
Құрметті кездесуге 
қатысушылар!

Мен университет ұжымын соңғы 
онжылдықтарда ММУ-де жүзеге асқан 
орасан өзгерістермен құттықтаймын. 
Мені университеттің Құрметті профес-
соры ретінде сіздердің ғылыми же-
ңістеріңіз, əлемдік ғылым мен білім бе-
рудегі шептеріңізді нығайтқандарыңыз 
қуантады. Мен осыдан 14 жыл бұрын 
Владимир Путин Астанада М.В.Ломо-
носов атындағы ММУ-дің филиалын 
ашу туралы идеямды қолдағанына те-
рең қанағат сезіміндемін.

Осы жылы Астанадағы филиал өзінің 
мыңыншы тəлімгеріне диплом тапсы-
рып үлгереді. Бұл – айтулы оқиға! 
Бүгінде ММУ дипломы бар мамандар 
Қазақстанның экономикасында, ғылы-
мында жəне басқа да бағыттарда та-
бысты жұмыс істеп жүр. Сондықтан 
ММУ-дің қазақстандық филиалының қа-
лыптасуына қатысқандардың бəріне ри-
зашылығымды білдіремін.

Қымбатты достар!
Жиырма жыл бұрын, ММУ қабырға-

сында мен алғаш рет жаңа интеграция-
лық бірлестік – Еуразиялық экономика-

лық одақ құру туралы идеяны ұсындым.
Оның тұжырымдамасы біздің ел-

деріміздің барлық азаматтарына бірдей 
жақын жəне түсінікті шындыққа не-
гізделді. Ортақ тарих, өзара экономика-
лық тартымдылық, мəдениеттердің ты-
ғыз өзара байланысы мен адамдардың 
жақындасуға ұмтылысы біздің халықта-
рымызға көпқырлы мемлекетаралық 
байланыстардың жаңа үлгісін құруға 
мүмкіндік береді.

Мен Еуразиялық Одақ тек еркіндік, 
тең құқықтылық, өзара тиімділік қағи-
даттары мен əр қатысушы елдің праг-

матикалық мүмкіндіктерін есепке ал-
ғанда ғана мүмкін деген ұстанымда бо-
лып келдім жəне соның берік жақтау-
шысы болып қала беремін. Бұл баста-
ма қазір Еуразиялық интеграция деп 
аталып жүрген жаңа тарихи үдеріс үшін 
қадам басар нүктеге айналды.

Біріншіден, сол уақыттағы ТМД-дағы 
көптеген саясаткерлер үшін түсініксіз 
жəне лайықты бағаланбаған менің иде-
ям бүгін іскер топтарда жəне қоғамдық-
гуманитарлық деңгейде кең қаже-
ттілікке айналды. Еуразиялық интегра-
цияны  нəрлендіретін  көптеген бірлес-
кен алаңдар пайда болды жəне жемісті 
жұмыс істеп тұр. Бұл Еуразия Даму 
банкі, Еуразия Іскерлік кеңесі, Еуразия-
лық Медиа-форум, Еуразия универси-
теттерінің асоциациясы жəне тағы бас-
қалар.

18 жыл бұрын Астанада біз алғаш 
ашқан нысандардың бірі Лев Нико-
лаевич Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті болды. Бүгінде бұл 
– Орталық Азиядағы жетекші ЖОО. Лев 
Николаевич Гумилев Ресей мемле-
кетінің еура-зиялық жолының тағдыр-
шештілігін алдын ала білген көреген 
орыс интеллектуалдарының бірі болып 
табылады. Бұған аса көрнекті ойшыл-
дар К.Леонтьевтің, Д.Данилевский мен 
басқа да көптеген ғалымдардың ең-
бектері айғақ бола алады. Бұл туралы 
Ресейдің тарихы, географиясы, мəде-
ниеті, эконо-микасы да айтады. Бүгінде 
«еуразиялық интеграция» түсінігі сая-
саткерлер, экономистер, журналистер 
мен қоғамдық орта белсенді пай-
даланып жүрген бренд болып отыр.

Екіншіден, қазіргі заманғы еуразия-

лық бастама ешқашан шындықтан ал-
шақ болмағанын ерекше атап көрсеткім 
келеді.

Бірінші кезекте, ол тəуелсіздік пен сая-
си егемендік интеграциялық үдеріске қа-
тысушы барлық мемлекеттер үшін ба-
сымдыққа ие екенін əркез есепке алып 
келді.

Сонымен бір мезгілде, оның мəні əу-
елден Қазақстанның, Ресейдің, Бела-
русьтің, сондай-ақ, Еуразия кеңісті-
гіндегі басқа да елдердің қарапайым 
азаматтарының мүдделері туралы шы-
найы қамқорлықта жатқан еді. 1998 жы-
лы мен «Қарапайым адамдарға қарай 
қарапайым жиырма қадам» бағдарла-
масын ұсындым. Осы жылдар ішінде 
оның барлық негізгі ережелері іс жүзін-
де орындалды.

Кеден одағы мемлекеттері арасын-
дағы бірлескен шекаралар біздің ел-
деріміздің азаматтары кедергісіз кесіп 
өту үшін, жүктер мен тауарлар, валюта 
қаржыларын алып өту үшін мөлдір бол-
ды. 2009 жылдан бері Қазақстанның Еу-
разиялық экономикалық кеңістік жəне 
Кеден одағы əріптестерімен тауар айна-
лымы 88 пайызға артып, 24,2 миллиард 
долларға жетті. Біздің Ресей мен Бела-
руське экспортымыз 63 пайызға өсті, 
оның ішінде өңделген тауарларды шы-
ғару 2 есеге ұлғайды. Біз ресейлік жəне 
беларусьтік компаниялармен бірлескен 
кəсіпорындар ашудамыз. Біздің елд-
ерімізде жоғары, орта жəне кəсіптік 
білім туралы дипломдарды өзара тану 
туралы келісім жұмыс істейді.
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Құрметті солтүстікқазақстандықтар!
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(жалғасы 2-бетте)

Мемлекеттік мереке – Отан қорғау-
шы күні құтты болсын! Бұл күн, шы-
нында да, ержүректіктің, батылдық 
пен отаншылдықтың бейнесі болып 
табылады. Бүгін біз мемлекетіміздің 
қауіпсіздігі мен тұрақтылығын лайық-
ты қамтамасыз ете отырып, өз 
өмірлерін оңайға соқпайтын əскери 
қызметке арнаған адамдарға құрмет 
көрсетеміз.

