстардың бәрін дер 
кезінде игере алады дегенге күмәнім бар», – деді Кәрім Мәсімов. Сондықтан Премьер-ми-
нистр Ұлттық экономика министрлігіне «Нұрлы Жол» бағдарламасына бөлінген қаражатты 
өңірлер арасында қайта үлестіруге қатысты ұсыныстар енгізуді тапсырды.

Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ

Тіл үйренудің 
тиімді 
жолдары

Халық қалт
айтпайды

ВАЛЮТА БАҒАМЫ

09.06.2016

USD 331.59

EUR 376.95

RUB 5.14

GBP 482.07

JPY 3.1

CHF 344.37

CNY 50.46

KGS 4.85

100 UZS 11.3

Қаратөбедегі
жаңа 
өндірістер
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• Әлеумет • Ішкі аудит

Биыл алғашқы 4 айдың ішінде 116 млрд теңге көлемінде мемлекеттік 
сатып алулар бойынша заң бұзушылықтар жойылды.

Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында 2015 жылғы рес публикалық 
бюджеттің атқарылуы туралы үкімет есебін баяндаған қаржы министрі Бақыт 
Сұлтанов: «Былтырғы бюджет бойынша кіріс бөлігі нақтыланған жоспармен 
салыстырғанда 105,7 пайызға орындалды. Біз салықтық резервтер, көрсетілетін 
қызметтер мен тексерулердің сапасын арттыру, кірістерді болжауды жетілдіру 
мен жалған кәсіпкерліктің алдын алу бойынша жұмыстарды жалғастыратын бо-
ламыз. Ал шығыстар 99,8 пайызға орындалды. 2015 жылы 7 триллиондық бюд-
жеттен 16 млрд теңге ғана орындалмады, оның ішінде игерілмей қалғаны – тек 
7,8 млрд теңге. Бұл жоғары деңгейіндегі нәтиже деуге болады және бірлескен 
еңбектің қорытындысы», – деп атап өтті.

ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН 
АЛУҒА БАҒЫТТАЛАДЫ

ЖАҒДАЙ ҰДАЙЫ БАҚЫЛАУДА
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   «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
үкімет басшысының орынбасары Дариға Назарбаеваның төрайым-
дығымен өткен кеңейтілген отырысында ұйымның ағымдағы қызметі 
мен алдағы даму міндеттері талқыланды.

   Сонымен бірге ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев, 
Парламент депутаттары, мемлекеттік органдардың жауапты қызметкерлері 
қатысқан отырыс барысында осынау бірыңғай құрылымға 20 мыңнан астам 
қызметкердің басын қосқан «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясына кірген  төрт РМК-да, атап айтқанда «ХҚКО», «ЗТМО», «ЖерҒӨО» 
және «ЖМО» қайта ұйымдастырудың сәтті өткендігі айтылды, деп хабарлады 
ұйымның баспасөз қызметі. Қайта ұйымдастырудың күрделілігіне қарамастан, 
мемлекеттік қыз меттерді көрсету бойынша жұмыстың нашарлауына жол 
берілмегені, ал құры лымдық бөлімшелердің жұмысы бір күнге де тоқтамағаны 
атап өтілді.

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ

Қымбатты отандастар!

Өткен жексенбіде Ақтөбе 
қаласында діннің атын 
жамылған бір топ террорист 
елдің тыныштығын бұзды. Ол ту-
ралы баршаңыз білесіздер. Бірақ, 
мұсылман қауымы үшін қасиетті 
Рамазан айы басталар сәтте 
қанды қылмыс жасағандардың 
арам ниеттері іске асқан жоқ. 
Құқық қорғау және қауіпсіздік 
қызметтерінің қызметкерлері 
үлкен қатердің бетін қайтарды. 
Террористердің көпшілігінің 
көздері жойылды, бірқатары 
қолға түсті, қалғандарын тиісті 
органдар іздеп тауып, олар 
заңның ең қатаң талаптарымен 
жазаға тартылатын болады. 
Қазір халықтың алаңдауына 
ешбір негіз жоқ, жағдай толық 
бақылауға алынды.

Мен қайтыс болғандардың 
отбасыларына, туыс-
туғандарына шын жүрегіммен 
көңіл айтамын. Қаза тапқан 
әскери қызметкерлер отан 
алдындағы антына адал болып, 
ел қауіпсіздігі жолында өшпес 

В результате нападения, к 
огромному сожалению, есть 
погибшие и раненые среди во-
енных и гражданских лиц. У 
них есть семьи, дети. Выражаю 
глубокие соболезнования всем 
родным и близким погибших. 
Объявляю четверг, 9 июня, Днем 
общенациональным траура по 
погибшим. По моему поручению 
министерство внутренних дел и 
акиматы оказывают всесторон-
нюю помощь семьям погибших 
и пострадавших.

Сотрудники органов право-
порядка  ценой своих жизней 
остановили террористов. Они 
проявили профессионализм, 
верность своему долгу, до-
блесть и  патриотизм. Хочу осо-
бо отметить высокий уровень 
слаженности и оперативности 
действий сотрудников полиции 
и Национальной гвардии. В 
сложной ситуации жители Акто-
бе проявили выдержку, не под-
дались панике  и провокациям.

Экстремизм и терроризм 
угрожают безопасности не толь-
ко нашей страны, но и всему 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ 
МӘЛІМДЕМЕСІ

ерлік көрсетті. Олардың ерліктері мемлекет тарапынан лайықты 
бағаланатын болады. Оның үстіне 4 азамат қайтыс болды, бәрі 
Ақтөбенің тұрғындары. Сондықтан, мен ертеңгі бейсенбі, 9 ма-
усым күнін Жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Қаза 
болғандардың артында отбасы, бала-шағалары қалды. Менің тап-
сырмам бойынша, оларға барлық қажетті көмектер жасалуда.

Тәуелсіздікті жариялау бар, ал оны қорғап, нығайту және да-
мыту одан да жауапты іс. Ел бірлігі, ішкі тыныштық сол үшін ке-
рек. Мен мұны ылғи айтып келемін. Ел ішіне бүлік салудың, «түсті 
революциялардың» талайын басқа елдерден көріп, біліп отырмыз. 
Ол лаңкестік әрекеттерден, көшеге шығып шулаудан басталады. 
Одан конституцияға қарсы шығады да, аяғында мемлекет күйреп, 
халық аш-жалаңаш қалады. Мұның бәрін біз көріп, біліп, байқап 
отырмыз.  

Біріншіден, біз кез-келген сипаттағы экстремизм мен терро-
ризмге қарсы заңдарды қайта қарап, бұл құбылысқа қатаң той-
тарыс беру жайын ойластыруымыз керек. Қолына қару алып, кісі 
өлтірген адам өлім жазасына кесілуі қажет. Екіншіден, елдігімізге 
сына қағатын зұлымдықтардың ымырасыз жолын кесуіміз қажет. 
Ел тыныштығын сақтамасақ мынадай әлемдік дағдарыстан өте 
алмаймыз. Сондықтан барша халық болып бірігіп, елді сақтауды 
ойлауымыз керек.

Уважаемые казахстанцы!

Как вы знаете, 5 июня в Актобе совершена террористическая 
атака. Правоохранительные органы приняли необходимые меры 
по жесткому пресечению этой преступной акции, уничтожению и 
нейтрализации террористов. По моему поручению работает спе-
циальная межведомственная следственно-оперативная группа во 
главе с министром внутренних дел. Следствие ведётся под лич-
ным контролем Генерального прокурора. Все преступники будут 
привлечены к ответственности по всей строгости закона. По име-
ющимся данным, террористический акт организован привержен-
цами радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они 
получили из-за рубежа.

миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись 
к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохра-
нительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода 
для беспокойства наших граждан нет. Вместе с тем, призываю всех 
казахстанцев быть бдительными, решительно пресекать все при-
зывы к насильственным противоправным действиям, повсеместно 
помогать правоохранительным органам.

Пользуясь либеральностью государственной политики и на-
ших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть 
на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые 
жёсткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для 
этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, 
что так называемые «цветные революции» имеют различные мето-
ды и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления за-
хватить власть. Эти признаки проявились и у нас. В странах мира, 
где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, 
там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления 
экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на 
десятки лет назад.

Призываю весь народ, все политические и общественные объе-
динения сплотиться и показать, что мы защитим наш мир, стабиль-
ность и дружбу всех казахстанцев! Государство примет дополни-
тельные меры по борьбе с теми, кто пытается расшатать общество 
и страну. Мы специально их рассмотрим и подведем итоги.

Қымбатты қазақстандықтар!

Ел іші бүтін болмаса, ел де болмайды. Қазір – нағыз елім, жерім 
деген отансүйгіштікті көрсететін уақыт. Халқымыздың қауіпсіздігі 
мен тұтастығы үшін бәріне де дайын екенімізді көрсететін кез 
келді. Қауіпсіздік пен тұрақтылық, бейбітшілік пен келісім – ең 
басты байлығымыз. Біз тәуелсіздігіміздің тірегі болған бұл құн ды-
лықтарды көздің қарашығындай сақтаймыз.

Мен Қазақстан халқы дүниедегі дағдарыс және бүгінгідей жа-
уапты шақта тағы да барша әлемге елдігі мен бірлігін паш етеріне 
сенемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Үкіметтің селекторлық отырысында Ақтөбеде болған лаңкестік әрекетке қатысты 
ақпараттар айтылды. 

«Өкінішке қарай, қасиетті Рамазан айында Ақтөбе қаласында қанды оқиға орын алды. 
Бірнеше адам қаза тапты. Жарақат алғандар да бар. Бұл өте өкінішті жағдай», деді Кәрім Мәсімов. 

Бұл оқиғаға байланысты баяндаған ішкі істер министрі Қалмұхамбет Қасымовтың мәлім-
деуінше, 5 маусым күні жергілікті уақыт бойынша сағат 14.28-де теріс ағымдағы дін ұс танушылар 
қару-жарақ иемдену мақсатымен «Паллада» дүкеніне шабуыл жасаған. Дабыл кнопкасын басып 
үлгерген дүкен сатушысын қылмыскерлер пышақтап өлтірген. Оқиға орнына ең бірінші болып 
«жедел күзет» ЖШС жеке күзет ұйымының 2 қызметкері жетіп, оның бірі бірден оққа ұшып мерт 
болса, екіншісі жарақаттанған. Осыдан кейін полиция қызметкерлері де келіп, қылмыскерлер 
оларға қарулы қарсылық танытқан.
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Бизнес&Жаңалық

• Апта тынысы
• Мәселенің мәнісі 

ЖАҒДАЙ ҰДАЙЫ БАҚЫЛАУДА

БИЛІКТІ КҮШПЕН БАСЫП 
АЛУ ЖОЛЫ КЕСІЛДІ

«Нұр Отан» партиясы
Төрағасының бірінші

орынбасары 
Мұхтар Құл-Мұхаммедтің

ҮНДЕУІ
Құрметті отандастар!

Қазақстан мұсылмандары мен бүкіл ислам дүниесі 
барша айлардың сұлтаны – қасиетті Рамазан айында 
өтетін оразаға дайындалып жатқанда Ақтөбе қаласында 
жантүршігерлік лаңкестік оқиға орын алды.

Сіздер мен біздің бауырларымыз – бейкүнә жандар 
жазықсыз құрбан болып, оққа ұшты.

Елді дүрліктірген осынау қанды оқиғаны ұйымдасты-
рушылар заңның барлық қатаң талаптары бойынша жаза-
лануы тиіс.

«Нұр Отан» партиясы қаза тапқандардың туыстары мен 
жақындарына қатты қайғырып көңіл айтады.

Біз әкесінен, бауырынан және баласынан қапыда айы-
рылған сіздердің әрқайсыларыңыздың қайғылары ңыз ға 
ортақпыз. Сіздермен бірге біз де аза тұтамыз.

Террористерде ешқашан ұлт та, діни сенім де болмаған. 
Қандықол кісі өлтірушілер өздерінің қасапты әрекеттерін 
жалған діни ұрандармен ақтап алғысы келеді.

Мұндай адамгершіліктен мүлде ада іс-әрекеттердің 
мүбәрак дінімізге үш қайнаса сорпасы қосылмайтынын 
айрықша қайталап айтқым келеді.

Нағыз мұсылман үшін ислам – әрдайым бейбітшіліктің, 
мейірімділіктің, төзімділіктің және өзара құрметтің діні бо-
лып қала береді.

Лаңкестік оқиғаны ұйымдастырушылар елді дүрбе-
леңге салып, қоғамда үрей туғызуды көздеді. Дегенмен, 
халық мұндай арам пиғылды арандатушылардың сөздеріне 
ермеуі керек.

Біз туған Отанымыздың тағдырын ойлайтын бүкіл 
халықты бірлік пен берекеге шақырамыз.

Барша қазақстандықтар үшін ең қасиетті құндылықтар 
саналатын тәуелсіздік, саяси тұрақтылық пен қоғамдық 
келісім Елбасымыз ұстанған Қазақстанның нығаюы, өсіп-
өркендеуі мен гүлденуіне бағытталған саясатының берік 
іргетасы екендігін әрқашан ұмытпауымыз керек.

Бүкіл отандастарымызды ағайынның бірлігін, 
еліміздің тыныштығын, халқымыздың татулығын көздің 
қарашығындай сақтап, оны одан әрі нығайта беруге 
шақырамыз.

Тек бірге, тек татулықта, тек өзара сыйластықта ғана біз 
кез келген қиындық пен кедергіні еңсере аламыз. Осыны 
әрдайым есте ұстайық, ағайын!

Құрметті отандастар!

Қазақстан халқы Ассамблеясы 5 маусым күні Ақтөбе қаласында болған 
экстремистік әрекеттерді қатаң айыптайды.

Әлемдегі барша мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы басталар тұста 
орын алған жантүршігерлік оқиға біздің баршамызға, Қазақстан халқына 
сын-қатер.

Мұндай әрекеттер қай жерде, қашан болса да адамдардың арасында 
қорқыныш пен сенімсіздік, үрей тудыру, елдің бірлігі мен тұтастығына нұқсан 
келтіру үшін жасалады.

Қазақстан халқы біртұтас ел, өз Отанының патриоттары ретінде осынау 
тағылық оқиғаны бірауыздан қатаң айыптайды.

Жағдайды тұрақсыздандыру, еліміздегі татулық пен келісімді шайқалту 
мақсатындағы кез келген қадамға біз бірлік, қоғамдық келісім және 
азаматтық патриотизм қағидаларына адалдығымызбен қарсы тұрамыз.

Қазақстан халқы Ассамблеясы қаза болғандардың отбасылары мен 
жақындарына қайғырып көңіл айтады.

Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі тұрақтылықты шайқалту 
жолындағы кез келген әрекетті үзілді-кесілді айыптайды және барша 
халқымызды қауіпсіз, өркендеген және тұрақты Қазақстанды нығайтып, 

дамыту жолындағы Елбасының сындарлы саясатының айналасына ұйыса 
түсуге үндейді.

Біздің әрқайсымыз қазір қырағылық пен сабырлылық көрсетуге, асқақ 
азаматтық парыз сезімін танытуға, тұрақтылығымызды қорғауға тиіспіз.

Біздің біртұтас халық, өз еліміздің азаматтары және патриоттары 
екенімізді барша жұртшылық білетін болсын!

Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесі
2016 жылғы 6 маусым

Қазақстан халқы Ассамблеясының
ҮНДЕУІ

6 маусымда Бас прокуратурада 
«Шымкент пиво» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің бас директоры 
Тоқтар Төлешовке қатысты қылмыстық 
істің тергелу барысы туралы брифинг 
өтті. Оған Бас прокуратураның 
департамент бастығы Құсайын Игембаев 
пен Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз 
қызметінің өкілі Руслан Карасев 
қатысты.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкер лері 
демалыс күндері Астана, Алматы және Шым-
кент қалаларында белгілі кәсіпкер Т.Төлешевтің 
бірқатар жақтастарын тұтқын дағаны белгілі бол-
ды. Бұл жөнінде 6 маусым күні Қазақстан Респу-
бликасы Бас прокуратурасында өткен брифингте 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің 
өкілі Руслан Карасев мәлімдеді.