Мемлекет басшысы – Жоғарғы Бас қол-
басшы Н.Ə.Назарбаевтың басшылығы-
мен еліміздің Қарулы Күштері бүгінгі таң-
да жауынгерлік əзірліктің, жарақтану мен 
ұтқырлықтың жоғары деңгейіне қол 
жеткізіп отыр.Қазақстан халықаралық да-
уларды бейбіт жолмен реттеудің жəне 
өңірлік ынтымақтастықты нығайтудың 
белсенді бастамашысы ретінде таны-
лып, əлемдегі ядролық соғысқа қарсы 
қозғалысты басқара отырып, жаһандық 
қарусыздану жолында алдыңғы қатарда 
келеді.Бүгінгі таңда Қарулы Күштер қата-
рында қызмет ету əрбір қазақстандықтың 
құрметті парызына, аға ұрпақтың қаһар-

мандық жəне жауынгерлік дəстүрлеріне 
негізделген ерліктің қуатты адамгершілік 
мектебіне айналды. Солтүстік Қазақстан 
облысында жыл сайын бір мыңнан астам 
өрен мерзімнен тыс əскери қызмет атқа-
руға шақырылады. Бұл күні біз шынайы 
отаншылдықтың, адалдықтың жəне Отан-
ға қалтқысыз қызмет етудің өнегесі бо-
лып табылатын Ұлы Отан соғысының 
жəне жергілікті ұрыс қимылдарының ар-
дагерлеріне алғыс пен ілтипатқа толы, ең 
жылы лебіздерімізді білдіреміз. Бүгінгі 
таңда өткен соғыс қаһармандарының не-
мерелері мен шөберелері еліміздің қор-
ғаныс қабілетін нығайтуға, өз отандаста-
рының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз 
үлестерін қоса отырып, олардың істерін 
лайықты түрде жалғастыруда. Отан қор-
ғаушылардың баршасына мықты денса-
улық, амандық-саулық жəне табыс 
тілеймін! Ержүрек те батыл адамдардың 
бұл мерекесі əрқашан бейбіт əрі қуаныш-
ты бола берсін!

Самат ЕСКЕНДІРОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының əкімі

Сіздерді шын жүректен Отан қорғаушы 
күнімен құттықтаймын!

Бұл мереке қайсарлықтың, беріктіктің, 
Отан сүйгіштіктің белгісі. Бұл мереке туған 
жерді, тəуелсіз мемлекетті сақтап қалған, 
ел қорғанысын бекітуге өз үлестерін қосқан 
Отан қорғаушыларды біріктіреді. 

Барлық уақытта əскер елдің ұлттық қа-
уіпсіздігінің, азаматтардың тыныштығы 
мен берекесінің, мемлекеттің əлемдегі бе-
делінің кепілі болып қалады. 1992 жылдың 
7 мамырында Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы На-
зарбаев Қарулы Күштерді құру туралы Жа-
лыққа қол қойды. Сол уақыттан бастап 
біздің əскеріміз дамып, нығайып, жыл са-
йын қуатын бекітуде. Бүгінгі күні Қазақстан-
ның Қарулы Күштері  –  біздің тəу-
елсіздігіміздің жетістіктерінің мықты қорға-
нысы. Əскери дайындықты, əскери қызме-
тшілерді, соғыс ардагерлерін, əскери іс-
қимылдарға қатысушыларды əлеуметтік 

қорғауға бағытталған мемлекеттің жəне қо-
ғамның ортақ күштері əлеуметтік - эконо-
микалық нық дамуға, азаматтарымыздың 
бейбітшілігі мен  қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Осы мереке күні Қа-
рулы Күштер қатарында борышын өтеп 
жүргендерге, өзінің қызметтік борышын ат-
қаруда, денсаулығы мен өмірін Отанды қор-
ғаумен байланыстырған адамдарға шын 
жүректен алғыс білдіремін. Сіздердің ту-
ғандарыңызға жəне жақындарыңызға ал-
ғыс білдіремін. Олар Отанды қорғап 
жүрген балаларын, жолдастарын, əкелерін 
мақтан тұта алады.

Құрметті жерлестер! Сіздерді Отан қор-
ғаушы Күнімен жəне Қазақстан Республи-
касы Қарулы Күштерінің 22 жылдығымен 
құттықтаймын. Сіздерге бейбіт өмір, Отан-
ның игілігі жолында жаңа жетістіктер 
тілеймін!

В.БУБЕНКО
Мамлют ауданының əкімі

Құрметті мамлюттіктер!

Ұлы мейрам – Жеңіс күнімен шын жүректен құттық-
таймын.

Бұл тəуелсіз Қазақстанның ең маңызды мемлекеттік 
мейрамдарының бірі жəне ол туралы естелік біздің көп 
ұлтты еліміздің ортақ тарихы болып қалыптасты.

Бүгін Қазақстан – қысқа мерзімде ТМД елдері арасында 
нарықтық жəне демкоратиялық өзгерістерді жүргізуде, ха-
лықтың əл-ауқатын көтеруде көшбасшы болып қалыптасқан 
тəуелсіз мемлекет. Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың данышпан жəне бірізді саясатының арқасын-
да Қазақстан бейбітшіліктің, келісім мен тұрақтылықтың 
үлгісі болып табылады. Болашаққа деген жауапкершілікті мо-
йындап, біздің еліміз ядролық қарудан бас тартты жəне бүгін 
жаһандық қарусыздандыру жолында алдыңғы қатарда тұр. 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс халықтың бірлігінің, майдан 
мен тылдың бірлігінің, шайқас даласындағы көпшілік батыр-
лықтың жəне халықтың еңбек ерлігінің арқасында қалыптас-
ты.  Ұлы Жеңіс келешекке үміт артты, бостандық жəне 

теңдік, атақ жəне мəртебе, бейбітшілік жəне бақыт сияқты 
құндылықтардың жаңа түсінігін сезіндірді. 

Құрметті жерлестер! Жеңімпаз халықтың қайсарлығы 
жəне батырлығы еліміз бен барлық адамгершілік тарихының 
өшпес беті болып қалады. Ардагерлерге, майдангерлерге, 
тыл еңбеккерлеріне, репрессия мен депортацияның ауыр-
тпашылықтарын жазықсыз бастан кешіргендерге, соғыстан 
кейін елді қайта жаңғыртқандарға – басымызды иеміз! Бүгінгі 
біздің борышымыз – аға ұрпақтың қажеттіктері туралы ұмыт-
пау, Ұлы Жеңіс тарихы өсіп келе жатқан ұрпақты, алдағы  
ұрпақта патриоттық, достастық жəне келісім сезімдеріне  
тəрбиелеуде барлық жағдайларды жасау.Сіздерге, құрметті 
ардагерлер болаттай мықты денсаулық, рухани сергектік, бе-
реке жəне жақсылық, ұзақ та бақытты ғұмыр, туыстарыңыз-
ға, жақындарыңызға бақыт тілеймін! Жеңіс күні мейрамы 
құтты болсын, құрметті мамлюттіктер!

В. БУБЕНКО 
Мамлют ауданының əкімі

Қымбатты ардагерлер 
мен тыл еңбеккерлері!

Сіздерді Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 69 жылдығымен 
шын жүректен құттықтаймын!

9 мамыр - шын мəніндегі бүкілхалықтық мереке, азамат-
тық бірліктің арқасында фашистік басқыншылықты 
мəңгілікке тоқтатып, қатал сын болған жəне орны толмас шы-
ғын əкелген алапат соғыста беріспей қарсы тұрғандардың  
жауынгерлік пен еңбектегі ерлігін еске алу күні.Қазақстан сол 
бір сұрапыл жылдары елдің орасан зор жұмылдырушы орта-
лығына айналды. Ондаған қазақстандық дивизиялар, брига-
далар мен жеке бөлімдер барлық майдандарда шайқасты. 
Солтүстік Қазақстан облысының əрбір үшінші тұрғыны Отан-
ды қорғау үшін əскер қатарына шақырылды. Олардың көбі 
жоғары наградалар мен медальдерге ие болды, 66 жер-
лесіміз Кеңес Одағының Батыры жəне Даңқ орденінің толық 
иегері атанды. Солтүстікқазақстандықтардан жасақталған 
314-атқыштар дивизиясының əскери ғұмырнамасы аңызға 
айналды.Солтүстікқазақстандықтар қаһармандықпен шай-
қасып қана қойған жоқ,  сонымен қатар тылда да аянбай ең-
бек етті. “Бəрі де майдан үшін, бəрі де Жеңіс үшін!” ұраны қа-
лалар мен ауылдарда қалғандар үшін өмірдің мəніне айнал-
ды. Соғыс жылдарында Петропавл осында көшірілген 20 за-
уыттың, фабриканың жəне құрылыс ұйымының жабдықта-
рын қабылдады. Əскери бұйымдар өндіру ісімен айналыс-
қан Куйбышев, Калинин, Киров атындағы, “ЗИМ” жəне ша-
ғын литражды двигательдер зауыттары сияқты ірі қорғаныс  
кəсіпорындары пайдалануға берілді.Солтүстікқазақстандық-
тардың күшімен жылы киім-кешек тиелген 88 жəне азық-түлік 
артылған 14 вагон  майданға жөнелтілді.Біздің облыста орна-

ласқан бірқатар əскери госпитальдарда Қызыл Армияның жа-
рақат алған солдаттары мен офицерлері емделді.  Түрлі ұлт 
өкілдері қанды майданда иық тірестіре жүріп, Ұлы Жеңісті жа-
қындатты. Нақ осы достық пен бірлік бізге бүгінге дейін 
жəрдемін тигізіп келеді. Ұлы Жеңіс болашаққа үмітті оятты, 
қаншама ұрпақтың бейбіт те жарқын тұрмысына қол жеткізді. 
Бүгінде Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен біз қуатты да көркейген Қа-
зақстанды орнаттық, балаларымызды тəрбиелеп, өсіріп, ба-
қытты болашақты құрудамыз. Аға ұрпақтың мұң-мұқтажын 
ұмытпау - біздің қасиетті парызымыз. Біздің облыста 334 Ұлы 
Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі тұрады. Олар-
дың күнделікті тұрмысын лайықты қамтамасыз ету үшін қол-
дан келгеннің бəрін жасауға біздің мүмкіндігіміз толықтай же-
теді. 

Қымбатты жерлестер! Бүгінгі күні ұрыс алаңынан орал-
маған 32 мың солтүстікқазақстандықты ерекше қайғырып ес-
ке аламыз. Олардың есімдері біздің жəне келер ұрпақтардың 
жүрегінде мəңгілік сақталады. Сіздердің өшпес Ерліктеріңіз 
біз үшін батырлықтың, жанқиярлықтың, қажымас қайраттың 
жəне берік рухтың  үлгісі болып қала береді.Баршамыз үшін 
қасиетті осы мерекеде Сіздерге шын жүректен мықты денса-
улық, рух сергектігін, амандық-саулық, ұзақ та бақытты 
ғұмыр тілеймін!

Мереке құтты болсын, қымбатты жерлестер! Ұлы Жеңіс 
күнімен! 