Келтірілген мәліметтерге қарағанда, тұтқын-
дал ғандар қатарында Бас прокурордың бұрынғы 
бірінші орынбасары, Конституциялық Кеңестің 
бұрынғы мүшесі, екінші сыныпты әділет кеңесшісі 
Ілияс Бақтыбаев, Оңтүстік Қазақстан облысы 
Ішкі істер департаментінің бұрынғы басшысы, 
генерал-майор Хибратулла Досқалиев, Оңтүстік 
Қазақстан облысы ІІД бастығының бұрынғы 
бірінші орынбасары, полиция полковнигі Сәкен 
Айтбеков, ҚР Қорғаныс министрлігі «Оңтүстік» 
аймақ басшылығының 35748 және 55652 әскери 
бөлімдерінің командирлері, полковниктер Бекзат 
Жұмин және Қайрат Пернебаев бар. Олар уақытша 
тергеу изоляторына отырғызылған. Қазіргі кезде 
тергеу амалдары жүргізілуде.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қыз-
метінің өкілі Р.Карасев бұл ретте қамауға алынған 
ірі кәсіпкер Тоқтар Төлешевтің өзі билікті күшпен 
басып алуға дайындық жұмыстарын жүр гіз-
гендігімен де бөлісті. «Төлешевтің бұрын билікті 
күшпен басып алуға дайындық жұмыстарын 
жүр гізгендігі, ал өткен жылдан бері белсенді де 
нақты әрекеттерге барғандығы жөнінде толық 
мәліметтер алынған. Оның әрекет жоспарында 
жедел іс-әрекеттер ошақтарын құру арқылы елдегі 
жағдайды тұрақсыздандыру, наразылық акция-

лары мен жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру, 
соның аясында балама үкіметті қалыптастыруды 
жоспарлау және әрекет етуші билік құрылымын 
өзгерту қарастырылған», – деді Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті баспасөз қызметінің өкілі. Сондай-ақ, 
кәсіпкер Төлешев тарапынан Атырау, Астана, Ал-
маты, Орал және Қызылорда қалаларында «Жер 
реформасы» бойынша наразылық акциялары 
өткен жылдың желтоқсанында дайындалып, қар-
жы  ландырылғандығы туралы нақты дәлелдер 
алынғандығы да белгілі болып отыр.

Р.Карасев мәлім еткендей, наразылық ак-
циялары бұдан да ертерек өткізілуі тиіс болып-
ты. Алайда, Төлешевтің тұтқындалуына бай-
ланысты бұл қарсылық акцияларын өткізу 
оны ұйымдастырушылар тарапынан кейінге 
қалдырылған. Солардың кейбірі қазір ұсталған. 
Р.Карасевтің сөзіне қарағанда, қазіргі таң да 
тергеу органдары тарапынан еліміздің өзге де 
өңір лерінде ұйымдастырылған наразылық ак-
цияларын қаржыландыру фактілері жан-жақты 
тексерілуде. Бұдан басқа, Төлешев тергеу изолято-
рында отырып, 2016 жылдың мамырында Оңтүстік 
Қазақстан облысы Сарыағаш қаласында жаппай 
тәртіпсіздікті ұйымдастыруға әрекеттенгені де 
аталмай қалмады. Оны кәсіпкер елдегі жағдайды 
пайдаланып жүзеге асырмақ болыпты. «Өз жо-
спарларын жүзеге асыру мақсатында Төлешев 
құқық қорғау органдарының бұрынғы және 
әрекет етуші жоғары лауызымды тұлғаларын, 
сондай-ақ еліміздің Қарулы Күштері бөлімдерінің 
кейбір басшылары қатарынан мақсатты түрде 
өзінің жақтастарын іздестірген», деді Р.Карасев. 
Оның айтуынша, Төлешев өзінің қылмыстық 
әрекеттерін іске асыру мақсатында пайдалануға 
жоспарланған жасырын орындардағы едәуір қару-
жарақ, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды Ұлттық 
қауіпсіздік органдары тәркілеген.

Ал Төлешевтің өзі былтыр қаңтар айында 
Шымкент қаласында күштік құрылымдар тарапы-
нан жүргізілген арнайы операция барысында тұт-
қындалған-ды. Соның барысында қару салынған 
бірнеше пакет тәркіленгені мәлім. Бұл ретте Астана 
қаласы Алматы ауданының №2 аудандық сотында 
бірінші ақпаннан бастап Төлешевті тұтқындау тура-

лы санкция берілгендігін де айта кеткен орынды. 
Оған қылмыстық істің 297-бабының 3-тармағы 
бойынша «есірткі құралдарын, психотроптық зат-
тарды және олардың баламаларын заңсыз сату, 
сақтау, сатып алу, қайта өндеу және әзірлеу», 
266-бабының 3-бөлімі бойынша «қылмыстық топ-
ты қаржыландыру, сонымен қатар, мүлікті тарату, 
қаржыландыру арналарын әзірлеу» бабы бойын-
ша айып тағылуда.

Құсайын Игембаев, Бас прокуратураның 
департамент бастығы:

– Бұдан бұрын хабарланғандай, арнайы про-
курордың басшылығымен ведомствоаралық ар-
найы тергеу тобы трансұлттық қылмыстық топты 
қаржыландыру, ұйымдасқан қылмыстық топты 
басқару, заңсыз есірткі заттарын сақтауға күдікті 
ретінде «Шымкент пиво» ЖШС бас директоры 

Тоқтар Төлешевке және оның айналасындағы 
бірнеше адамға қатысты қылмыстық істерді тер-
геуде.

Көрсетілген әрекеттермен қатар, Төлешевке 
ауыр және аса ауыр қылмыстар, соның ішінде 
адам ұрлауды және өлтіруді ұйымдастыру, түрлі 
дәрежедегі дене жарақатын келтіру, бөтеннің 
мүлкін қасақана жою, рейдерлік тәрізді қылмыстар 
бойынша айып тағылуда.

Сонымен бірге, қазіргі кезде Төлешевтің 
жалпы қылмыстық қылмыстарға ғана емес, со-
нымен қатар конституциялық құрылымның 
негізіне қарсы қылмыстарға да қатыстылығы 
анықталды.

Қылмыстың бұл бөлігін тергеуді құзыреттілігі 
бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті жүргізуде.

Атыс барысында 3 полиция қызметкері жарала-
нып, ал қылмыскерлер патрульдік машинамен бой 
тасалаған. Олар дүкеннен 17 мылтық, 3 газ тапан-
шасын, оқтар мен пышақтар алып кеткен. Ұрланған 
қару-жарақ пен оқ-дәрілердің санын нақтылануда, 
дүкенде түгендеу жүргізілуде.

«Паллада» дүкеніне шабуыл жасағаннан 
кейін қарулы қылмыскерлер екі топқа бөлінген. 
6 қылмыскерден жасақталған бірінші топ  «Пан-
тера» қару-жарақ дүкеніне шабуылдап, онда бір 
адамды пышақтап өлтірсе, екіншісін жарақаттаған. 
Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері 3 
қылмыскерді атып өлтірсе, біреуі жарақаттанған. 
Ал екеуі бой тасалап үлгерген. Дегенмен, олар сәл 
кейінірек қала сыртынан табылып, көздері жой-
ылды.  Екінші топ автобусты басып алып, онда 
жолаушыларды түсіріп жіберген. Осыдан кейін 
Ұлттық гвардияның 6655 әскери бөлімі аумағына 
кіре беріс қақпаны автобуспен бұзып кірген және 
әскери қызметшілермен, оқиға орнына жеткен 
полициямен атысқан. Қарулы қарсылыққа тап 
болған қылмыскерлердің бір тобы тосқауылға түсіп 
қалса, екінші тобы қашып кеткен. Атыс барысын-
да 1 қылмыскер өліп, тағы бірі жарақаттанған. Ал 
Ұлттық гвардияның 3 әскери қызметшісі қаза тау-
ып, 6-уы жараланған. Олардың барлығы да қарусыз 
болған, ішкі режімге сәйкес қызметтерін атқарып 
жүрген», деді министр.

Қ.Қасымов қазіргі уақытта Ақтөбе облысында 
лаңкестікке қарсы операция режімі енгізілгенін, 
еліміздің ішкі істер органдарының барлық жеке 
құрамы күшейтілген қызметке көшірілгенін атап 
өтті.

«Ішкі істер министрлігі жергілікті атқарушы ор-
гандармен бірлесіп, қаза тапқан  және жарақаттанған 
Ұлттық гвардияның әскери қызметшілері мен поли-
ция қызметкерлеріне материалдық көмек көрсету 
шараларын қабылдауда», деді ол.

Бұдан кейін Ақтөбе қаласындағы қоғамдық-
саяси жағдай жөнінде облыс әкімі Бердібек Сапар-
баев хабарлады.

«Қазіргі кезде облыста қоғамдық-саяси жағдай 
тұрақты және жергілікті атқарушы және құқық 
қорғау органдарының толықтай бақылауында. 
Қарақ шылық шабуыл туралы мәлімет келіп 
түскеннен кейін жергілікті баспасөз, әлеуметтік 
желілер арқылы халыққа сабырлық таны-
тып, ғимараттан шықпау, жүрісті азайту туралы 
мәліметтер берілді», деді ол.

Облыс әкімінің айтуынша, өңірлік жедел штаб 

құрылып, ішкі істер департаменті бастығының 
қарауында лаңкестікке қарсы орталық жұмыс 
істеп тұр. Барлық құқық және арнаулы орган-
дар арасындағы іс-қимыл үйлестірілген. Барлық 
коммуналдық қызметтер, қоғамдық көліктер, 
медициналық мекемелер штаттық режімде жұмыс 
істеуде.

«Ұлттық бірыңғай тестілеу 7 маусымға ауысты-
рылды. Толықтай алғанда облыс халқы лаңкестікке 
қарсы операцияның жүргізілуіне түсіністікпен 

қарауда. Қаза тапқан әскери қызметшілердің отба-
сыларына материалдық көмек көрсетілетін бола-
ды», деді Б.Сапарбаев.

Ұлттық бірыңғай тестілеу 7 маусымға ауысты-
рылғанына байланысты ақпаратты білім және ғы-
лым министрі Ерлан Сағадиев толықтырып өтті.

«Кеше кешкісін балалардың қауіпсіздігі үшін екі 
пункттегі Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу мерзімін 
7 маусымға ауыстыру туралы шешім қабылданды. 
Ата-аналар мен ұстаздарға қажетті мәліметтер 
берілді. Барлық пункттерде ҰБТ штаттық режімде 
жүргізілу үстінде. Егер сіздің тарабыңыздан тапсыр-
ма болатын болса, онда мен Ақтөбеге өзім барып, 
жағдайды бақылауға аламын», деді министр Пре-
мьер-министр Кәрім Мәсімовке қарата. 

Премьер-министр Кәрім Мәсімов білім және 
ғылым министрі Ерлан Сағадиевке  Ақтөбеде ұлт-
тық бірыңғай тестілеудің дұрыс өтуін бақылауға 

алуды тапсырды. «Барыңыз, жиналыстан кейін 
ұшып кетіңіз. Облыс әкімімен бірлесіп, бұл мәселені 
бақылауға алыңыз», деді Үкімет басшысы. 

Ал денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрі Тамара Дүйсенова оқиғадан жарақат 
алғандар санын мәлімдеді. «Бұл кезеңде 38 адам 
медициналық көмек алып, 2-еуі қаза тапты. Жеңіл-
желпі жараланған 15 адам қабылдау бөлмелерінде 
қаралып, амбулаториялық емделуге жіберілді. 20 
адам ауруханаға жатқызылды. Оның ішінде 14-іне 

ота жасалды, тағы 3-еуіне қазір операция жасалу-
да. 9 адамның жағдайы өте ауыр. Кеше 6 жетекші 
хирург мінген санитарлық авиация ұшып кетті. 
Олар операциялар жасауға толық қатысты», деді 
Т.Дүйсенова.

Бұл мәселеге орай қорытынды сөзінде Үкімет 
басшысы оқиғаға қатысты қолға алынған іс-
шараларды жіті қадағалайтынын атап өтті.

«Мемлекет басшысы бұл мәселені өз бақы-
лауында ұстап отыр. Күш-қуат органдары бұл опе-
рацияны соңына дейін жүргізуі тиіс. Әкімдіктер, 
барлық мемлекеттік органдар сәйкесінше шаралар 
қабылдауы қажет. Ал одан ары қарай  қорытынды 
шығаратын боламыз. Мемлекет басшысының тап-
сырмасына сәйкес  бұл мәселені мен өз бақылауыма 
аламын», деді К.Мәсімов.

Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ

• Мемлекеттік рәміздер

АЙРЫҚША ТАЛАП ҚОЙЫЛДЫ

Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен Мемлекеттік рәміздер жөніндегі рес-
публикалық комиссияның кезекті отырысы өтті. 

Жиын барысында Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің, сондай-ақ, Алматы, Жамбыл, Ба-
тыс Қазақстан облыстары әкімдіктерінің мемлекеттік 
рәміздерді пайдалану және насихаттау жұмыстары 
жөніндегі есебі тыңдалды. Комиссия мүшелері аталған 
мемлекеттік органдар жұмысына жан-жақты талдау жаса-
ды.

Мемлекеттік хатшы Қазақстан Президентінің Жарлы-
ғымен бекітілген Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын мереке-
леу тұжырымдамасына сәйкес Мемлекеттік рәміздер күні 
«Маусым – «Мемлекеттік рәміздер» тақырыптық айындағы 
негізгі қоғамдық-саяси оқиға екеніне тоқталды. Осы 
орайда Мемлекеттік рәміздер күніне арналған іс-шаралар 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын 
мерекелеу аясындағы кешенді ақпараттық-имидждік 
жұмыстың маңызды бөлігі болуы тиіc екендігі атап өтілді.

Мемлекеттік рәміздер туралы заңнаманың бұзылуына 
жол бермеу, оны үнемі бақылауды қамтамасыз ету, құқық-
тық қолдану тәжірибесін жаңғырту, сондай-ақ мемлекеттік 
рәміздерді қолдану мен насихаттау саласын бақылауды 
күшейту мәселелеріне ден қою қажеттігі жөнінде уәкілетті 
мемлекеттік органдар басшыларына айрықша талап 
қойылды.

Отырыс қорытындысы бойынша нақты тапсырмалар 
мен ұсыныстар берілді.

• Достастық

ҮКІМЕТ БАСШЫЛАРЫНЫҢ 
КЕҢЕСІ ӨТТІ 

Премьер-министр Кәрім Мәсімов Бішкекте өткен 
ТМД үкіметтері басшылары кеңесінің кезекті отыры-
сына қатысты.

Атап айтқанда, біржақты форматтағы отырыста де-
легация басшылары ТМД органдарының 2016 жылға 
арналған бірыңғай бюджетіне өзгертулер енгізу туралы 
мәселені қарады, деп мәлімдеді атқарушы комитеттің 
төрағасы – ТМД атқарушы хатшысы Сергей Лебедев ке-
ңей тілген құрамдағы отырыс барысында. 

Күн тәртібінен тыс ТМД Атқарушы комитетінің ТМД 
елдері басшылары кеңесінің Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 16 қазандағы ұсыныстары туралы хаттама 
шешімін жүзеге асыру барысы жайлы мәлімет тыңдалды. 

«Осы мәселе аясында ТМД қызметін жетілдіру ту-
ралы өткір және конструктивті пікір алмасу өтті және 
кеңеске ТМД елдерінің тұрақты өкілетті өкілдеріне, Эко-
номикалық мәселелер жөніндегі комиссияға және ТМД 
Атқарушы комитетіне біржақты форматта өткен отырыс 
барысында айтылған барлық ескертулерді, пайымдау-
лар мен пікірлерді ескертуді тапсыратын хаттама шешімі 
қабылданды», – деді С.Лебедев. Сондай-ақ ол бұл мәселе 
биылғы жылдың 16 қыркүйегінде Бішкекте ТМД Мемлекет 
басшылары кеңесінде қаралатынын айтты. 

Барлығы Достастық елдерінің түрлі салалардағы 
ынтымақтастығын одан әрі кеңейту және тереңдетуге 
бағытталған жиырмадан астам құжат жобасы қаралды.

ТМД ҮБК-нің келесі отырысы 2016 жылғы 28 қазанда 
Минскте өтеді.

• Бюджет

ЖАҢА ТҰЖЫРЫМДАМА ӘЗІРЛЕНУДЕ  

Үкіметте Ұлттық қордың жаңа тұжырымдамасы 
әзірленуде. Мәжілістің жалпы отырысында 2015 
жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы тура-
лы Үкімет есебі бойынша баяндаған қаржы министрі 
Бақыт Сұлтанов осылай мәлімдеді. 