Самат ЕСКЕНДІРОВ, 
Солтүстік Қазақстан облысының əкімі

Қымбатты соғыс ардагерлері 
жəне тыл еңбеккерлері!
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Еуразиялық одақ идеясынан – еуразиялық интеграцияның 
жаңа перспективаларына

Жыл сайын Қазақстанның, Ресейдің 
жəне Беларусьтің, сондай-ақ, басқа да 
бірқатар ТМД елдерінің ондаған мың аза-
маттары біздің мемлекеттеріміздің ЖОО-
ларында оқуға, еңбекке орналасуға жəне 
жедел медициналық көмек алуға теңдей 
құқықтарды пайдаланады. Бір мемле-
кеттің азаматтарының басқа қатысушы 
елдің аумағында шағын жəне ортақ биз-
нес жүргізу үшін жағдайлар кеңейіп ке-
леді. Еуразиялық интеграция мəдени-
гуманитарлық байланыстарды, туризмді 
жемісті дамыту үшін көптеген басымдық-
тар береді. Осының барлығы миллионда-
ған адамдар үшін нақты тиімділік. Жəне 
бүгінде осының барлығы болмауы ықти-
мал екенін елестетудің өзі мүмкін емес.

Үшіншіден, еуразиялық бастама бүкіл 
ТМД кеңістігінде интеграциялық үде-
рістердің сипатын өзгертіп, серпінділік 
берді. Осылайша Ұжымды-қауіпсіздік ту-
ралы шарт ұйымы құрылды. 2000 жылы 
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық 
бекітілді. Тұтастай алғанда, Тəуелсіз Мем-
лекеттер Достастығының қызметі мен 
оның құрылымдық буындары нақтырақ 
бола түсті.

Оның шеңберінде 40-қа жуық салалық 
мемлекетаралық органдар жұмыс іс-
тейді.

Төртіншіден, ХХ жəне ХХІ ғасырлар-
дың тоғысында еуразиялық бастамасы 
халықаралық қатынастарға, оның ішінде 
оның алғашқы кезіндегі географиялық 
алаңынан тыс жерлерге де айтарлықтай 
ықпал етті. Арқаулық еуразиялық қағи-
даттар Шанхай ынтымақтастық ұйымын 
құруда жəне қызметінде қолданылды. 
Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім ша-
ралары жөніндегі кеңесте де осындай 
прагматикалық негіздегі үдеріс 20 жыл-
дан астам уақыттан бері табысты 
жүргізіліп келеді. 2010 жылы ЕҚЫҰ-ның 
Астана саммитінде мен Еуразиядағы қа-
уіпсіздіктің ортақ құрлықтық тұғырнама-
сын қалыптастыру бойынша жұмысты 
бастауды ұсындым.

Сенім, тең құқықтылық жəне өзара 
тиімділік қағидаттарына негізделген ол еу-
ропалық жəне азиялық өлшемдерді қоса 
алған болар еді. Бұл ұстаным ЕҚЫҰ-ның 
«Қауіпсіздік қоғамдастығы жолында» деп 
аталған Астана декларациясында көрініс 
тапты. Бесіншіден, еуразиялық идеясы 
қазір, ХХІ ғасырдың екінші онжылдығы-
ның ортасында нақты геоэкономикалық 
жəне геосаяси сұлбаға ие болып келеді.

Жоғары Еуразиялық экономикалық ке-
ңес пен Еуразиялық экономикалық ко-
миссия табысты жұмыс істеп тұр.

Қазақстан, Беларусь жəне Ресей Бір-
тұтас Кеден кодексін қолданып, өздерінің 
макроэкономикалық саясаттарын үйлес-
тіріп отыр.

Еуразиялық экономикалық одақ құру 
идеясының 20 жылдығында Астанада 
осы интеграциялық бірлестік құру туралы 
тарихи шартқа қол қойылуы жоспарлану-
ының нышандық мəні бар. Одақ жұмысы-
на қатысуға бірқатар басқа да елдер қызы-
ғушылық танытып отыр. Еуразиялық ин-
теграцияның экономикалық əлеуеті өте 
жоғары.

Тек қатысушы үш ел экономикасының 
жиынтық көлемі 2,2 триллион долларды 
құрайды. Үш ел шығарған өнеркəсіп 
өнімінің жалпы көлемі 1,5 триллион АҚШ 
долларына жуықтады. Жиынтық ІЖӨ-нің 
өсімі түріндегі интеграциялық тиімділіктің 
перспективасы 2030 жылға қарай шама-
мен 900 миллиард долларды құрай ала-
ды.

Осылайша, еуразиялық интеграция 
бізге келе жатқан Үшінші жаһандық ин-
дустриялық революция алдында ортақ 
стратегиялық басымдықты қамтамасыз 
етеді. Ол əлемдік құрылыс парадигмасы-
ның көпқырлылық жағына қарай ауысуы 
драмалық актісі жағдайында жүріп жа-
тыр. Қазіргі жаһандық тұрақсыздық – бұл 
тек экономиканың ғана емес, сондай-ақ, 
халықаралық құқықтың, жаһандық сая-
саттың дағдарысы.

Олардың алдында G-8 жəне G-20 
дəрменсіздік танытуда. Нақ сондықтан 
2012 жылы мен G-GLOBAL бастамасын 
ілгерілеттім. Оған 160 ел интерактивті қа-
тысуда. G-GLOBAL əлемнің ХХІ ғасыр-
дағы іргелі қағидаттарын: эволюцияны; 
əділеттілікті, теңдікті, консенсусты; жа-
һандық толеранттылық пен сенімді; жа-
һандық транспаренттілікті; конструктивті 
көпқырлылықты қамтиды.

Мен егер халықаралық құқықта, сыртқы 
саяси практикада, мемлекетаралық қаты-
настар тəсілінде түбегейлі өзгерістер 
жүретін болса, онда қазіргі жаһандық 
сын-қатерлер еңсерілетін болады деп 
есептеймін. Сондықтан, біздің G-
GLOBAL қағидаттары туралы ұсыныста-
рымыз əлемдік қоғамдастыққа бүгінде 
қай кездегіден де пайдалы. Мен олардың 
əлемнің дамуына конструктивті сипат бе-
руге қабілетті екеніне сенімдімін. Тұтас-
тай алғанда, бүгін біз еуразиялық интег-
рациялық үдерістің орасан зор оң рөлі 
мен нақты нəтижелерін көріп отырмыз.