«Былтырғы бюджетте Ұлттық қордан берілетін транс-
ферттердің үлесі 40 пайызға дейін өсті. Бұл экономикаға 
бюджеттің контрциклдық ықпалын қам та масыз етті. 
Қазіргі уақытта Ұлттық қордың жаңа тұ жырымдамасы 
әзірленуде», – деді министр. Оның сөзіне қарағанда, есепті 
кезеңде бюджет тапшылығы жалпы ішкі өнімнің 2,2 пайы-
зын, ал мемлекеттік борышы – 21,6 пайызын құраған. Бұл 
мәселе күнделікті бақылауда тұр.

«Тікелей нәтижелер бойынша 241 нысаналы 
индикаторларға қол жеткізу қамтамасыз етілді. 39 
индикаторларға қол жеткізілген жоқ, ал 28 индикаторлар 
бойынша есепті деректер кейінірек жарияланатын бола-
ды. Біз есептің талдамалы бөлігін тиімді көрсеткіштермен 
кеңейтеміз. Сонымен қатар, бюджеттің ашықтық индексі 
бойынша бізде оң серпін бар. Мәселен, 2008 жылы 
Халықаралық бюджеттік әріптестік бізге  35 балл берсе, 
былтырғы  2015 жылы бұл 51 баллды құрады», – деді Б. 
Сұлтанов.

• ҰБТ

ОРТАША БАЛЛ ӨСІМІ БАЙҚАЛАДЫ

2-6 маусымда елордада Бірыңғай ұлттық тестілеу 
өтті. Қала бойынша орташа балл 89,2 құрады, өткен 
жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 2,6 баллға 
өскен, деп хабарлады қалалық әкімдіктің баспасөз 
қызметінен. 

Үстіміздегі жылы 4 695 түлектің 3 785-і тестілеуге 
қатысты, бұл түлектердің жалпы санының 80,6%-ын 
құрайды. 

887 оқушы (18,9%) дәстүрлі емтихан тапсырды, оның 
ішінде 262-і – халықаралық олимпиадалар мен ғылыми 
жобалар конкурстарының (жарыстардың) жеңімпазы, 
625-і – таяу және қиыр шетелдік жоғары оқу орындары-
на түсетін түлектер. 23 оқушы денсаулығына байланысты 
қорытынды аттестациядан босатылды.

Ұлттық емтиханның қорытындысы бойынша №72 
мектеп-лицейінің түлегі Нұрасыл Ержанов 125 сұрақтың 
барлығына дұрыс жауап берген. 1460 (38,6%) түлек 100-
125 балл жинады, 150 (5%) оқушы шекті балл ала алмаған.

«Алтын белгіге» үміткер 187 түлектің (Назарбаев 
университетіне түсетіндіктен, біреуі емтихан тапсыру-
дан бас тартты) 127-і өз білімін растады, бұл 67,9%-ды 
құрайды, 10 оқушыға 1 баллдан жетпей қалды, 3 оқушы 
қайта тапсыратын болды.

«Алтын белгі» иегерлеріне аттестаттар табыстау рәсімі 
17 маусымда елорда әкімдігінің алдындағы қалалық 
алаңда өтеді.

Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ
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• Шолушы бағаны • 

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
Алексей КАЛАЙЧИДИ 
ҚР Президенті Әкімшілігінің құқық қорғау жүйесі 

бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды

Ерлік КЕНЕНБАЕВ,
Марат АХМЕТЖАНОВ
ҚР бас прокурорының орынбасарлары болып 

тағайындалды

Ақан ӘБДУӘЛИЕВ
Алматы облыстық мәдениет басқармасының 

басшысы болып тағайындалды

Айдын ҚАЙРОЛЛАЕВ
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының 

басшысы болып тағайындалды

Ақылбек ИХДАНОВ
«Нұр Отан» партиясы Орталық аппаратының 

басшысы болып тағайындалды

Болат ҚЫРҒЫЗБАЕВ
«ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені болып 

тағайындалды

Дарынбек БАЙСАРИЕВ
Алматы облыстық төтенше жағдайлар 

департаментінің басшысы болып тағайындалды

Альберт ЕСӘЛИЕВ
Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданының 

әкімі болып тағайындалды

• Жер реформасы

ҚАРАТӨБЕДЕГІ ЖАҢА ӨНДІРІСТЕР
• Бизнестің жол картасы – 2020

ХАЛЫҚ ҚАЛТ АЙТПАЙДЫ
Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ

Мемлекет басшысының тапсырмасымен 
құрылған Жер реформасы бойынша 
республикалық комиссия Көкшетауда 
көшпелі мәжіліс өткізді. Ақмола облысының 
жұртшылығы жер заңнамасындағы жаңа 
енгізілімдерден туындайтын пікірлердің кең 
ауқымын алға тартты. 

Бұған дейін елордада өткізілген үш отырыс та жерге 
қатысты өзекті мәселені талқылауда сарабдалдық үлгісін 
танытты. Осылай деген Үкімет басшысының бірінші 
орынбасары, комиссия төрағасы Бақытжан Сағынтаев 
алғашқы көшпелі мәжілістің Ақмола облысында 
шақырылуының өзіндік мәнін атап өтті. Бұл түсінікті 
де, облыс – еліміздегі агроөнеркәсіп өндірісі дамыған 
өңірлердің бірі. Облыстың жер аумағы 14,621 миллион 
гектарды құраса, оның 10,564 миллион гектары немесе 
72,1 пайызы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер.

Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары, 
комиссияның штаб жетекшісі Ерлан Нысанбаев баян-
дап өткендей, бүгінгі күні жекеменшікке сатылған ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 2004 жыл-
дан бергі өсімі бір деңгейде, яғни, орта есеппен оның 
жылдық өсімі 0,1 пайызды құрайды. Агроқұрылымдар 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің басым 
бөлігін жалға алу құқығымен пайдалануда. Шетелдіктер 
мен бірлескен кәсіпорындарға барлығы 65,1 мың гек-
тар ауыл шаруашылығы жерлері, оның ішінде, бірлескен 
кәсіпорындар үшін 44,9 мың гектар, заңды тұлғаларға 
17,8 мың гектар және жеке тұлғаларға 2,4 мың гектар 
жер жалға берілген. 

Осы тұста бірлескен кәсіпорындарға берілген 44,9 
мың гектар жердің нақты пайдаланылып отырғаны 32,6 
мың гектар, ал осы жерлердің қазірде 29,7 мың гекта-
ры толығымен Қазақстан азаматтарына өткен. Бұдан 
бөлек, 12,3 мың гектарлық жер үлесі бар шетелдіктердің 
жұмысы олардың тиісті қызмет атқару мәселелері сотта 
қаралып жатқандығына байланысты тоқтатылған.

Ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдік тұлғаларға 
жалға беруде, жердің тиімді пайдаланылуын қамтамасыз 
ету мен осы жерлердің шетелдіктерге өтіп кетпеуін сақтау 
үшін заңнамаларда бірқатар шектеулер қойылған. Со-
нымен қатар, жерді пайдаланушылар жер учаскелерін 
мақсатты пайдаланбаған немесе жер заңнамасын 
бұза отырып пайдаланған жағдайда жер учаскесі Жер 
кодексінің 92, 93, 94-баптарына сәйкес мәжбүрлі түрде 
мемлекет меншігіне қайтарылады. 

Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары 
Қадырхан Отаров облыста ауыл шаруашылығы мақса-
тындағы жерге жеке меншіктік енгізілген кезден бастап, 
бар-жоғы 82 мың гектар жер рәсімделгендігіне тоқталды. 
Ауыл шаруашылығы жерлерінің 1 пайызын құрайтын 
оның басым бөлігі ауыл шаруашылығы нысандарына 
қызмет көрсету үшін салынған. Ал қалған 10,4 миллион 
гектар немесе 99 пайызы уақытша ұзақ мерзімді жер 
пайдалану құқығында. Ауыл шаруашылығы жерлерін 
жекеменшікке сатып алудың төмендігі қолданыстағы 
бағамен жерлерді сатып алу тиімсіздігінің және үйлесімді 
жеңілдік берілетін тетіктерінің болмауының салдарынан 
деп түсіндірілді.

«Бизнестің жол картасы – 2020»  
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясын-
да мемлекеттік қолдау-көмек 
көрсетілген кәсіпорындардың 
жұмысымен  таныстыру 
мақсатында «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ-ның Батыс 
Қазақстан аймақтық филиалы 
пресс-тур өткізді. Пресс-турдың 
бірінші кезеңінде журнали-
стер Қаратөбе ауданында бо-
лып, мемлекеттік  бағдарлама 
шеңберінде жеңілдетілген несие 
және гранттарға қол жеткізген 
бірқатар кәсіпорындардың тыныс-
тіршілігімен танысты.  

– Мемлекет ауылдық жерлердегі кәсіп-
керліктің дамуына көңіл бөлуде. Қазір 
кез келген адамның бизнесті жүргізудің 
негіз деріне оқуына және  өз ісін ашуына, 
кәсіпкерлікті қолдау тетіктері жайында 
тегін кеңес алуына көмектесеміз. Бірқатар 
бағыттар бойынша консалтингтік қызмет 
көрсету тегін жүргізіледі.  2015 жылы об-
лыс бойынша 87 жоба субсидияланды, 
оның ішіндегі 14 жоба ауылдық жерлер-
ден. Сонымен қатар 58 жобаға кепілдік 
берілді, соның 31-і аудандарда жүзеге асы-
рылуда. «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы іске қосылғаннан бастап 
2016 жылдың 1 қаңтарына дейін өңірімізде 
жалпы шамасы 50 миллиард теңге бола-
тын 471 жоба пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялау бойынша,  жалпы несиелік 
портфель шамасы 3,3 миллиард теңгені 
құрайтын 98 жоба кепілдік беру бойынша 
мақұлданды және кепілдік беру шамасы 1,3 
миллиард теңгені құрады. Тек биылғы үш 
айдың қорытындысында 20 жобаға «Даму» 
қоры  кепілдік беріп, субсидиялады, – деді 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-
ның БҚО бойынша аймақтық филиалының 
құзыреттілікті арттыру бағдарламалары бой-
ынша бас маманы Ренат Құсманов.

ҚАРАТӨБЕНІҢ ТАБИҒИ СУЫ

Облыс орталығынан шалғай жат қан 
Қаратөбе ауданының ор талы ғындағы 
шағын цехта «ДЕМ» сауда маркасы-
мен құтыдағы ауыз су өндірісі жолға 
қойылған. 

 – Өз ісімді ашуды көптен бері арман-
дайтынмын. Балалық шағым өткен аудан 
орталығы – Қаратөбедегі Тышқантай жера-
сты суының дәмі жөніндегі жақсы лебіздерге 
құлағым бұрыннан-ақ қанық болатын, – 
дейді оралдық кәсіпкер Сержан Ашығалиев. 

2014 жылы Сержан Қаратөбе ауданы 
аумағынан 0,15 гектар жер телімін алып, 
өндірістік цех құрылысын бастады. Құны 
11 млн теңге тұратын жобаны іске асыруға 
кәсіпкер қажетті қаржыны «Ресей жинақ 
банкі» АҚ-ның Оралдағы филиалынан алды. 
Кепілзат жетіспейтін болғандықтан «Даму» 
қоры 6,6 млн теңге көлемінде кепілдік 
берді. Сонымен қатар ісін жаңадан бастаған 

кәсіпкерге банктен алған несиесінің 
пайыздық мөлшерлемесін субсидиялауға 
мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді. 

Су өндіретін цех 2015 жылдың мамыр 
айында іске қосылды. Онда 0,5, 1, 1,5, және 
19 литрлік құтыларға су құятын 4 өндірістік 
желі орнатылған. «Цехта су құйылатын 
сыйымдылықтар дайындалады. Су ала-
тын ұңғымамыз бар, қазір оның төлқұжаты 
дайындалуда. Әзірге су құбырдан алынып 
сүзіледі, сыйымдылыққа құйылады, газдала-
ды. Тәулігіне 3 текше метр ауыз су өндіріледі. 
Қаратөбенің суы жұмсақ, табиғи», – деді 
С.Ашығалиев.

Өнімнің қазақстандық СТ-КЗ сертифи-
каты бар. Жұмыс орнында 6 адам жұмыс 
істейді. «Биылғы жазда жобалық қуатқа 

шықпақпыз. Егерде екі ауысыммен жұмыс 
істейтін болсақ, тағы да бірнеше адамды 
жұмысқа тартамыз», – дейді кәсіпкер. 

Сержанның «ДЕМ» сауда белгісі бар өнімі  
Қаратөбе ауданында және облыс орталы-
ғындағы, Атырау және Ақтөбе облыстары-
ның бірнеше ау дан да рындағы сауда орын-
дарында тұтынушыларға ұсы нылуда. Тек 
Қара  төбе ауданының орталығында «ДЕМ» 
суы 10 дүкенде, Оралдағы ірі сауда орында-
рында сатылады. Өз ісін жаңадан бастаған 
кәсіпкер биыл мамыр айында Астана 
қаласындағы «Көрме» орталығында өткен 
отандық тауар өндірушілердің көрмесіне 
қатысты.  Ол мұндай шаралардың кәсіпкер 

үшін, әсіресе, кәсібін жаңадан бастаған кә-
сіпкер үшін пайдалы екенін айтады. «Су 
өндірісі саласындағы өзге кәсіп керлермен 
кездесіп, тәжірибе лері мізді ортаға салдық, 
жоспарлар құрдық. Астанадағы сауда 
желісінің өкілдерімен, су өндірісіне қажетті 
құрал-жабдық шығаратын өндірісшілермен 
жүздесу дің тиімді жағы мол», – деді Сержан 
Ашығалиев.  

Қазіргі уақытта кәсіпорын алдын дағы 
басты міндет – өнім өткізу нарығын тарылт-
пай, кеңейте түсу.

АҒАШ ӨҢДЕУ ШЕБЕРІ

Шөптікөл ауылының тұрғыны 
Омар Хасинов мемлекеттік бағдар лама 

шеңберінде қаржылық грант алып, 
ағаш өңдеу цехының жұмысын жолға 
қойды. 

Қолы шебер Омар аталмыш бағдар ла ма 
туралы естіп, облыс орталығындағы  грант-
тық комиссияға ат арылтып барады. Бірақ 
оның шағын өндірістік цех ашамын деген 
құлшынысын комиссиядағылар қолдай 
қой  майды. Басқа біреу болса, қолын бір-
ақ сілтеп, екінші мәрте комиссия алдына 
барудан бас тартар еді. Ал, чешен ұлтының 
қайтпас қайсар жігіт ағасы алған бетінен 
қайтпайды. Жинағын салып, пластикалық 
есік, терезе жасайтын құрал-жабдық сатып 
алып, орнатады. Қасына Отан алдындағы 

азаматтық борышын өтеп келген ұлы 
Ибрагимды алып, өнім шығаруға кіріседі. 
Ауылдағылардан түсетін тапсырыстар да 
аз емес. Сапалы өнімді алыстағы қаладан 
тасымалдағанша, қол созым жердегі цехтан 
тапсырыспен жасатқан әлдеқайда тиімді. 
Омар мұнымен шектелмей, ағаш өңдеп, 
ағаш өнімдерін шығарғысы келеді. Сөйтіп, 
ол «Даму» қорының облыстық филиалы жа-
нынан «Бизнес-кеңесші» бағдары бойынша 
оқиды. Содан кейін облыстық кәсіпкерлік 
және индустриалды-инно вциялық даму бас-
қар масының жанын дағы инновациялық 
грант тар жөніндегі комиссияның алдына 
екін ші мәрте келеді. 

– Өткен жылы ағаш өңдеу цехын ашу 
жөніндегі жобам мақұлданды. Мемлекеттік 

бағдарлама шеңберінде 1 миллион 154 
мың теңге көлемінде грантқа қол жеткіздім. 
Қаржыға ағаш өңдейтін станок, қажетті 
құрал-жабдық, шикізаттық  ағаш материал-
дарын сатып алдым. Қазір ауыл тұр ғын-
дарына ағаштан қоршаулар жасаудамыз. 
Жалпы тапсырыстар көп, кейде Оралдан да 
келіп, тапсырыстар береді. Ағаштан түрлі 
құрылыс материалдарын, есік-терезе жасай-
мыз, – деді кәсіпкер Омар Хасинов.

Қаратөбе аудандық кәсіпкерлік бөлімі-
нің басшысы Нұрбол Бозовтың айтуынша, 
ауданда 2015 жылды және биылғы жылдың 
4 айын қоса алғанда 25 шағын кәсіпкерлік 
субъектісі жа ңа дан ашылып (2014 жылы 

16), 25 адам жұмысқа орналасқан. Жаңа 
кәсіп керліктердің жетеуі ауыл шаруашы лы-
ғы, үшеуі көлік тасымалы, сегізі сауда, жетеуі 
басқа салаларға тиесілі. Тағы бір екпін түсіре 
айтатын жаңалық – ауыл-ай мақтағы өнім 
өңдеу цехтарының жылдан жылға көбейе 
түсуі. Өңдеу саласы бойынша ауданда 8 
шағын цех (ауыз су  өндірісі, тігін цехы,  2 
наубайхана, 1 кулинария және т.б.) жұмыс 
істейді. Өткен жылғы көрсеткішпен (1 млн 
977 мың теңге) салыстырғанда, есепті мерзім 
ішінде өңдеу саласындағы өнім өндіру көлемі 
екі есеге (3 млн 397 мың теңге) өсіп отыр.  

Гүлбаршын ӘЖІГЕРЕЕВА,
Батыс Қазақстан облысы,

Қаратөбе ауданы

Ел ішін біршама дүрліктірген мәселеге 
қатысты Елбасымыз дұрыс шешім қабылдады. 
Жер кодексінің кейбір буындарына тоқтам салып, 
бұл орайдағы пікір жиынтығын қамтамасыз ету 
үшін арнайы комиссия құрғаны, оған ел Үкіметі 
басшысының бірінші орынбасары, сыйлы азамат 
Бақытжан Сағынтаевты төраға етіп тағайындауы 
болашақты ойлаған қадам деп түйдік. Көпті 
көрген шаруа адамы болғандықтан, ел ішіндегі 
жағдайларға құлақ түріп жүреміз. Жер сатылмауы 
тиіс, сатылса саудаға түседі. Ел азаматтарына 
жалға берудің өзінде тиісті бақылау болуы қажет. 
Өйткені, тегіннің қадірі жоғын көріп жүрміз. Бұл 
жауапкершілікті арттырады. Қазіргі күні жері көп 
басшылар малмен айналысуды артық шығын санай-
тыны жасырын емес. Осы сала өркендесе, өңдеуші 
кәсіпорындар да оңалар еді.

Кеңесбек БЕКТАС,
«Хладокомбинат» ЖШС директоры, 

Көкшетау қаласының құрметті азаматы

Жер кодексінің нормаларына жан-жақты 
түсіндіру жұмыстары жүргізілмегендіктен, 
халықтың мазасы қашып, түрлі алыпқашпа 
әңгімелер тарап кеткені белгілі. Осы туындаған 
мәселені Елбасы дер кезінде ескеріп, мораторий 
жариялады, халыққа ұнамайтын заңның қажеті 
жоқтығын мәлімдеді. Сонымен бірге, ел ішінде 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, халықтың пікірімен 
санасу мақсатында арнайы комиссия құрылды. 

Елбасының бұл қадамы оң шешім болды деп 
есептеймін.

Біз жазиралы Жаркент жерінде ауыл 
шаруашылығы саласы бойынша еңбек етіп жүрген 
жандармыз. Мен жетекшілік ететін «Ернар» шаруа 
қожалығында қазіргі күні 49 жылға жалға алған 
1825 га жер бар. Оның ішінде 1105 га жайылым, 
720 га суармалы егістік. Құрылым элиталы жүгері 
тұқымын өндіруші шаруашылық болғандықтан 
негізгі бағыты – егін шаруашылығы. Сонымен қатар, 
шаруашылықта 2788 бас ұсақ мал, 190 бас жылқы, 
244 бас ірі қара бар. Ауылшаруашылық жерлерін 
тиімді пайдаланып, құнарлылығын сақтап, әртүрлі 
эрозияға ұшыратпай егу айналымын сақтауға 
жауапкершілікпен көңіл аудару керек. Жер ауыл-
шаруашылық өнімдерін өндіру үшін негізгі қор болып 
есептелінеді.

Жерді ұзақ жылдардан бері, яғни 15 жылдан 
жоғары күтімді пайдаланып келе жатқан тек қана 
қазақстандық шаруаларға, балл бонитетіне қарай 
және де орналасқан жеріне байланысты жердің 
құнының 50 пайызын 10 жылға бөліп, сатып алуына 
немесе қаражаты болмаған жағдайда, әрі қарай 49 
жылға ұзартып беру жөнінде ұсыныс жасағым келеді. 
Бұл бірінші кезекте ауылшаруашылық саласында 
еңбек етіп жүрген диқандар үшін өте қолайлы.

Тасқын ЖАПАРҚҰЛ, 
«Ернар» шаруа қожалығының төрағасы, 

Жер реформасы бойынша комиссия мүшесі,
Алматы облысы,

Панфилов ауданы

• Өзекті ой

Жерге жауапкершілікпен қарау қажет

ЖЕР МӘСЕЛЕСІ: БАСТЫСЫ – 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК

Соңғы күндердің жүзінде ел назарын өзіне аударған 
түйінді түйткілдердің бірі – жер мәселесі және жер ре-
сурстарын ұтымды пайдалану проблемалары болды. 
Қазақтың қилы тарихында терең із қалдырған дүрмекті 
даудың шешімін іздеген алқалы комиссия құрылып, 
ел пікіріне елеңдеген білікті саясат серкелері буынып-
түйініп, ауыл-аймақтарға аттанды.  

Әлбетте, толғақты тақырыпқа індете үңіліп, салиқалы 
сұрақтың жауабын іздеген көзіқарақты жұртшылық 
мәселенің байыбын саясаттан ғана емес, сондай-ақ ғылым 
мен экономикадан да іздеу керектігін алға тартады. Ра-
сында да, Қазақстанның аграрлық ғылымы кешегі Одақ 
кезінде талай-талай сүбелі зерттемелерін тәжірибеден 
тікелей өндіріске енгізіп, қоғамдық шаруашылық тиімділігін 
еселеп арттырғанына куә болғанбыз. Алысқа бармай-ақ 
Шортандыдағы академик А.И.Бараев атындағы Қазақ астық 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының агрономияға 
енгізген  жаңалықтары әлемнің түрлі елдерінде, әсіресе қуаң 
және шөлейт климатты өлкелерде табыспен қолданылып, 
миллиондаған халықты азық-түлікпен тұрақты да сенімді 
қамтамасыз етуге өз үлесін қосып келе жатқанын тілге тиек 
етуге болады. Бұл жерде «тұрақты да сенімді» деген сөз 
тіркесін қолданып отыруымыздың себебі Еуропаның қара 
топырақты, ылғалды жерінде немесе субтропиктік өңірлерде 
түрлі дақылдардан жылына екі реттен өнім алу мүмкін бол-
са, жауын-шашын сирек жауатын, су көздері тапшы, егін 
баптау «богара» (парсының «бахор» деген сөзінен, көктемгі 
ылғалға иек артатын егіс) әдісімен жүргізілетін Орта Азия мен 
Қазақстан тәуекелді егіншілік аймағына жататындықтан, егін 
шығымдылығы, бейнелеп айтқанда бірде көл, бірде шөл бола-
тын. 

Шортанды астық шаруашылығы тәжірибе станция-
сы негізінде құрылған А.И.Бараев атындағы Қазақ астық 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты дәнді дақылдар 
егістігіне қатысты тәжірибелік және зерттеушілік жұмыстарды  
үйлестіріп қана қоймай, әлемнің әрүрлі өлкелерінде қолға алы-
нып, іс жүзіне асырылған ғылыми-талдамалық әзірлемелерді 
ой елегінен өткізіп отырды, оларды Қазақстан жағдайына 
орайластырды.  Институт ғалымдарының Ресейдің ғылыми 
орталықтарымен, АҚШ-тың Калифорния-Дэвис, Жапонияның 
Токио және Киото университеттерімен бірігіп жүргізген 
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен еліміздің аграршы ғалымдары 
жақсы таныс. Білім ордасы егіншіліктің аймақтық топырақ 
қорғау жүйесін жетілдіру және топырақ құнарлылығын 
арттыру, орманды-далалық, далалық және құрғақшылық 
аймақтарға арнап дәнді, бұршақты, жармалық, майлы және 
жемшөп дақылдарының жаңа, өнімді мол беретін сортта-
рын шығару тақырыптары бойынша нәтижелі еңбек етті. 
Егіншіліктің топырақ қорғау жүйесін жасап, өндіріске енгізгені 
үшін академик Александр Иванович Бараев бастаған бір топ 
ғалымдарға Лениндік сыйлық берілді. Бұл марапат ғылыми-
зерттеу институты атқарған жұмысқа берілген лайықты баға 
болатын. 

Экономист ғалымдарымыз аграршы мамандармен бірлесе 
отырып, 90-шы жылдардың орта тұсында жер жағдайларын, 
топырақ құнарлылығын, байланыс және көлік жолдарының 
ахуалын ескере отырып, экономикалық-географиялық аудан-
дас тырудың нарық талаптарына бейімделген, эконо мика лық 
тұрғыдан тиімді моделін жасаған болатын. Оған сәйкес әрбір 
ауылдық мекендегі халық саны, әлеуметтік-мәдени нысандар, 
тәрбие мекемелері мөлшері дәлме-дәл есептелген болатын. 
Сондай-ақ тұрғындарға қызмет көрсететін әкімшілік-басқару, 
медицина, мал мамандары, инженер-техник қызметкерлер 
құрамы да нақпа-нақ көрсетілген-тін. Алайда, жүздеген 
ғалымдар мен мамандардың көз майын тауысып жасаған 
еңбегі «көк шұғалы үстелдің» тартпасында қалғаны өкінішті. 
Сондай-ақ дүйім елге жар салып, жарнамаланған «ауыл 
жылдарының» да бергені шамалы болды. Меніңше, бүгінгі 
күн тәртібіне көтеріліп отырған жер мәселесінің бір ұшығы 
іс басындағы кейбір шенеуніктеріміздің жауапсыздығында, 
ұтымды ұсыныстардың байыбына жетпей, кейінге ысырған 
біліксіздігінде жатса керек. Бір күндік пайданы ғана ойламай, 
игі-жақсыларымыз экономикалық тиімділікке көңіл аударса, 
мәселе бұлайша ушықпас еді.

Дүбірлі дүние жаңалықтары ішінде аптаның құлақ 
түрген оқиғасы ретінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде тұрақты даму бойынша Орталық Азия 
аймақтық ЮНЕСКО кафедрасын ашу туралы келісім-шартқа 
қол қойылуын атап өтер едік. Кафедраға ЮНЕСКО-ның 
халықаралық мәртебесі берілуі әлемдік рейтингте 275-
ші орынды иемденіп, ең үздік университеттердің сапынан 
көрінген білім ордасының ғана емес, сонымен қатар еліміздің 
мәдени өміріндегі де елеулі жаңалық болып отыр.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ

e-mail: jebe55@mail.ru
кіреді. Қазіргі сәтте облыстық жұмыс тобының өңірлерде 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуге арналған желілік шара-
лар кестесі жасалған. Сонымен бірге, ауыл шаруашылық 
тауарларын өндірушілермен, сондай-ақ жергілікті 
тұрғын дарды қатыстыра отырып, облыстың барлық 
өңірлерінде көшпелі семинар-кеңестер өткізілді. Жер 
заңдарын түсіндіру үшін арнайы Call-орталық жұмыс 
істеуде. 

«Жүргізілген осындай жұмыстардың нәтижесінде 
жер туралы заңнамаларға қатысты мынадай:

 – жерді тиімсіз пайдалануға жол бермеу мақсатында, 
сондай-ақ, ауыл шаруашылығы жерлерін пайда-
лануда заңсыздықтарға жол берілмеуі үшін бүгінгі 
қолданыстағы ҚР Жер кодексінің 24 бабына мөлшеріне 
қарамастан, шет ел азаматтарының үлесі бар заңды 
тұлғаларға ауыл шаруашылық жерлерін беруге тыйым 
салу жөнінде өзгеріс енгізілсін;

– ұлттық қауіпсіздігімізді сақтау және отандық тау-
ар өндірушілердің мүддесін қорғау үшін елімізбен шека-
ралас орналасқан мемлекеттердің азаматтарына ауыл 
шаруашылық жерлерін беруге, сондай-ақ, барлық шет 
ел азаматтарына егіншілік жерлерін беруге тыйым салу 
қажет;

– ҚР Жер кодексі мен ҚР Көші-қон туралы заңындағы 

Оның айтуынша, қазіргі күні белгіленген базалық 
төлем ставкаларының нәтижесінде жер нарығы жақсы 
дамып келеді. Мысалы, 1 гектар жыртынды жерге 
баға 20,0 мың теңгеден 46,5 мың теңгеге дейін, жайы-
лым жер үшін 6,1 мың теңгеден 8,9 мың теңгеге дейін 
ауытқиды. 

Жерді пайдалану және оны жекеменшікке беру-
де конкурстық шараларға келсек, ағымдағы жылы 6 
аукцион өткізіліп, оның ішінде жалға беру әдісімен бір 
аукционда 294 телімді құрайтын 21203 гектар жер 
саудаға қойылған. Жалпы, өткізілген аукциондық ша-
ралар нәтижесінде 1852 гектарлық 76 жер телімі саты-
лып, мемлекеттік бюджетке 145 миллион теңге қаржы 
ауда рылыпты. Бұған қосымша, өткен 5 айда 14 конкурс 
өткізіліп, ауыл шаруашылығы айналымына 195 телімнен 
тұратын 114,5 мың гектар жер қосылған. 

Облыс әкімінің бірінші орынбасары жер заңнама сын-
дағы өзгерістерді халыққа түсіндіру мен талқылау үшін 
аймақта арнайы жұмыс тобы құрылғандығын айтып 
өтті. Оның құрамына мемлекеттік органдардың кәсіби 
мамандары, ірі ауылшаруа шылық тауар өндірушілері, 
өңірдің құрметті азаматтары, қоғамдық бірлестіктердің 
өкілдері, «Нұр Отан» партиясының мүшелері, мәслихат 
депутаттары, ғалымдар, еңбек ардагерлері, заңгерлер 

«оралман» түсінігі алып тасталсын, деген  тілектер мен 
ұсыныстар тізбесі жасалды», – деді Қ.Отаров.

Көкшетау қаласының құрметті азаматы Болат 
Жанәділов жер мәселесіне қатысты пікір білдіруге кел-
генде, азаматтарды ауыл шаруашылығымен айналыса-
тын не айналыспайтын деп бөлуге болмайтынын баса 
айтты. «Жерде барлығымыздың үлесіміз болғандықтан, 
қалың жұртшылық тағдыршешті мәселеден шет қала 
алмайды. Ауыл шаруашылығына арналған жерді сату ке-
рек пе, жоқ па? Бүгінде қоғамды толғандырып отырған 
осы мәселеге қатысты әрқилы пікірлер айтылып жатыр. 
Меніңше, шекараға жақын аймақтағы жерлерді сатуға 
да, жалға беруге де болмайды. Егер бір серіктестіктің 
иелігінің елу пайызы шет ел азаматының меншігінде 
болса, ол әлгі жердің шын мәніндегі қожайыны бол-
май ма?! Ондай жерге жұрт малын жая алмайды, тіпті 
сол жер арқылы өтудің өзі қиын болады. Сырттан 
келген инвестордың өз мүддесі бар. Ол Қазақстанды 
көркейтемін деген мақсатпен келмейтіні анық. 
Сондықтан, бұл орайда Үкімет жерге қатысты мәселені 
шешуді толық мойнына алуы керек. Бізде ауылдарды 
дамыту үшін талай жақсы бағдарламалар қабылданды. 
Алайда, олардың біршамасы тоқтап қалды. Бөлінген 
қыруар қаржы қайда қалды? Жердің қазіргі иесі кім? 
Қараусыз қалған жерімізді неге қайтарып алмасқа? 
Ұсақ ұжымдарды біріктіріп, қуаттандырумен кім айналы-
сады? Осы орайда комиссия нақты шешімдер қабылдап, 
тиісті орындарға ұсыныс жасайды деген тілектеміз», – 
деді Б.Жанәділов. 

Ақмола облыстық «Ел бірлігі» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы Сансызбай Мұхитанов жер қадірін білетін 
халқымыз жерді күте алмайды деген пікір  астамшылық 
екенін, бұл ретте өз мамандарымызға қолдау көрсету 
керектігін айтты. «Елбасы жер шетелдіктерге сатылмай-
тынын шегелеп айтты. Біз мұны қуана құптаймыз. Өз 
қамын көздеп келген инвестор мейлінше көп пайда та-
уып, капиталдың шетке ағынына жол ашады. Олардан 
қалған, қалжыраған жердің еңсесін көтеру оңай шаруа 
болмайды. Жердің сапасын қатаң бақылауға алып, бұл 
орайдағы тексеріске мораторийді тоқтатқан жөн», – деді 
ол.