Интеграцияны одан əрі тереңдету – 
бұл тек жаңа мүмкіндіктер ғана емес, 
біздің мемлекеттеріміздің қазіргі жəне бо-
лашақ буын азаматтарының алдындағы 

ортақ парызымыз.
Қымбатты достар!
Жиырма жыл бұрын мен Еуразиялық 

экономикалық одақ құруға апаратын ин-
теграциялық үдерістердің ядросын нақ 
Қазақстан мен Ресей құрауы тиістігін ай-
тқан болатынмын. ХХІ ғасырдың басын-
да еуразиялық интеграциялық дамудың 
жаңа серпін алғанында Владимир Пу-
тиннің маңызды рөлін атап өту қажет. 
2010 жылы оны Дмитрий Медведев қол-
дады.

Қазақстан мен Ресейдің қатынасы 
əркез əріптестіктің үлгі тұтар мысалы бо-
лып келді жəне болып қалып отыр. Өткен 
2013 жыл біздің елдеріміз үшін серпінді 
жыл болды. Екатеринбургте ХХІ ғасыр-
дағы ізгі көршілестік жəне одақтастық ту-
ралы ғаламат шартқа қол қойылды.

Бүгінде біздің елдеріміз сенімді негізде 
өзара іс-қимыл танытпайтын сала іс 
жүзінде жоқ. Өнеркəсіптік кооперация 
үдерісі, оның ішінде өңіраралық деңгейде 
де, жүріп жатыр. Энергетикалық əріп-
тестік, ғарыш саласындағы ынтымақтас-
тық табысты дамып келеді, мəдени-
гуманитарлық саладағы өзара іс-қимыл 
кеңейе түсуде. Ресей – Қазақстанның аса 
ірі сауда əріптесі.

Өткен жылы біздің елдеріміздің ара-
сындағы тауар айналымы 24 миллиард 
долларды құрады. Бұл – біздің қарым-
қатынасымыздың барлық тарихындағы 
рекордты көрсеткіш. Ол көп жағдайда Ке-
ден одағы мен Біртұтас экономикалық 
кеңістіктің арқасында мүмкін болды. Жал-
пы, өткен жыл біздің экономикаларымыз 
үшін оңай жыл болған жоқ. Өткен жыл-
дың соңында Əскери-техникалық ынты-
мақтастық туралы екіжақты шарт жасал-
ды. Əуе шабуылына қарсы қорғаныстың 
біртұтас жүйесі жұмыс істейді. Өңірлік қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелерінде 
біз Ресеймен халықаралық ұйымдар ая-
сында тығыз өзара іс-қимыл танытуда-
мыз. Сенім, тең құқықтылық, өзара тиімді 
ытымақтастық пен одақтастық – бұл біз 
ұрпақтан-ұрпаққа əрі қарай да беруге 
міндетті болып табылатын қазақстандық-
тар мен ресейліктердің ортақ құндылық-
тары.

Құрметті кездесуге қатысушылар!
Əлем əлі де толықтай айыға қоймаған 

жаһандық қаржы-экономикалық дағда-
рыс планетаның түрлі ареалдарының 
өңірлену үдерісін жеделдетті.

Ол Солтүстік жəне Оңтүстік Амери-
када, Оңтүстік-Шығыс Азияда, Парсы шы-
ғанағы субөңірі мен араб-мұсылман əле-
мінде, Австралия мен Океанияда, Батыс 
Африкада жүріп жатыр. Біз мемлекетара-
лық экономикалық-қаржылық қатынас-
тарда ортақ алгоритмдерге ие ірі өңірлік 
жүйелер қалай қалыптасуда екенін көріп 
отырмыз.

ХХІ ғасырда өңірлік интеграция түрлі 
жаһандық тəуекелдерге қарсы тұруда ма-
ңызды фактор болатыны айдан анық. 
Қазір, жалпыға ортақ жаһандану жағда-
йында, бұл – мемлекеттердің экономика-
лық жəне өркениетті дамуындағы, олар-
дың жаһандық бəсекеге қабілеттілігін арт-
тырудағы түбегейлі мəселе.

Бүгін, Еуразиялық экономикалық одақ 
туралы айтқанда, сарапшылар мен сая-
саткерлердің бəзбіреулері əлемдік қоғам-
дық пікірді Кеңес Одағының мифтік «ре-
инкарнациясымен» қорқытады. Мұндай 
пікірлер шындықтан алыс жатыр жəне не-
гізсіз деп есептеймін.

Біріншіден, бүгін кеңестік үлгі бойынша 
реинтеграция үшін, тіпті, институттық ба-
за да жоқ. Барлығы түп-тұқиянымен та-
рих қойнауына кеткен.

Екіншіден, посткеңестік кеңістік халық-
тары өздерінің жеке мемлекеттілігін 
құрды. Үшіншіден, меншіктің қазіргі 
жүйесі, біздің қоғамдарымыздың əлеу-
меттік құрылымы мен экономикалық қал-
пы кеңестік архаикадан тым алысқа ұзап 
кетті.

Жəне мұнда біз Ресей жəне Беларусь 
басшылығымен бір пікірдеміз. Алайда, 
қазіргі дүниеде жүзеге асырылып жатқан 
бірнеше өңірлік интеграциялық жобалар 
бар екенін байқамау да қиын. Бірақ олар-
дың бірде-бірі қалыптастырылып жатқан 
Еуразиялық экономикалық одақ сияқты 
біржақты бағалауларға ие емес.

Ашық айтайын, мұндай теріс бағалау-
лардан мен, бір жағынан, Еуразиялық эко-
номикалық одақ жаһандық экономикалық 
гравитацияда басқа орталықтарға айтар-
лықтай күшті бəсекелес болатындай əлеу-
етке ие деген қауіпті бүркемелеу əрекетін 
көремін.

Іс жүзінде, құқық тілімен айтқанда, 
əңгіме біздің жаңа интеграциялық 
бірлестігіміздің қалыптасу кезеңінде-ақ 
жаһандық ауқымдағы əділетсіз бəсеке 
əдіс-тəсілі туралы болып отыр. Неліктен 
олар Еуропалық жəне Еуразиялық эконо-
микалық одақтардың орасан зор жақын-
дасу перспективалары туралы айтпай-
ды? Бұл жерде пайда əркімге де айқын.