Жиында «Сарытомар» шаруа қожалығының жетек-
шісі Болат Тұрлыбеков, журналист Бақыт Смағұл, об-
лыстық кәсіпкерлер ассоциациясының төрағасы Марат 
Жұмабеков, А.Бараев атындағы ғылыми-зерттеу инс-
титутының директоры Жексенбай Қасқырбаев, еңбек 
ардагері Қайыргелді Әкімбеков, барлығы облыстың 24 
адамы сөз алып, көтерілген тақырыпқа орай көзқарас- 
пікірлерін білдірді. Сондай-ақ, республикалық комиссия 
мүшелерінің салиқалы сараптауларына ден қойылды.

Алқалы мәжілісте комиссия төрағасы ауыл аума-
ғындағы жайылым жерлер мәселесіне тоқталды. «Әрине, 
ауылда тұрғаннан кейін, халық малын жайғысы келеді. 
Мал ұстаған соң, оны өріске шығару керек. Егер жайы-
лым болмаса, онда адамдар малын етке жібереді, ал одан 
кейін немен күн көреді? Сол себептен бұл бағыттағы 
ұсыныстар өте орынды. Бұл мәселені қарастыру қажет», 
– деді Премьер-министрдің бірінші орынбасары.

Аймақтарға алғашқы көшпелі отырысты қорытын-
ды лай келе, комиссия төрағасы барлық көтерілген мә-
селе бір жүйеге келтіріліп, қаралатынын, бірде-бір сауал 
қараусыз, шеткері қалмайтынын жеткізді.
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2014 жылғы төңкерістен кейінгі Украинадағы жағдай

• Экономика: нарық
жетегіндегі халық

> [ 1 ]

• Сараптама

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

2014 жылғы Украинадағы биліктің ау-
ысуы елдің экономикалық өркендеуіне 
кері әсерін тигізді. Атап айтқанда, 2014 
жылдың қорытындысы бойынша елдің 
ІЖӨ 2013 жылғы 183 310 млн. доллармен 
салыстырғанда 131 805 млн. АҚШ долларына 
дейін қысқарды.  

Осы кезеңде Украина халқының әл-ауқаты күрт 
төмендеді: ІЖӨ халықтың жан басына шаққанда 25%-

ға, 4030 доллардан 3014 долларға дейін түсті. Дегенмен 
2010 жылғы 2974 доллардан 2013 жылы 4030 долларға 
дейін тұрақты өсу атап өтілген болатын.  

Еуромайдан көшбасшылары елдің экономи ка сын-
дағы дағдарыстың асқынуын жеңе алмады. Атап айт-
қанда, 2014 жылғы ІІ тоқсаннан бастап экономи калық 
жағдай «домино» қисыны (логика) бойын ша өтті – 
өндіріс қысқарып, жұмыспен қамту деңгейі төмен түсті, 
кірістер мен сұраныстар төмендеді. 

Қарсы тараптардың бөліну бағыттарындағы шиеле-
ні с ушілік, психологиялық соғыстың шиеле нісуі, Ресей-
мен (ірі сауда-экономикалық әріптеспен) экономикалық 
даудың өршуі украиналық компания лардың белсен-
ділігін тоқтатуға, азаматтарды «күн көріске» (немесе 
қоныс аударуға)  көшуге итермеледі. Украина экономи-
касын ауқымы және салдары бойынша 1990 жылдар-

дағы төмендеуге жа қын екінші терең құлдырауға  әкелді 
(1,2-кесте).

Экономиканың қазіргі жағдайы дефолтқа ұшырау 
мүмкіндігін көрсетеді. 2015 жылға қарай Украинаның 
сыртқы жалпы қарызы күрт өсіп, елдің ІЖӨ-нің 95%-на 
жетті, яғни бұл өзінің сыртқы міндеттемелері бойынша 
елдің дефолтқа ұшырау тәуекелдерін туғызады (3-кесте).

2015 жылғы ақпанда қоршаған ортаны қорғауға, 
тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығына шығындар 
төмендетілген болатын. ТКШ шығындары бұның ал дын-
дағы жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 69%-ға, 
яғни 640 млн. грн. азайды. Бұл мемлекеттік бюджеттен 

жергілікті бюджетке тарифтік айырмашылық бойынша 
1650 млн. грн. сомасындағы қарызды жабудағы жәр-
демқаржыға байланысты орын алған жағдай. 

Денсаулық сақтауға, мәдени даму, спорт, білімге, 
әлеуметтік қорғауға және әлеуметтік қамсыздандыруға 
жұмсалатын шығындар  қысқартылды. Жалпы бұл әсер 
Греция мен басқа елдердегі жағдайлардың мысалы 
ретінде белгілі – ағымдағы режімде шығындарды 
қысқарту сұранысты тежейді.  

Терең құлдырау мен бюджеттік дағдарыс жағдайын-
да мемлекеттік міндеттемелер бойынша дефолт күн 
тәртібінде тұр, әсіресе егер үкімет борышты қайта құры-
лымдай алмаса.   

Бірақ ХВҚ бағдарламасы аясында украиндық 
мемлекет пен экономиканың қажетті реформалар жүр-
гізу қиындығы анықталды. 

Дағдарыс негізінде соңғы ширек ғасырда елдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының төменгі қарқ-
ынын туғызған институционалды себептер жатыр. 
Трансформация және институционалды пробле ма лар-
дың бастапқы кезеңіндегі дағдарыстың сал дары Укра-
инаның макроэкономикалық көрсет кіштер бойын ша 
көршілерінен айтарлықтай артта қалуы болды. Укра-
инада халықтың жан басына шаққандағы ІЖӨ көрші 
елдерге қарағанда едәуір төмен. 2013 жылы Украинада 
САҚТ бойынша халықтың жан басына шаққандағы ІЖӨ 
көрсеткіші 1992-2007 жылдардағы деңгейде (2011 
жылы 8,5 мың доллар) болды және сонымен қатар тағы 

да 1990 жылғы деңгейден (10,5 мың доллар)  20%-ға 
төмен болды. 

Украина халқының әл-ауқаты төмендеуде және 
инфляцияның жоғары көрсеткішіне байла нысты: егер 
2013 жылғы инфляция көрсеткіші 100,5 пайызды 
құраса, 2015 жылғы  инфляция 143,3 пайызды құрады 
(4-кесте).

Украина экономикасының нақты өсімінің төмен-
деуіне байланысты, 2015 жылы 9,5%-ға жеткен жұмыс-
сыздық деңгейі артты (5-кесте).

Украинаның экономикасындағы және әлеуметтік 
саласындағы драмалық оқиғалар елден халықтың 
көптеп басқа елге қоныс аударуын туғызды. Егер 1990 
жылы Украина халқы 51,8 млн. адамды құраған болса, 
2016 жылдың басында ел халқы 17 пайызға қысқарды 
және 42,8 млн. адамды құрады (6-кесте).

Осы жағдайлардан кейін Украинадағы отбасы-
лардың едәуір бөлігінің жағдайына орасан тұрақтанды-
рушы ықпал ететін украиндық гастарбайтер лердің  
ағыны да өзгерді. 

2005-2008 жылдардағы Украинаның жалғыз эко-
номикалық көтерілуі бірнеше жағымды факторла рмен 
– темір бағасының өсуі, В.Ющенконың кезіндегі алыс-
берістің өсуіне сәйкес келуімен негізделді. 

Бірақ Ресейдегі украиналық жұмысшылардың ең-
бекақысының артуы және үлкен жұмыс күшін талап 
еткен Ресейдегі экономикалық көтерілу мен мұнай 
бағасының өсуімен сәйкес келген Украинаға жекелеген 

ақшалай аударымдардың өсуі  орасан зор рөл атқарды. 
Соңғы 5 жыл ішінде Украинаға аударымдар шамамен 
ІЖӨ 5%-ы деңгейінде тұрақтады. 

2013 жылы Украинаға Дүниежүзілік банктің 
бағалауы бойынша  тек статистикалық көзге көрінерлік  
жекелеген ақшалай аударымдар 9,7 млрд долларды 
құрады, бірақ 2014 жылы ол 7,6 млрд. долларға дейін 
төмендеді. Бұл бірнеше себептерге байланысты болуы 
мүмкін: 

•Ресейдегі құлдырау және көзге көрінерлік аударым-
дардың қысқаруы, дегенмен олардың едәуір бөлігі, бәл-
кім есепке алынбайды;

•украиндық азаматтардың өз елдерінен көшуі және 
ағындардың географиялық қайта бағдарлануы; 

•тұрғын үй құрылысының қысқаруы және отбасы 
қаражатын инвестициялаудың төмендеуі – олардың 
қаржылық тәртібіндегі өзгерістер.  

Шиеленіс, ел ішіндегі сұраныстың құлдырауы 
және экспорттаудың тоқырауы жағдайында бизнесті 
инвестициялау қисыны қызметкерлер мен өнімді шы-
ғарудың қысқаруында ғана емес, сондай-ақ өтімді 
активтерді шығаруға олардың сақталуы үшін дамудың 
ұзақ мерзімді жоспарлаудан өтуді білдіретін өзгерістерге 
ұшырады. Осылайша экономиканың болашақтағы  өсуі-
нің негізі бұзылады. 

Аталған жағдайда, 2009 жылы бастау алған 1990 
жылдардан кейінгі екінші «инвестициялық шұңғылы» 
байқалады. Металл бағасының төмендеуі және басқа 
да факторлар асқынған шиеленіспен 2013 жылдан 
бастап жинақталудың қысқартылуын ескерткен 
болатын. 

Экономикалық белсенділіктің қысқартылуы ая-
сында батыс мемлекеттері үкіметтерінің және халық-
аралық ұйымдардың жоғары жемқорлық пен әлсіз 
құқықтық институттары бар елдерге көмек көрсетудің 
тиімсіздігінен шаршағандықтары көрінеді. Шетелдік 
азаматтарды министрлер ретінде пайдалану әрекеті 
Украинаның саяси элитасына Батыстың сенімсіздік 
белгісіндей көрінеді – шын мәнінде бұл «гибридтік 
басқаруды» орнату. «Батыс» кең мағынада алғанда 
тұтастай елді ұстауға дайын емес – реформалар оған өз 
бетінше экономикалық дағдарыстан шығуға мүмкіндік 
береді деп болжанады.

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖОҚ ЖЕРДЕ, 
БОЛАШАҚ БҰЛЫҢҒЫР

1-кесте.  2002-2015 жылдардағы Украинаның ІЖӨ динамикасы 

Атаулы ІЖӨ ( млн.грн.) ІЖӨ (млн.USD)

2002 225810 42393

2003 267344 +41534 +18.4% 50133 +7740 +18.3%
2004 345113 +77769 +29.1% 64883 +14750 +29.4%
2005 441452 +96339 +27.9% 86142 +21259 +32.8%
2006 544153 +102701 +23.3% 107753 +21611 +25.1%
2007 720731 +176578 +32.5% 142719 +34966 +32.5%
2008 948056 +227325 +31.5% 179992 +37273 +26.1%
2009 913345 -34711 -3.7% 117228 -62765 -34.9%
2010 1082569 +169224 +18.5% 136419 +19192 +16.4%
2011 1316600 +234031 +21.6% 163160 +26740 +19.6%
2012 1408889 +92289 +7.0% 175781 +12622 +7.7%
2013 1454931 +46042 +3.3% 183310 +7529 +4.3%
2014 1566728 +111797 +7.7% 131805 -51505 -28.1%
2015 1979458 +412730 +26.3%

(Украина Қаржы министрлігінің мәліметі).

2-кесте. 2002-2015 жылдардағы Украинаның халықтың жан басына 
шаққандағы ІЖӨ динамикасы 

Халықтың жан басына шаққандағы 
атаулы ІЖӨ (грн.)

Халықтың жан басына шаққандағы 
ІЖӨ ( USD)

халық
(мың.) *

2002 4681,9 879,0 48230.3
2003 5591,5 +909.5 +19.4% 1048,5 +169.6 +19.3% 47813.0
2004 7272,9 +1681.5 +30.1% 1367,4 +318.8 +30.4% 47451.6
2005 9371,6 +2098.7 +28.9% 1828,7 +461.4 +33.7% 47105.2
2006 11630,2 +2258.6 +24.1% 2303,0 +474.3 +25.9% 46787.8
2007 15496,5 +3866.2 +33.2% 3068,6 +765.6 +33.2% 46509.4
2008 20494,9 +4998.4 +32.3% 3891,0 +822.4 +26.8% 46258.2
2009 19832,3 -662.5 -3.2% 2545,5 -1345.6 -34.6% 46053.3
2010 23600,4 +3768.1 +19.0% 2974,0 +428.5 +16.8% 45870.7
2011 28813,9 +5213.4 +22.1% 3570,8 +596.8 +20.1% 45693.3
2012 30912,5 +2098.6 +7.3% 3856,8 +286.1 +8.0% 45576.7
2013 31988,7 +1076.2 +3.5% 4030,3 +173.5 +4.5% 45482.7
2014 35834,0 +3845.3 +12.0% 3014,6 -1015.7 -25.2% 43721.8
2015 46210,2 +10376.1 +29.0% 42836.0

* жылына орташа
(Украина Қаржы министрлігінің мәліметі).

3-кесте. Украинаның сыртқы қарызының динамикасы

2007-2015 жылдардағы Украинаның сыртқы қарызы мен ІЖӨ динамикасы  ( млн. АҚШ долл.)

Жалпы сыртқы қарыз (ЖСҚ) Ішкі жалпы өнім (ІЖӨ) (ЖСҚ / ІЖӨ)
арақатынасы

 01.01.2007 54512  2006 107753 50.6%

 01.01.2008 79955 +25443 +46.7%  2007 142719 +34966 +32.5% 56.0%
 01.01.2009 101659 +21704 +27.1%  2008 179992 +37273 +26.1% 56.5%
 01.01.2010 103396 +1737 +1.7%  2009 117228 -62765 -34.9% 88.2%
 01.01.2011 117343 +13947 +13.5%  2010 136419 +19192 +16.4% 86.0%
 01.01.2012 126236 +8893 +7.6%  2011 163160 +26740 +19.6% 77.4%
 01.01.2013 135065 +8829 +7.0%  2012 175781 +12622 +7.7% 76.8%
 01.01.2014 142079 +7014 +5.2%  2013 183310 +7529 +4.3% 77.5%
 01.01.2015 126308 -15771 -11.1%  2014 131805 -51505 -28.1% 95.8%

(Украина Қаржы министрлігінің мәліметі).

4-кесте. Украинадағы инфляция индексінің динамикасы

2000-2016 жылдар аралығындағы инфляция индексінің жиынтық кестесі 

қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан Жыл 

2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8
2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1
2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 100,7 101,4 99,4
2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,0 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 101,9 101,5 108,2
2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 101,6 102,4 112,3
2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 101,2 100,9 110,3
2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 101,8 100,9 111,6
2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 102,2 102,1 116,6
2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 122,3
2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 112,3
2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 109,1
2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
2014 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0 124,9
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3
2016 100,9 99,6 101,0 101,5

(Украина Қаржы министрлігінің мәліметі).

5-кесте. 2000-2015 жылдардағы Украинадағы  жұмыссыздық деңгейі 

(халық саны мың.)

Барлық 
халық

Экономикалық 
белсенді халық

Жұмысы 
барлар

Жұмыссыз 
халық*

Жұмыссыздық 
деңгейі

Тіркелген 
жұмыссыздар

2000 48923,2 21150,7 18520,7 2630,0 12,4% 1178,7
2001 48457,1 20893,6 18453,3 2440,3 11,7% 1063,2
2002 48003,5 20669,5 18540,9 2128,6 10,3% 1028,1
2003 47622,4 20618,1 18624,1 1994,0 9,7% 1024,2
2004 47280,8 20582,5 18694,3 1888,2 9,2% 975,5
2005 46929,5 20481,7 18886,5 1595,2 7,8% 891,9
2006 46646,0 20545,9 19032,2 1513,7 7,4% 784,5
2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9% 673,1
2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6,9% 596,0
2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6% 693,1
2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1
2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3
2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7
2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6
2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6
2015 42760,5 17396,0 15742,0 1654,0 9,5% 461,1
* ДЕҚ әдістемесі бойынша

(Украина Қаржы министрлігінің мәліметі).

6-кесте.

1990-2016 жылдардағы Украина халқының саны 

Күні Саны  (мың.)

01.01.1990 51838,5

01.01.1991 51944,4 +105.9 +0.204%
 01.01.1992 52056,6 +112.2 +0.216%
 01.01.1993 52244,1 +187.5 +0.360%
 01.01.1994 52114,4 -129.7 -0.248%
 01.01.1995 51728,4 -386.0 -0.741%
 01.01.1996 51297,1 -431.3 -0.834%
 01.01.1997 50818,4 -478.7 -0.933%
 01.01.1998 50370,8 -447.6 -0.881%
 01.01.1999 49918,1 -452.7 -0.899%
 01.01.2000 49429,8 -488.3 -0.978%
 01.01.2001 48923,2 -506.6 -1.025%
 01.01.2002 48457,1 -466.1 -0.953%
 01.01.2003 48003,5 -453.6 -0.936%
 01.01.2004 47622,4 -381.1 -0.794%
 01.01.2005 47280,8 -341.6 -0.717%
 01.01.2006 46929,5 -351.3 -0.743%
 01.01.2007 46646,0 -283.5 -0.604%
 01.01.2008 46372,7 -273.3 -0.586%
 01.01.2009 46143,7 -229.0 -0.494%
 01.01.2010 45962,9 -180.8 -0.392%
 01.01.2011 45778,5 -184.4 -0.401%
 01.01.2012 45633,6 -144.9 -0.317%
 01.01.2013 45553,0 -80.6 -0.177%
 01.01.2014 45426,2 -126.8 -0.278%
 01.01.2015 42928,9 -2497.3 -5.497%
 01.01.2016 42760,5 -168.4 -0.392%

* 2002 жылғы саны Бүкілукраиналық халық санағы (желтоқсан 2001) мәліметтерінің негізінде келтірілді.

• Әлеумет

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ

Жаңа құрылымда халыққа «бір терезе» қағидаты бой-
ынша көрсетілетін 530 мемлекеттік қызмет біріктірілген. 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация-
сы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді іріктеу 
жөніндегі ведомствоаралық комиссия жақында аталған 
корпорацияға беру үшін жаңа 53 қызметті айқындады. 
Осылайша, жақын арада азаматтар «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының фронт-офистері 
арқылы 583 қызметті ала алады.  

Еліміз бойынша 479-ға жеткен фронт-офистердің 
ауқымды желісі арқылы күнделікті мыңдаған азаматқа 
қызмет көрсетіледі. Халықпен өзара іс-қимыл тетіктері 
пысықталған. Барлық фронт-офистердің жұмысы бірыңғай 
кестеге өткізілді – ЗТМО көптеген бөлімшелері 9.00-ден 
20.00-ге дейінгі ХҚКО-ның жұмыс кестесіне көшті. ЗТМО 143 
фронт-офистері кедергісіз қызмет көрсетуге өткізілді, қалған 
78-ін кедергісіз қызмет көрсетуге өткізу бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.

– Енді азаматтар мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 70 
пайызын «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы арқылы ала алады.  Сапа, жайлылық, азаматтар үшін 
барынша жеңілдету – бұл мемлекеттік корпорация дамуы-
ның негізгі басым бағыттары болуы тиіс, – деп атап көрсетті 
премьер-министрдің орынбасары Дариға Назарбаева.

Мемлекеттік корпорация жоспарында мемлекеттік 
қыз меттерді көрсетуді жетілдіру, озық технологиялар мен 
шешімдерді пайдалану, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
алу кезінде әкімшілік кедергілерді азайту, «бір терезе» 
қағидатынан «бір өтініш» қағидатына өту міндеттеріне басым-
дық берілген.

Азаматтарға үздік әлемдік үлгіде көрсетілетін барлық 
мемлекеттік қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ету 
мақсатында 2016 жылғы 11 сәуірден іске кіріскен бұл кор-
порация мемлекеттік қызметтің бірыңғай провайдері ретінде 
жұмыс істейді.

Әлеуметтік маңызды қызметтердің көптеген түрін  аза-
маттар мемлекеттік корпорацияда «бір терезе» қағидаты 
бойынша алады. Бұл қызмет көрсету процесі барынша 
ашық болуына, қызмет көрсету мерзімі қысқару үшін сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күреске, қажетсіз әкімшілік 
кедергілерді және сұралатын құжаттар тізбесін қысқартуға 
мүмкіндік береді. «Қызметтерді көрсетуде ашықтық, әкімшілік 
кедергілерді қысқарту бастамалары мемлекеттің қоғамға 
есептілік мәтінінде іске асырылуы тиіс», – деп атап өтті осы 
орайда Дариға Назарбаева. 

Айта кетейік, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекет-
тік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша «100 нақты 
қадам» ұлт жоспарын іске асыру аясында құрылды. Ұйым 
өз құрылымында «Халыққа қызмет көрсету орталығы», 
«Жер кадастрының ғылыми-өндірістік орталығы», «Жылжы-
майтын мүлік орталығы» және «Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталық» деп аталатын төрт бірдей РМК-ны 
біріктіреді.

• Қостанай

ЕГІН САЛУ АЯҚТАЛДЫ

Қостанай облысының диқандары егін салу жұмыс-
тарын аяқтады. Астықты өңірде 4,7 млн гектар жаздық 
егіс алқабына ауыл шаруашылық дақылдары егілді. 

Облыс әкімдігі ауыл шаруашылық басқармасының ақпа-
ратына сәйкес, 4,2 млн га алқапқа дәнді дақылдар (жос-
пардың 102 пайызы), 270 мың га жерге майлы дақылдар 
тұқымы (100 пайыз) сіңірілді. Ал, барлығы 3,6 мың га жерге 
картоп, сондай-ақ 671 гектарға көкөністер отырғызылды.

Шаруашылықтар бұл көктемде 8,3 мың тонна минерал-
ды тыңайтқыш пайдаланды. Биыл көктемгі дала жұмыстары 
мен күзгі жиын-терім науқанын өткізуге «Азық-түлік корпора-
циясы» ҰК» АҚ арқылы «Тобыл» ӘКБ кепілдігімен 4,4 млрд 
несиелік қаражат, бір литр үшін 96 теңгені құрайтын 71 мың 
тонна көлемінде дизельдік отын бөлінген.

Көктемгі егісті ойдағыдай аяқтаған ауылшаруашылық 
тауар өндірушілері бүгінде егістік жерлерді өңдеу, мал азығын 
дайындауға қажетті техниканы жөндеуге кірісті.

• Өңір өрісі

САРЫАҒАШТЫҢ ҚАРБЫЗЫ 
ШЕТЕЛ АСТЫ 

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы ның 
диқандары ерте пісетін жеміс-жидек пен бау-бақша 
өнімдерін ішкі нарықпен қатар, көрші елдерге де 
жөнелте бастады.

Биыл Сарыағаш ауданында 77460 гектар жерге ауыл 
шаруашылығы өнімдері егілген, деп жазады otyrar.kz. Мұнда 
өсірілген өнімді алыс-жақын орналасқан тұты нушыға сапалы 
жеткізу мәселесі де жақсы жолға қойылған. Осы мақсатта 
Сарыағашта логистикалық орта лықтар мен темір жол желісі 
күндіз-түні жұмыс істейді. Бүгінге дейін Бозай ауылдық 
округінен еліміздің солтүстік өңірлерін есептемегенде, 
көршілес Ресей мемлекетіне 137 тонна қарбыз жөнелтілді. 
Сондай-ақ бүгінде өрік, шие, құлпынай, қараөрік пен көкөніс 
өнімдері сатылымға шығып, енді берер күнде ерте пісетін кар-
топ пен қауын да базар сөрелерінен табылады.

• Жаңғырту

ӨНІМ САПАСЫ АРТАДЫ

Елімізде «Еуро-4» және «Еуро-5» стандартына сәй-
кес бензин шығарылатын болды.

Осы орайда халық алдында есеп беру барысында энер-
гетика министрі Қанат Бозымбаев: «Қазіргі таңда еліміздегі 
үлкен үш мұнай зауытында жаңғырту жұмыстары жүріп жа-
тыр. Оның нәтижесінде Қазақстанда «Еуро-4» ж�әне «Еуро-5» 
стандартына сәйкес бензин шығарылады. Сонымен қатар, 
біз ішкі жанармай нарығын сапалы бензинмен қамтуды 
көздеп отырмыз.  Осы жағдайды жан-жақты талдап, алдағы 
жылдарға жоспар �әзірлеуге кірістік», – деп атап өтті. 

Министр атап өткендей,  өткен жылдың қорытындысы 
бойынша мұнай мен конденсант өндiру көлемi 79,5 млн 
тонна болды. «Биыл алғашқы төрт айда 26,2 млн тонна 
мұнай өндiрiлдi. Яғни бiз жоспарды 4 пайызға асыра орын-
дап отырмыз. Мұнай бағасының өсуi компанияларға осы 
жылдың жоспарын асыруға мүмкiндiк бередi. Халықаралық 
сарапшылардың болжамы бойынша, мұнайдың әлемдiк 
бағасы 2017-2018 жылдары ғана баррелiне 60-65 доллар 
деңгейiнде болады. Бiз мұнай өндiру көлемi 2017 жылы 
тұрақтанады деп болжап отырмыз», – деді ол. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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ВЫБРАЛО ВРЕМЯ

• Экономика: нарық
жетегіндегі халық

• Личность

К
ак настоящий талант, он, наверное, 
смог бы проявить себя в любой сфе-
ре, но это именно тот случай, когда не 
ты выбираешь профессию, а профес-

сия выбирает тебя. Профессия выбрала Тохтара 
Ералиева, это – большая удача и для проектной 
академии «KAZGOR», и для всего Казахстана, и, 
без преувеличения, для мировой архитектуры.

Тохтар Ералиев родился в 1946 году. В ар-
хитектуру пришел в 1970 году, после окончания 
архитектурного факультета Казахского политех-
нического института в г. Алматы. В этот период 
градостроительство вошло в очередной виток 
эволюции: ренессанс ансамблевой застройки 
городов, появление современных строительных 
материалов и технологий. И именно в это время 
в стране и республике разворачивается масштаб-
ное строительство. Достаточно вспомнить изме-
нения, произошедшие в Алматы: из маленького 
провинциального городка он превратился в один 
из самых урбанизированных мегаполисов Казах-
стана. В этом немалую роль сыграли архитекторы, 
в числе которых был и тогда еще совсем молодой 
Тохтар Ералиев.

Его проекты выделялись не только смелостью 
идей, масштабностью, новаторством, но и удиви-
тельной зрелостью и дальновидностью, несвой-
ственной молодежи. Видимо, в нем генетически 
сконцентрировался опыт предков. Общеизвестно, 
что природа сама выбирает, кому поставить свою 
«печать». Но при всем при этом Т. Ералиев отличал-
ся и отличается от своих коллег высочайшей ра-
ботоспособностью. На один проект он может пред-
ставить десятки совершенно разных вариантов. И 
каждый интересен и по-своему уникален. Главное  
– то, что в его работах на редкость гармонично со-
четаются национальные традиции с высокотехно-
логичными новациями архитектуры. Это можно 
заметить по таким его проектам, как Институт стра-
тегических исследований (г. Алматы), Парк инфор-
мационных технологий (г. Алматы), бизнес-центр 
«РахатТауэрс» (г. Алматы), конкурс на застройку 
нового центра г. Атырау. Даже в сверхиндустри-
альном проекте «Нурлы Тау» можно почувствовать 
хорошо вписанные и удачно уложенные на совре-
менном архитектурном языке градостроительные 
решения древнего Туркестана.

Архитектор Ералиев прекрасно понимает, 
что так называемый «древний цивилизованный 
градостроительный пояс» раннего Казахстана 
(Аркайым, Сарайшык, Отырар, Туркестан, Шаш, 
Тараз, Баласагун, Суяб, Шырак, Талхиз, Шаугар, 
Кулан и т. д.) не мог возникнуть без определенных 
достижений того времени в области строитель-
ства. С позиций сегодняшнего времени можно по-
нять, что без необходимых знаний в архитектуре 
и строительном материаловедении не могло быть 
цивилизаций в любой форме, а тем более в зод-
честве. Отсутствие достоверных, по каждому слу-
чаю, письменных документов еще не повод пола-
гать, что наши предки не владели определенными 
знаниями необходимыми для возведения тех или 
иных сооружений.

К сожалению, исчезнувшие древние города 
Казахстана до сих пор хранят многие тайны. Куль-

и глубоко порядочный человек. При защите про-
ектов в возникающих творческих спорах он готов 
пойти на компромисс по второстепенным деталям, 
отстаивая основную концепцию.

Тохтар всегда углубленно изучает градострои-
тельную среду, в которой будет проектироваться 
объект, чтобы гармонично вписать его в окруже-
ние. В этом проявляется и уважение к людям, ко-
торые будут жить и работать в будущем здании. Та-
кие качества архитектора выдвинули его в число 
активных участников общественной жизни.

Т
алант Тохтара Ералиева настолько 
очевиден и силен, что способен пре-
одолеть самые мощные барьеры, даже 
идеологические. Не являясь членом 

партии, в самые суровые годы он был избран пред-
седателем республиканского Союза архитекторов, 
депутатом Верховного Совета СССР, заносился в 
Золотую книгу Казахской ССР, участвовал в самых 
престижных международных конкурсах, награж-
дался различными званиями, почетными диплома-
ми и грамотами. Как трудно было этого добиться 
в СССР, не являясь коммунистом, может понять 
только старшее поколение.

Были и другие сложности. Развал Союза и раз-
рыв внутрихозяйственных связей и последовав-
ший вслед за этим спад строительства сделали на 

жизнь. Так бывает, когда человека выбирает судьба.
Награды рождались народом и эпохой. Проро-

ческими устами народа восхваляются только до-
стойные – батыры, защищающие Родину, и назы-
вали их «ер», «батыр». Традиция признания заслуг 
человека, его деятельности и благих поступков 
восходит к глубокой древности, когда защитников 
родной земли удостаивали такими званиями за их 
отвагу и воинские подвиги, например, Ер Таргын, 
Кобыланды батыр, Ер Есим, Кабанбай батыр, Бо-
генбай батыр и т.д. Такое звание положило основу 
современным почетным званиям. Так, в советский 
период высоким званием «Герой Социалистиче-
ского Труда» награждались выдающиеся личности, 
отличившиеся своими трудовыми достижениями. 
Среди творческой элиты нашей республики тако-
го звания удостоились Габит Мусрепов, Серали 
Кожамкулов, Ермек Серкебаев и др. Теперь неза-
висимый Казахстан награждает своих граждан за 
трудовые заслуги высоким званием «Еңбек Ері». 
Достойными этого звания были признаны извест-
ные общественные деятели, талантливые личности 
Абиш Кекильбаев, Олжас Сулейменов, Еркегали 
Рахмадиев, Айман Мұсаходжаева и т.д. Они – пред-
ставители творческих коллективов в области лите-
ратуры, театра и музыки. Это лишний раз доказы-
вает всенародную любовь к искусству.

Искусство представляет собой умение выразить 
внутреннее чувство в выразительном образе: будь 
это мелодия, живопись, литература, или архитек-
турное сооружение. Архитектура как вид искусства 
обладает особым качеством объединить все виды 
творчества и сочетать их для создания материаль-
ной среды обитания человека. Прекрасный облик 
наших городов и аулов был создан такими выда-
ющимися зодчими, как Т.Басенов, М.Мендикулов, 
Н.Рипинский, Ш.Уалиханов, Л.Ухо ботов, А.Капанов 
и Ю.Ратушный. Среди них есть и лауреаты Госу-
дарственной премии, и депутаты Верховного Со-
вета. Но никто из архитекторов до сего времени 
не удостоился звания Еңбек Ері. Наш герой Тохтар 
Ералиев начинал свою трудовую деятельность и в 
дальнейшем работал вместе с вышеназванными 
мэтрами казахской архитектуры и удостоился их 
признания его таланта. Он не только участвовал в 
проектировании самых сложных объектов строи-
тельства, но находил время заниматься обществен-
ной деятельностью – он был избран народным де-
путатом Верховного Совета СССР. Также в трудный 
период становления Союз архитекторов КазССР 
избрал его председателем. Когда стояла задача раз-
вития новой столицы, было принято верное реше-
ние назначить Т.Ералиева главным архитектором 
Астаны. При всех своих назначениях Тохтар Ерали-
евич следовал  интересам своей страны.  