Екінші жағынан, түрлі ақылға қонбай-
тын əңгімелер ағыны еуразиялық интег-
рацияның əлеуеті мен перспективала-
рын тек нақтылай түседі. Жиырма жыл 
бұрын, Еуразиялық Одақ жобасын ұсына 
отырып, мен экономикалық прагматика 

оның табыстылығын айқындайтынын ал-
дын ала болжаған едім.

Қашанда «Əуелі – экономика, сосын са-
ясат» белгілі формуласының шынайы 
жақтаушысы болдым жəне болып қалып 
келемін. Бұл қағидат біздің еліміздің ішкі 
де, сыртқы да саясатына теңдей тарап, 
жалпыға ортақ сипатқа ие болып отыр. 
Мұндай қадам Қазақстан дамуының бар-
лық саласында – экономикалық рефор-
малардан халықаралық аренада əріптес-
термен прагматикалық қатынастар қа-
лыптастыруға дейінгі экономикалық ре-
формалардың дəйектілігін қамтамасыз 
етті.

Тəуелсіздіктің алғашқы күндерінен бас-
тап біздің еліміз бұралаңсыз жəне 
түсініксіз қимылдарсыз, əлеуметтік 
сілкіністерсіз жəне ішкі жанжалдарсыз да-
мып келеді. Біз қашанда лайықты əріптес 
болып қалудамыз, флюгер секілді 
өзіміздің сыртқы саяси басымдықтары-
мызды ауыстырмаймыз.

Ашығын айтқанда, ТМД-ның көптеген 
елдеріне осындай кешенді саясат түзіп, 
осындай тұрақты дамуға қол жеткізу 
мүмкін болмады. Бүгін, бүкіл дүниежүзі 
Украина туралы айтып жатқанда, мен де 
бұл мəселені айналып өте алмаймын.

Сіздер менің Украинада оқығанымды, 
украин халқының тағдырына бей-жай қа-
рай алмайтынымды білесіздер.

Мен осы елде болған сілкіністерді 
жүрегім қан жылай отырып қабылдай-
мын. Украина бұрынғы Одақта өзінің өн-
еркəсіптік əлеуеті, индустриялық базасы 
бойынша екінші болатын. Ол өз бетінше 
сенімді даму үшін басқа барлық респуб-
ликаларға қарағанда алғашқы мүмкін-
діктері айтарлықтай көп ел еді.

Алайда, тəуелсіздіктің екі он жылында 
бұл елде экономикамен жəне қарапайым 
адамдардың əл-ауқатымен айналысқан-
дар аз болды, есесіне саясатпен көп əуес-
тенді.

Қазіргі Украина дағдарысының басты 
себебін осыдан көремін. Біз бауырлас 
украин халқына тұрақтылықты, келісім 
мен бірлікті жедел қалпына келтіруді 
тілейміз. Қандай жағдайда да Украинаға 
біздің елдерімізбен сауда қатынасы 
тиімді. Мұны естен шығармау керек.

Мемлекеттің интеграцияға қатысуы 
ұлттық экономиканы индустрияландыру, 
адамдарды жұмыспен қамту, бизнесті да-
мытуға оңтайлы жағдай жасау үшін ынта-
ландырушы қызметін атқаруы тиіс. Ха-
лықтардың əл-ауқатын арттыруды қамта-
масыз ететін, бірінші кезекте, тиын-тебен 
үшін жатжұртта емес, өз елінде адамдар-
ға адал да əділетті еңбек ету үшін жаңа 
мүмкіндіктер беретін интеграция ғана та-
бысты болады.

Экономика мен азаматтардың əл-
ауқаты мəселелері Қазақстанның еурази-
ялық интеграцияға қатысуы тұрғысынан 
басымдыққа ие. Біз болашақта Еуразия-
лық экономикалық одақтан еліміздің инно-
вациялық серпінділігі мен жедел дамуы 
үшін орасан мүмкіндіктер көреміз.

Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда даму-
дың 2050 жылға дейінгі ұзақмерзімді жа-
ңа стратегиясы жүзеге асырылып жатыр. 
Біз «Қазақстан-2030» Стратегиясын мер-
зімінен бұрын жүзеге асырдық жəне енді 
өз алдымызға жаңа – ХХІ ғасырдың орта-
сына қарай əлемдегі ең дамыған 30 елдің 
біріне айналу мақсатын қойдық. Біз бұл 
мақсатқа жалпы еуразиялық геоэкономи-
калық кеңістіктің егемен жəне лайықты 
бөлігі ретінде қол жеткізбек ниеттеміз.

Біздің Еуразиялық экономикалық одақ 
бойынша əріптестерімізге жоғары меже – 
2050 жылға қарай əлемдегі интеграция-
лық бірлестіктер көшбасшыларының ал-
ғашқы үштігіне ену межесін қоюды ұсына-
мын. Бұл жерде Ресей экономикасының 
рөлі өте маңызды.

Сондықтан біздің бірлестіктің дамуы 
экономикалық прагматизм; теңдік пен жа-
уапкершілік, дамудың эволюциялылығы 
мен Еуразиялық экономикалық одақтың 
ашықтығы қағидаттарында арқаулық 
алуы тиіс. Қазақстан жаңа биіктікке жол-
ды жоғары қарқынмен бастайды.

Өткен жылы біз Бəсекеге қабілет-
тіліктің жаһандық индексінде 50-ші елге 
айналдық. Бизнесті жүргізу жеңілдігі рей-
тингі бойынша біз 50-ші орын алдық жəне 
бұл көрсеткішті жақсартудамыз. 2013 
жылдың қорытындысы бойынша Қазақ-
станда ІЖӨ 6 пайызға өсті.