«Рай можно создать, но только адским трудом». 
Тохтар Ералиевич всегда отличался своим трудо-
любием, непомерной ответственностью к творче-
ству. И его труд заслуженно признается правитель-
ством высокими наградами. Его имя было занесено 
в Золотую книгу почета Казахской ССР, и он был 
награжден званием «Заслуженный архитектор 
КазССР». Также за профессиональные достижение 
и общественную деятельность ему были вручены 
ордена «Парасат» и «Барыс» ІІІ степени. Его знают 
за пределами нашей страны и приглашают принять 
участие в работе международных архитектурных 
конгрессов. Он участвовал в таких мероприятиях, 
прошедших в США, Германии, Канаде, Испании, 
Турции и др. Тохтар Ералиев, талантливейшая лич-
ность, уникальные архитектурные произведения 
которого признаются мировыми знатоками искус-
ства и почитаются его многочисленными ученика-
ми, достоин звания «Еңбек Ері». Это – мнение его 
многих соратников-архитекторов, которые знают 
истинную цену труду и таланту Мастера.

Абдысагит ТАТЫГУЛОВ,
академик, 

лауреат Государственной премии РК

История развития человечества свидетельствует о том, 
что строительство, несмотря ни на какие катаклизмы – 
природные, техногенные или иные, – пусть и разными тем-
пами, осуществлялось всегда. А значит, зодчий как первый 
участник строительного процесса не только самая древ-
няя, но и самая вечная профессия. Она всегда будет необхо-
дима людям. И делают ее такой самые верные служители 
архитектуры. Один из них – Тохтар ЕРАЛИЕВ.

в наш институт – «Казгорстройпроект», где сразу 
же показал себя мастером. Работая над крупными 
проектами в команде архитекторов, при детальном 
проектировании он старался не исказить главной 
идеи согласованного всеми эскиза. Неслучайно в 
одной связке с ним любили работать такие извест-
ные зодчие Казахстана, как Владимир Ким, Лев 
Ухоботов и Юрий Ратушный. Вместе они выполни-
ли многие проекты: Окружной дом офицеров, Дом 
политического просвещения, санаторий в г. Сочи, 
санаторий Алатау в г. Алматы, проект для междуна-
родного конкурса ТетДефанс, г. Париж, застройка 
п. г. т. Кульсары Атырауской области, театр оперет-
ты в г. Алматы и другие.

На мой взгляд, причина таланта и успехов Тох-
тара Ералиева кроется и в его личных человече-
ских качествах. Это – профессионал, интеллектуал 

• Ішкі аудит

ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУҒА БАҒЫТТАЛАДЫ

Шығыстардың мұндай жоғары деңгейде игерілуіне 
қарамастан тиімсіз атқарылу фактілері де сақталып отыр. 
Есеп комитетінің деректері бойынша олар 459 млрд теңгені 
құрайды.

«Жалпы, мемлекеттік аудитке көшу, мемлекеттік сатып 
алудың жоспарлануы және мониторингілеу жаңа тәсіл-
дерін енгізу, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шот-
тарындағы сомалар қалдықтарын азайту және басқа да ша-
раларды қолдану тиімсіз шығыстардың көлемін төмендетуге 
әсер етеді деп ойлаймыз, – деді Б.Сұлтанов. – Жалпы, 
қаржылық заң бұзушылықтар бойынша сұрақтар көп. 
Биыл Қаржылық бақылау комитеті Ішкі мемлекеттік аудит 
комитеті болып қайта құрылғаны белгілі. Енді комитеттің 
негізгі міндеті заң бұзушылықтың алдын алуға бағытталатын 
болады. Осы жұмыстың нәтижесінде ағымдағы жылдың 4 
айы ішінде 116 млрд  теңге сома көлемінде мемлекеттік са-
тып алулар бойынша заң талаптарының бұзуы жойылды». 

• Ауыл шаруашылығы

КӨКӨНІС САҚТАУҒА 
АРНАЛҒАН ЖАҢА ҚОЙМА

Павлодар облысының Ақтоғай ауданында сәбіз 
сақтауға арналған сыйымдылығы 5000 тонналық 
қойма салынып жатыр. 

Бұл туралы облыс әкімі Болат Бақауовтың Ақтоғай ау-
данына жасаған жұмыс сапары барысында «Ақтоғай Агро» 
ЖШС-ның басшысы Игорь Головашов мәлім етті, деп хабар-
лады pavlodarnews.kz.

Серіктестік басшысының айтуынша,  қойма әрқайсысы 
1000 тонна көкөніс сақталатын бес секциядан тұрады. 
Сәбізді тазалап, буып-түйіп сауда нүктелеріне тасымалдай-
тын қосымша нысан құрылысы да жүргізілуде. Сәуір айында 
басталған құрылыс жұмыстарын қазанда аяқтау көзделіп 
отыр. Құрылысты жүргізуші – «Стальмонтаж» фирмасы. 
Құрал-жабдықтарды есептемегендегі жобаның жалпы құны 
– 235 млн теңге.   

Серіктестік диқандары биыл 5000 гектар жерге дәнді 
дақылдар егінін салды. Сонымен қатар 30 000 тонна көкөніс 
жинауды жоспарлаған. 

• Нұрлы жол

ҚАРАЖАТ ТИІМДІ  ЖҰМСАЛУЫ ТИІС

«Индустриялық мұнай-химия ұлттық технопаркі» 
жобасының қаржылық-экономикалық негіздемесіне 
түзетулер енгізіледі. 

   Бұл туралы «Нұр Отан» партиясы парламенттік фрак-
циясы жанындағы «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша 
Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың тиімді жұмсалуын 
бақылау жөніндегі комиссияның отырысында айтыл-
ды. «Нұрлы жол» бағдарламасының Атырау облысы ар-
найы экономикалық аймағындағы индустриялық жо-
балар мен «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА-ға бөлінген 
қаражаттың тиімді игерілу жайы қаралған отырыс бары-
сында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның үкіметпен өзара 
іс-қимыл жөніндегі басқарушы директоры Нұрлан Рахме-
тов атап өткендей, «Индустриялық мұнай-химия ұлттық 
технопаркі» инфрақұрылым жобасын жүзеге асыруға 
2014-2018 жылы 215,5 млрд теңге жоспарланған.  Оның 
ішінде республикалық бюджеттен 201,9 млрд теңге бөлініп, 
негізінен инфрақұрылымды дамытуға бағытталады. Қалған 
13,6 млрд  теңге жобаны жүзеге асыратын операторлардың 
ағымдағы шығыстарын құрайды. «Инфрақұрылым құры-
лысын жүзеге асыру барысында 1,5 мың жұмыс орны 
құрылады. Ал АЭА іске қосылғанда, онда 1000 адам жұ-
мыспен қамтылады деп күтілуде», – дейді ол. 

2014-2015 жылдары АЭА жобасына 93 млрд теңге 
бөлінген. Оның ішінде бірінші транш 2014 жылы, ал екінші 
транш 2015 жылдың желтоқсанында 68,5 млрд теңге ша-
масында алынды. «Қаржылық-экономикалық негіздемеге 
сәйкес, бұл қаражаттарды игеру 2015-2018 жылдары кезең-
кезеңімен жүзеге асырылатыны жоспарланған болатын. 
2015 жылы 21,3 млрд теңгені игеру көзделгенімен, негізінен 
47,5 млрд теңге игерілді. Бұл соманың артуы негізінен 
халықаралық мердігердің талаптарына орай орын алды. Біз 
халықаралық компанияның талабын ескере отырып, аккре-
дитив ашып бердік. Қазіргі күні инвестициялық жобаның 
қаржылық-экономикалық негіздемелерін түзету жүргізіліп 
жатыр. Айта кетерлігі, бұл түзету объективті себептермен, 
ең бірінші кезекте теңге бағамының өзгеруіне қатысты 
жасалмақ», – деді Н.Рахметов.  

• Азық-түлік қауіпсіздігі

ЖҮЗ ТОННАҒА ЖУЫҚ 
ҚҰС ЕТІ ЖОЙЫЛДЫ 

Астананың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында АШМ Ветеринарлық бақылау және 
қадағалау комитетінің инспекторлары отандық және 
импорттық сапасыз мал шаруашылығы өнімдерінің 
сауда орындарына шығуына жол бермеу мақсатында 
кешенді шаралар атқаруда. 

АШМ мәліметіне сәйкес, ветеринарлық инспектор-
лар жүргізген жыл басынан бергі тексеру қорытындысы 
бойынша 3 млн теңге көлемінде 70 айыппұл салынған. 
Оның ішінде ілеспе ветеринарлық құжаттары жоқ, шыққан 
орны көрсетілмеген және автокөлікпен тасымалдаған 
кезде ветеринарлық-санитарлық талаптарды сақтамау 
орын алған. «2015 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 
лабораториялық зерттеулер негізінде сальмонеллез ау-
руы анықталған 98 тонна құс еті тәркіленіп, жойылды. 
Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің инспек-
торлары «Нұрдаулет», «Алем», «Астаналық базары» сауда 
үйлерінен ветеринариялық құжатсыз 60 келіден аса құс етін 
тәркіледі. Польша және Германия елдерінен әкелінген 32 
666,46 тонна сиыр бауырынан Listeria monocytogenes және 
ішек таяқшаларының бактериялары анықталды», делінген 
хабарламада.

Жалпы Астана қаласы бойынша 14 ішкі сауда объектісі 
бар. Оның бәрінде ветеринар-мамандар бекітілген. 
«Олар бақылауға жатқызылған жүктерге, мемлекеттік 
ветеринарлық бақылау жүргізіп, арнайы ветеринарлық 
ілеспе құжаттарын береді, жануарларды тексереді, шикізат 
өнімдерін және басқа да өнімдерді бақылайды. Барлық 
базарларда мал өнімдеріне сараптама жүргізетін арнайы 
лицензиясы бар ветеринарлық-санитарлық зертханалар 
қызмет етеді», делінген хабарламада.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

> [ 1 ]

турное наследие исчезнувших городов является 
предметом исследования археологов, историков 
и архитекторов, вместе с тем оно до сих пор про-
должает воздействовать на людей сегодняшнего 
времени и будоражить их умы. Неслучайно то, что 
общественность при появлении очередной неожи-
данной и особой функционально-минималистич-
ной архитектурной формы – призмы, пирамиды, 
многоугольника, куба – имеет желание получить от 
автора проекта аргументировано-доказательный в 
архитектурно-художественном виде ответ, ибо эти 
здания и сооружения становятся частью городов, 
то есть частью их жизни.

Поэтому выдающиеся архитекторы мира, что-
бы правильно привязать объект к местности, так-
же изучают и анализируют прежние многослойные 
вековые достижения и специфику этого региона, 
что помогает им показать себя сегодня, и, следова-
тельно, утвердить себя не только в настоящем, но и 
в будущем. Этой методики придерживается и Тох-
тар Ералиев, приступая к эскизированию проекта.

Ему предлагали остаться на кафедре, тогда это 
было очень престижно, однако он выбрал архитек-
турную практику, пришел молодым специалистом 

несколько лет практически невостребованной про-
фессию архитектора. Заказов не было, и многие 
проектировщики уходили в другие сферы. Тохтар 
остался и работал на будущее. Оптимист по духу, он 
был уверен, что эти времена пройдут, и труд зодчих 
вновь будет востребован. Так и получилось. Респу-
блика, обретя независимость, постепенно вставала 
на ноги, укреплялась ее экономика. У страны по-
явилась новая столица, ее первым главным архи-
тектором стал именно Тохтар Ералиев. Это говорит 
о многом.

В
след за Астаной строительный бум 
охватил всю республику. В Алматы, 
Атырау, Актау и других городах Казах-
стана вновь поднялись строительные 

краны. Наряду с отечественными заказчиками, по-
явились и иностранные инвесторы. Каждый хотел 
чего-нибудь необычного. В новых условиях талант 
Тохтара Ералиева заиграл новыми гранями. Он 
вернулся в Алматы, в родную академию и с жаром 
принялся за работу.

И вновь его проекты поражают новизной и 
смелостью. Неизменным остался высокопрофес-
сиональный подход к делу. Именно это уже многие 
годы держит его в ряду выдающихся архитекторов 
современности. Это – непростая, но счастливая 
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Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

Жақында  Шығыс Қазақстан облы-
сы Тарбағатай ауданы аумағында 
орналасқан киелі зиярат орны – 
Ырғызбай әулие Досқанаұлының 
кесенесінде әлемнің 22 мемлекетінен 
балуандар келіп, боз кілемде күш сы-
насты. Бұл – Барқытбел баурайының 
жазғытұрым уақыттағы масатыдай 
құлпырған ең бір көрікті шағы болатын.

Алыс-жақын  шет елдерден келген балуан-
дар және республикамыздың түкпір-түкпірінен 
келген  меймандар  27 мамыр күні Ырғызбай 
әулие Досқанаұлының кесенесінде жиналып, 
қасиетті әулиеге арналған асқа қатысты. Ас 
пен сайыстың құрметті меймандары қатарында 
әйгілі  балуан Дәулет Тұрлыханов, Қазақстанның 
халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Досхан Жолжақсынов, ақын Ұлықбек Есдәулетов, 
«Ұлы дала қырандары»  қоғамдық  мәдени-
әлеуметтік қозғалысының теңтөрағасы Сәдібек 
Түгел, «Нұр Отан» партиясы төрағасы бірінші 
орынбасарының кеңесшісі Берік Уәли, ардагер 
жазушы-журналист Сайраш Әбішқызы және т.б. 
болды. 

«Бұл – Шығыс Қазақстан облысы, 
Тарбағатай ауданы, Ақсуат ауылында «Нұр Отан» 
партиясының қолдауымен Мәдениет және спорт 
министрлігі, ШҚО әкімдігі, Дүниежүзілік қазақ 
күресі федерациясы және Дүниежүзі күрес түрлері 
қауымдастығы ұйымдастырған қазақ күресінен 
дәстүрлі Ырғызбай Досқанаұлы атындағы 
халықаралық Гран-при бәсекесі», – делінген 
ұйымдастырушылар таратқан ақпаратта. 

Биыл өткізіліп отырған  4-ші халықаралық 
турнирде Германия, Бельгия, Чехия, Польша, 
Ресей, Қытай, Моңғолия, Өзбекстан, Қырғызстан, 

Тәжікстан, Грузия, Армения, Әзербайжан, Бело-
руссия және Латвия мемлекеттерінің 80-ге жуық 
балуаны бақ сынады. 

Қазақ елінің намысын ұлттық құрама 
сапындағы 8 балуан қорғады. Айта кеткен жөн, 
Ырғызбай Досқанаұлы атындағы жарыс ең алғаш 
рет облыстық деңгейде ұйымдастырылған бола-
тын. Бұл бастама 2013 жылы аймақтық деңгейде 
өтсе, 2014 жылы республикалық дәрежеде, 
ал 2015 жылдан  бері халықаралық деңгейге 
көтеріліп, ағымдағы жылы IV рет дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылып отыр. 

Жарыстың жүлде қоры – 6 млн теңге. Сайыс 

қорытындысында Гран-приді Беларусь балуа-
ны Вахабер Александар жеңіп алды. Ал жеңіл 
салмақтағы «өгіз» балуан атағын Шымкенттен 
келген жас палуан Ерсұлтан Мұзафаров иеленді. 
Атаулы турнирдің бас демеушісі – «Казцинк» АҚ. 

Сонымен қатар, 29 мамыр күні Екпін ауылын-
да Ырғызбай Досқанаұлы атындағы қазақ күресі 
шарасының   аясында бәйге төбеде дүркіреген ат 
жарысы ұйымдастырылды. 5 шақырымдық «Тай» 
жарысы, 10 шақырымдық «Тоқ» бәйгесі мен 30 
шақырымдық «Аламан» бәйгесі көрермендерге  
тамаша әсер сыйлады. Бас жүлдеге темір тұлпар 
тігілді.

ТОҚТЫ
Осы апта қызықты жаңалықтарымен 

өміріңіздің шырайын ашуы ықтимал. Бе-
лең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз 
арқылы өрбімек. Қолыңыздан келетін істі 

жетілдіріп, өміріңізге өзгеріс енгізуге ұмтылыңыз. Жан 
тебірентерлік әсер мен қайталанбас оқиғалар күтіп 
тұрғаны естен шығармағаныңыз абзал.

ТОРПАҚ
Тез ойлап, ешкімнің ақылынсыз өз 

бетімен әрекет етуіңіздің арқасында қар-
сы лас тарыңыздан оқ бойы озық боласыз. 
Дарыныңыздың арқасында елеулі жетіс-
тік терге жетіп, жеке өміріңізде де айтарлықтай өз-
герістер болуы мүмкін. 