Елдің жиынтық халықаралық резер-
втері қазірдің өзінде шамамен 100 милли-
ард долларды құрайды. Қазақстанда ай-
қын жаңғырту міндеттері алға қойылып, 
жүзеге асырылуда. Бұл, ең алдымен, эко-
номиканы үдемелі индустрияландыру. 
Оның шеңберінде 4 жылда 780 жаңа 
кəсіпорындар салынып, 250-ден астам 
өнімнің жаңа түрлері игерілді.

Бүгінде əлемнің 111 елі қазақстандық 
кəсіпорындардың дайын өнімдерін сатып 
алуда. Біз жыл сайын, электр энергиясы, 
энергия үнемдеу жəне «жасыл техноло-
гиялар» саласындағы жобаларды қоса 
алғанда, жүздеген жаңа инновациялық 
кəсіпорындарды іске қосудамыз. Біз 
ТМД-да бірінші болып «Жасыл экономи-
каны» дамыту Стратегиясын қабылда-
дық. Бізде мұнай-газ шикізатын мұнай-

химиясы, туризм, терең өңдеу сияқты ин-
новациялық кластерлер дамуда.

Қазақстанда бұрын ешқашан болмаған 
экономиканың жаңа салалары – автомо-
биль жəне авиақұрылыс, тепловоздар 
мен вагондар, Жер серігі, электроника 
жəне басқа да көптеген салаларға негіз 
қаланды. Азық-түлік өндірісінің өңірлік 
орталығы ретінде аграрлық сектор ырғақ-
ты дамуда.

2015 жылы «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» көлік дəлізінің құрылысы аяқ-
талады – бұл біздің аумақ арқылы өтетін 
жəне Ресей мен Беларусьте салынып 
жатқан 2700 шақырым. Өз көршіле-
рімізбен бірге біз Қытай мен Оңтүстік-Шы-
ғыс Азияға, Иран мен Парсы шығанағы 
елдеріне шығатын жаңа темір жол 
магистральдарын салып, аяқтадық.

Бізде білім беру саласында маңызды 
өзгерістер жүзеге асуда. Бүкіл əлем бо-
йынша жетекші университеттерде 20 мың-
ға жуық жас қазақстандықтар білім алуда. 
Озық халықаралық жоо-лардың 10 мың 
түлегі қазірдің өзінде біздің экономикада, 
мемлекеттік қызметте, өндірісте, мектеп-
терде, жоо-лар мен ауруханаларда 
жұмыс істейді.

Астанада əлемдік деңгейдегі жаңа уни-
верситет ашылды, барлық өңірлерде 20 
интеллектуалдық мектептер салынды. 
Жүректі жəне басқа да органдарды ауыс-
тыру жөнінен операциялар, діңгекті жасу-
шалармен емдеу жəне басқа да иннова-
циялар қазақстандық медицинаның шын-
дығына айналды. Қазақстандықтардың 
өмір сүру ұзақтығы артуда. Бұл осы сала-
ларға елеулі мемлекеттік қаржыларды са-
лудың арқасында мүмкін болып отыр. 
Өздеріңіз білесіздер, мен əрқашанда «еу-
разиялықтар мектебі» ғылыми мұрасы-
на, əсіресе, Лев Гумилевтің бірегей тари-
хи тұжырымдамасына ерекше құрметпен 
қарадым. Бұл бағыт бізге көптеген уақыт-
тан озық идеялар қалдырды. ХХІ ғасырда 
оларды тереңдетіп оқу ерекше көкей-
кестілікке ие болуда. Бірақ жаппай жа-
һандану жағдайында өмір сүріп жатқан 
біз үшін ең құндысы сол, Гумилев еңбек-
тері барлық халықтарға өзіміздің бірегей 
тарихи-мəдени кодымызды, жəне біздің 
бəріміздің еуразиялық екенімізді мақтан 
тұтуға мүмкіндік береді!

Еуразиялық интеграция – ол бізге екі 
мыңжылдық белесінде тарихи прогрестің 
объективті қадамын ашқан ұлы мүмкіндік.

Құрметті кездесуге қатысушылар!
Еуразиялық Экономикалық Одақ идея-

сы қалың жұртшылықтың, соның ішінде 
ғылыми қоғамдастықтың қолдауымен на-
қтылы іс-қимылдардың егжей-тегжейлі 
бағдарламасына айналды. ЕурАзЭҚ, 
ТМД-ның көптеген елдерінің қатысуын-
дағы еркін сауда аймағы, Қазақстан, Бела-
русь жəне Ресейдің Кеден одағы, Бір-
тұтас экономикалық кеңістік – бұл біздің 
бірлескен жұмысымыздың дəйекті жемісі. 
ХХІ ғасырда біз қысқарған тарихи уақыт 
феноменінің куəсі болдық. Бұл бүкіл жа-
һанданған əлем бетпе-бет келіп отырған 
сын-қатерлердің бірі. Еуразиялық интег-
рацияның көптеген нақты мəселелерін 
бізге мейлінше шектеулі мерзімдерде ше-
шуге тура келеді.

Салыстыру үшін Еуропадағы интегра-
ция үдерісінде, кеден одағын құруға – 11 
жыл, ортақ рынок құру үшін – 34 жыл, эко-
номикалық жəне валюталық одақ үшін 40 
жыл қажет болды. Бірақ онда өзгеше тари-
хи жағдай, тəуекелдер мен сынқатер-
лердің басқадай жүйесі болды. Еуразия-
лық интеграцияда бүгінде ешқандай да 
«уақыт байлығы» жоқ.

Кеден одағы тек 2011 жылдан бастап қа-
на жұмыс істей бастады. Бізге ХХІ ғасыр-
дағы туындап келе жатқан жəне бұлтар-
тпас кең ауқымды технологиялық өзг-
ерістер жəне өзге де сын-қатерлер сал-
дары ретіндегі жаһандық экономиканың 
цейтноты жағдайында іс-қимыл жасауға 
тура келеді.

Еуразиялық одақтың, бүгінде Еуроодақ 
бастан кешіп отырғандай, əлемдік эконо-
микадағы түрлі дағдарысты ахуалдар-
мен бетпе-бет келуі мүмкін. Дағдарысты 
ахуалдар біздің экономикаларымызда да 
пайда болуы мүмкін. Украиналық жағдай 
– біз үшін жақсы уақыт емес. Біздің идея-
мыздың күйреуін қалайтындар да аз 
емес. Сондықтан Еуразиялық экономика-
лық одақ туралы келісімге қол қойғанда 
осы сын-қатерлерді барынша ескеруге 
тиіспіз.