ЕГІЗДЕР
Сабырлық пен жылы шырайлығыңыздың 

арқасында іскерлік кездесулерді сәтті 
өткізуіңіз ықтимал. Жұмыста үздік болып, 

тіптен басқару қабілетіңізді де көрсетіп қалсаңыз 
артық болмас. Қаржылық қиындықтарыңыз шешімін 
тауып, сүйіктіңізбен бірге демалысқа баруыңыз мүмкін. 

ШАЯН
Дүйсенбі және сейсенбі күндері жұмысы-

ңызда құпиялық сақтасаңыз, апта сәтімен 
болады. Көптен күткен сұрақтың жауабын 
табасыз. Алайда ол сіз ойлағаннан әлдеқайда 
жеңіл болмақ. Алда қуанышты жаңалықтар күтуде.  

АРЫСТАН
Ешкімнің қолдауынсыз, ақылынсыз қиын 

жұмыстардың да шешімін табу сіз үшін 
оңай болмақ. Сіздің тың ойларыңыз бен 

жобаларыңыз аз шығын арқылы жүзеге асуы ықтимал. 
Апта ортасында барынша жұмысқа берілгеніңіз жөн. 

БИКЕШ
Сіз осы аптада достық кездесулерден, 

туған күн кештерінен ерекше әсер ала-
сыз. Сізді ұзақ та қызықты саяхат күтіп 
тұр. Сондай-ақ, осы аптада сіз үшін өзіңізді 
жегідей жеген ішкі ойларыңыздан толық арылып, 
өмірге басқаша көзқараспен қарайтын боласыз.

ТАРАЗЫ
Жеңіске жету үшін өзіңізге талап қойып, 

шенді адамдармен байланысыңызды үзбеуге 
тырысыңыз. Басқалардан көмек қолын 

күтпей, өзіңіз ге ғана сенуге тура келеді. Іскерлік 
жолсапар ларыңыз жемісті болмақ. Дегенмен, келісім-
шартқа отырғанда сақ болыңыз.   

САРЫШАЯН
Апта бойына алға қойған мақсаттары-

ңызды орындау сізге қиынға соғады. Жоспар-
ларыңызда өзгертулер болатынына қазірден 
дайындалғаныңыз абзал. Біреулердің мәсе ле сін шешуге 
біраз уақытыңызды жұмсайсыз.  

МЕРГЕН
Осы уақытқа дейін жеткен тәжірибе-

ңіздің арқасында айналаңыздағы адамдар-
мен қарым-қатынасыңызды ретке келтіруі-
ңіз ықтимал. Сүйіктіңізбен келісімге келіп, 

бір байлам жасауыңыз мүмкін.

ТАУЕШКІ
Демалыс күндері жеткен жетістік тері-

ңіз ге көңіліңіз марқаятын болады. Өзіңіз дің 
көзқарасыңызға кері пікірлерге қасқая қарсы 
тұрудың қажеті шамалы. Сын сағатта «әліптің ар-
тын бағуға» тура келеді.

СУҚҰЙҒЫШ
Өз бағасын білетін суқұйғыштар нені 

қаласа да, ол істі тез тындыруға тырысады. 
Кекшіл болғандықтан, өзін ренжіткен адам-
ды аямай, сөзбен сойып салады. Осы аптада 

ойға алған бастамаларды жүзеге асырудың орайы келіп 
тұр.   

БАЛЫҚТАР
Осы аптада көптеген шаруаларды оңай 

шешесіз. Бұл ретте ішкі сезім, тәжірибе, 
кәсібилік, өзге адамдарды түсіне білу сізге 
көп көмегін тигізеді. Басшылықпен тіл та-
бысып, қызметте көтерілуіңіз немесе жалақыңыздың 
өсуі ықтимал. Апта ортасында немесе аяғында қаржы 
шығыны орын алуы мүмкін.

• Жоғары мектеп

бағытындағы  пәндерге ғана емес, 
сонымен қатар гуманитарлық, 
яғни  педагогикалық бағытта да 
қажет екендігін ерекше атап өтті. 
«Соңғы 15 жыл ішінде әлемдік 
ғылым көптеген салаларға жаңаша 
көзқараспен қарап, салалық 
деңгейде тың жаңалықтармен 
жұмыс істеуде. Әсіресе сала бойын-
ша педагогикалық бағытқа ерекше 
көңіл бөлініп, шетел тілдерін жедел-
дете оқыту жолдары іздестірілуде. 
Сол себепті физиология, психоло-
гия, әлеуметтік психология және 
лингвистика, тағы да басқа сала 
мамандарына ағылшын тілін терең 
меңгеру үлкен жауапкершілікпен 
жүктеліп отыр», – деді министр дәріс 
барысында. 

Дәрістің негізгі бөлімінде Ерлан 
Кенжеғалиұлы тыңдармандарға 
шетел тілдерін меңгерудің 
ұтымды жолдарын жан-жақты 
әрі нақты түсіндіру үшін әлемдік 
теорияға сүйене отырып, шетелдік 
ғалымдар құрастырған, өзге 
елдер тәжірибесінде қолданылып 
жүрген нәтижелі қағидаларын 
кеңінен түсіндірді. Министр 
алғашқы ретте тіл үйренудің тиімді 
қағидасы ретінде италияндық 
ғалым Паретоның қисықсызықты 
қағидасын назарға ұсынды. 
«Қисықсызықты Парето» 

қағидасында көрсетілгендей, кез 
келген адам бір кітапты толық 
оқи отырып, кітаптағы 400 сөзді 
қолдану арқылы ақпараттың 65%-
ын,  1000 сөзді қолдана отырып 
82%-ын, ал 8000 сөзді қолдана оты-
рып 99%-ын жеткізе алады екен. Бұл 

– адамның есте сақтау қабілетінің 
күші. Ал, дәрісте талқыланған екінші 
қағида қабылданған ақпараттың 
сақтау жадынан ұмытылу көрсеткіші 
жайында болды. Бұл жөнінде 
неміс ғалымы Эббингауздың 
қисықсызықты қағидасында 
қарастырылған. Нәтижесінде, орта 
есеппен алғанда, кез келген адам 

белгілі бір ақпаратпен танысқан 
сәттен бастап, алғашқы төрт сағат 
ішінде ақпараттың 50%-ын естен 
шығарады екен. Ал,  төрт күнде 75% 
ақпарат жадыдан мүлдем өшіріледі. 
Бұл бір рет танысқандағы көрсеткіш. 
Осы орайда адам көру арқылы, 

есту арқылы күнделікті көптеген 
ақпаратты ой елегінен өткізетінін 
ескере кеткен жөн. Қатысушыларға 
таныстырылған үшінші қағидада 
ақпараттың шынайы өмірде іс-
әрекетке ұласуының есте сақтау 
қабілетін арттыруда алар орны 
жайында айтылды. Саланы зерттеу 
кезінде кезіккен ақпаратты оқып, 

қайтадан естен шығарып отырса, 
адамның білу деңгейі 20%-ды 
құрайды. Егер әр адам белгілі бір 
саланы меңгеруде кез келген білген 
мағлұматын шынайы өмірде, яғни 
сынып ішінде, зертханаларда, үйде 
немесе далада жүргенде іс жүзінде 
жиі пайдаға жаратар болса, есте 
сақталуы анағұрлым әсерлі. Яғни 
білу деңгейі 80%-ды құрайтын 
болады. Сондықтан кез келген 
ақпаратты іс жүзінде қолдана білу 
біліктіліктің кепілі бола алады. 
Министр қатысушыларды осы тиімді 
қағидаларды кәдеге жаратып, шетел 
тілдерін үйренуге шақырды. 

   Жиын соңында білім және 
ғылым министрі Е.К. Сағадиев: 
«Шетел тілдерін барлық ұстаздар 
мен оқушы-студенттерге үйрету 
мәселесі жолға қойылып, бірнеше 
департаменттің бірігуі арқылы 
мәселе жан-жақты қарастырылуда. 
Алдағы уақытта тіл үйретуден 
сабақтар, арнайы курстар тегін 
ұйымдастырылып, білікті ма-
мандар шақырылатын болады», 
– деп өз сөзін қорытындылады. 
Сондай-ақ жиын барысында ми-
нистрге тыңдаушылар көкейтесті 
сұрақтарын жолдап, пікір алмасуға 
мүмкіндік алды. 

Қаламқас АМАНҚОСОВА

ТІЛ ҮЙРЕНУДІҢ 
ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде 
2 маусым күні  білім және 
ғылым министрі Ерлан 
Сағадиев «Шетел тілдерін 
жетік меңгерудің замануи-
ғылыми негіздері» атты 
тақырыпта дәріс оқыды. 
Дәріске еліміздің алдыңғы 
қатарлы ЖОО-ларының рек-
торлары және университет 
ұстаздары мен студенттері 
қатысты.

Үш тұғырлы тіл мәселесі арқау 
болған дәрісте шетел тілдерін 
үйренудің жаңа бағыттары мен 
басты ережелері айтылды. Білім 
және ғылым министрі Ерлан 
Сағадиев дәрістің кіріспе бөлімінде 
басты үш тіл жайына тоқтала 
келе, ХХІ ғасырда ағылшын 
тілінің тек қана жаратылыстану 

• Cпорт

• Батылдық. Ептілік. Жылдамдық. 

СПОРТ ПЕН ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ АДАМ 

ӨМІРІНДЕГІ МАҢЫЗЫ 
Спорт – денсаулық кепілі. Ал мықты денсаулық – 
адамның еңбекке, қоғамдық іс-әрекетке белсенді 
қатысуының кепілі. Қазақ халқы бала тәрбиесіне ерте 
кезден көңіл бөлген. Баланың ақыл-ойының, дене 
бітімінің дұрыс қалыптасуына айрықша мән берген. 
Халқымыздың спорттық ойындары осының бірден-бір 
дәлелі.

Жастайынан балаларға дұрыс тәрбие берудің маңызы зор. 
Атқа мініп, асық атып, бәйгеге шауып, теңге іліп өскен жас шымыр, 
епті де икемді болып өседі. Салауатты өмір сүру дегеніміз – дене 
тәрбиесімен, спортпен шұғылдану. Салауатты өмір сүрмей тұрып, 
өміріңе қажетті нәрсені алу мүмкін емес. Спорт пен дене тәрбиесінің 
адам үшін маңызы қандай? Ол қашан пайда болды?

Қазақ жерін мекендеген тайпалар мен халықтардың дене мә-
дениеті туралы археологиялық қазбалардың нәтижесіне сүйене 
отырып, ғылыми болжаулар арқылы білеміз. Дене жаттығулары 
мен түрлі ойындардың шығу тегі ежелгі адамдардың мекен еткен 
географиялық ортасына, климаттық жағдайына байланысты бол-
ды. 

Мәселен, солтүстіктегі адамдар шаңғы жасауды үйреніп, аң 
аулауға шаңғымен шығатын болған. Ал, жылы аймақтарда тұра-
тындар ат ұстап, ит үйреткен. Аттарымен көшіп-қонып, аң аулап 
тіршілік еткен. Судың жағасында тұратын адамдар ескек есіп, 
жүзуді үйренген. Қысқы мезгілде аң сүйектерінен конькилер жасап, 
мұз бетінде әртүрлі ойындар ойнаған. Осылайша олар өздерінің 
сана-сезімдерін, ойлау қабілеттерін дамытып отырған. Осыдан дене 
қимылы жаттығуларының, спорттық ойындардың адамзат тари-
хында ерте кезде пайда болғанын білеміз. Ал, Американың алғашқы 
адамдары үлкен қашықтықта жүгіру, ауыр заттарды көтеру, до-
пты нысанаға тастау секілді ойындарды ойнаған екен. Тайпалық 
қоғамда ұл мен қызды бөлек тәрбиелеген. Ұл балалар әскер ойын-
дарын ойнап, аңшылықпен айналысса, қыздар би билеумен қатар, 
тұрмыстық еңбекке араласты. Осылайша дене жаттығулары мен 
түрлі ойындар біртіндеп ұрпақты тәрбиелеудің маңызды құралына, 
рулық-тайпалық қоғамның басты қызмет түріне айналды.

Дене шынықтыру мен спорт мәселесі қай елдің болсын, негізгі 
стратегиялық бағыты болып есептеледі. Өйткені болашақты ой-
ламай, келешекте қуатты мемлекетке айналу мүмкін емес. КСРО 
кезінде жастардың тек рухани ғана емес, дене қимылының да-
муына да айрықша көңіл бөлінді. Спорт дегеніміз – адамдардың 
денсаулығы. Сонымен қатар еңбекке дайындығы, жасөспірімдерді 
әскери қызметке даярлау, тәртіптілікке, ерлік пен батырлыққа 
тәрбиелеу. Сондықтан спорт саласын жетілдіру балабақшалардан, 
мектептерден, арнаулы орта және жоғары оқу орындарынан 
қолға алынып, жақсы жолға қойылды. Дене тәрбиесі бойынша 
оқу бағдарламалары жетілдіріліп, материалдық база нығайтылды. 
Соғыстан кейінгі уақыттарда мектептерде, жоғары оқу орын-
дарында әскери дайындық сабағы оқу бағдарламасынан алы-
нып, дене шынықтыру пәні қайтадан енгізілген болатын. Бейбіт 
өмірге оралған сәттен дене тәрбиесі жұмысы жандана түсті. Дене 
шынықтыру мұғалімі қызметі енгізілді. Уақыт өте келе, дене 
тәрбиесі заман талабына сәйкес өзгеріп, жаңаланды. Жаңа талап-
тар қойылды. Спорттық мамандықтар енгізілді. Денсаулығы на-
шар білім алушылар  үшін бөлек оқу сабақтары өткізілді. Қысқы 
және жазғы демалыс кездерінде спорттық-сауықтыру лагерьлері 
жұмыс істеді. Түрлі жарыстар ұйымдастырылып, спорттық клубтар, 
қоғамдар ашыла бастады.

Елде тоқырау болған жылдары оның зардабы барлық салаға, 
соның ішінде дене шынықтыру мен спорт саласына да тиген бо-
латын. Осы уақыттарда елде адам денсаулығына кері әсер ететін 
жаман әдеттер көбейді. Сондықтан 1986 жылы елді экономикалық, 
әлеуметтік, саяси-мәдени дамытумен қатар, дене шынықтыру 
және спорт саласын одан әрі жетілдіру мәселесі көтерілді. Ол үшін 
туристік жорықтар ұйымдастыру, материалдық базаны нығайту, 
спорттық индустрияны дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау 
жұмыстары жүргізілді.

Ежелден садақ тарту, бәйге, күрес, аударыспақ сияқты спорт 
түрлерімен айналысқан қазақ халқы басқа да спорт түрлерімен ай-
налысу арқылы өздерінің рухани байлықтарын жетілдіріп отырған. 
Халық өзіне лайықты деп санаған ұлттық спорт түрлерін, әр түрлі 
дене жаттығуларын үнемі жетілдіріп отырған. Әр рудың, әр жүздің, 
әрбір ханның өз балуаны, өз мергені, өз сәйгүлігі болған.

Тәуелсіздігіміздің ақ таңы атқан жиырма жылдан астам 
уақыттың ішінде елімізде спорт саласын дамыту барысында 
Елбасының тікелей басшылығымен қыруар жұмыстар атқарылып 
келеді. Балалар мен жасөспірімдер  арасында спортты дамыту ісі 
бірінші кезекте тұрған мәселе. Осыған орай мектептерде, жоғары 
оқу орындарында көптеген спорттық секциялар, үйірмелер жұмыс 
істеуде. Жылдан жылға спорт базалары көбейіп келеді. Ұлттық 
спорт түрлері де жақсы жолға қойылған. Атап айтсақ, қазақша 
күрес, тоғызқұмалақ, аударыспақ, бәйге, көкпар, қыз қуу, асық ату, 
бестас сияқты спорт түрлерінен арнайы федерациялар құрылған. 
Ресми жарыстар өткізіліп тұрады. Соңғы жылдары спорт нысанда-
рын салу, спортшыларымызды халықаралық жарыстарға дайын-
дау сияқты мәселелерге ерекше көңіл бөлініп келеді. Елімізде дене 
шынықтырумен, спортпен тұрақты шұғылданатын адамдардың 
саны да жыл санап артып келеді. Бұл – жақсы нәтиже, мақтанарлық 
жайт. Спорт саласындағы жетістіктеріміз көбейіп, әлемдегі қуатты 
мемлекеттер қатарынан көріне берейік! 

Жанна БАЙТЕЛЕСОВА
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