Бұл факторлар біздің шешімдерімізде 
қандай да бір «бұлдыр сағым» көзқара-
стар туындатуға тиіс емес. Өкінішке қа-
рай, сараптамалық деңгейде алаңдатар-
лық «шыдамсыздықтар», ашық айтқанда, 
болашақ экономикалық одақты дағдылы 
қалыппен «тезірек қалқитуға» ұмтылу-
шылық бар. Əрине, мазмұнға нұқсан ке-
лтіре отырып. Мен мұндай қарадүрсін 
көзқарастардың жақтаушысы емеспін.

Бəрі де геоэкономикалық немесе гео-
саяси конъюнктуралардың жаңа өзг-
ерістері жағдайында еріп кетуі мүмкін ақ-
шаңқан түспен жарқылдаған ақшақар со-
ғып жатпағанымызды түсінуі керек. Шына-
йылық үшін еске сала кетейін, ТМД-дағы 
жекелеген интеграциялық бірлестіктер ту-
ралы бұдан дейін де «жылдам ше-

шімдер» қабылданған болатын.
Бұрынырақта, сонау 90-шы жылдары, 

жалпы валюталық, кеден жəне экономи-
калық жəне басқа да кеңістіктер құру тура-
лы түрлі форматтардағы келісімдерге қол 
қойылды. Солар қазір қайда? Олар кімнің 
есінде?

Олар тек тіпті, тарих оқулықтарында да 
көрініс таппаған табыссыз талпыныстар 
күйінде қалды. Еуразиялық экономика-
лық одақ жағдайында біздің мұндай қате-
ліктер мен бос ұрандатушылыққа құқы-
мыз жоқ. Ашық айтайын, бүгінде кез кел-
ген асығыстық немесе жете ойласпаушы-
лық оны іскер топтар мен миллиондаған 
адамдардың қолдауынан айыра отырып, 
интеграциялық үдерістердің түбіне жетуі 
мүмкін.

Қазақстанның экономикалық одақ құру 
туралы келіссөздер үдерісіндегі бірқатар 
қағидатты ұстанымдарының негізінде 
дəл осындай сенім жатыр. Биыл біз Еура-
зиялық экономикалық одақ туралы Ке-
лісімге қол қоюдың тарихи белесіне шыға-
мыз. Сонымен бірге, бүгін одан арғы стра-
тегиялық іс-қимылдарды кем дегенде 15-
20 жыл алға белгілей отырып, көкжиектен 
əрі көз тастаудың маңызы зор.

Ең алдымен, Еуразиялық экономика-
лық одақтың ХХІ ғасырдың бірінші жар-
тысындағы басты миссиясының екі ма-
ңызды аспектіден тұратынын түсінудің ма-
ңызы зор.

Біріншіден, əлемдегі шешуші экономи-
калық макроөңірлердің бірі болу. Сарап-
шылардың есептеуінше, қазіргі жүзжыл-
дықта «экономикалық тартылыстың» 
əлемдік орталығы Шығысқа, Азияға, со-
ның ішінде, болашақ экономикалық одақ-
тың аумағына қарай ауысады. Біз əлем-
нің ең ірі өндіруші массивтері – Еуроодақ 
пен Азия-Тынық мұхиты өңірі арасында 
орналасқанбыз. Бұл Шығыс пен Батыс-
тың, Еуропа пен Азияның арасындағы ге-
оэкономикалық көпір ретінде бізге табиғи 
бəсекелестік артықшылығын береді. Со-
нымен бірге, бір ареалдан екіншісіне тау-
арлар мен технологияларды беруде 
əншейін делдал болып қала алмаймыз.

Еуразиялық экономикалық одақ бірден 
трансұлттық бизнес үшін жаһандық инно-
вациялар мен тартылыстардың жаңа 
орталығы ретінде құрылуы тиіс. Екін-
шіден, Еуразиялық интеграцияның ма-
ңызды құрамдас миссиясы əрбір қатысу-
шы елдің əлемнің неғұрлым дамыған мем-
лекеттерінің қатарына енуін қамтамасыз 
етуінде.

Еуразиялық экономикалық одақ халық-
тар мен бүкіл ұлттық экономикалар үшін 
ауыртпалық емес, игілік болуы тиіс. Бізде 
еуразиялық интеграцияның халықтың əл-
ауқатының, экономиканың өнімділігі мен 
бəсекеге қабілеттілігінің өсуіне тигізетін 
ықпалын өлшейтін индикаторлардың ай-
қын жүйесі болуы керек. Тек осындай көзқ-
арасты ұстана отырып қана, біз «еурази-
ялық таңдаудың» тартымдылығын қамта-
масыз етіп, Еуразиялық экономикалық 
одақтың тағдыршешті мақсаттарына қа-
тысты кез келген күмəнді біржола теріске 
шығара аламыз.

Еуразиялық интеграцияның бүкіл үде-
рісі дəл осынау маңызды екі бірегей өрк-
ениетті миссияны шешуге функциялық 
жəне практикалық тұрғыда бағындыры-
луы тиіс. Тек осылай ғана еуразиялық ин-
теграцияның үзіліссіз табысын жəне 
оның мақсаттары мен міндеттеріне деген 
жалпыға ортақ қоғамдық қолдауды қамта-
масыз етуге болады. Менің пайымдауым-
ша, Еуразиялық экономикалық одақтың 
таяудағы 15-20 жылдағы даму стратегия-
сында келесі басымдықтарды қарастыр-
ған маңызды.

БІРІНШІ. Ол ұлттық экономикалар мен 
еуразиялық интеграцияның бүкіл кеңіс-
тігінің жеделдетілген инновациялық тех-
нологиялық серпілісі үшін арқаулық жағ-
дайлар қалыптастыру. 2025 жылға дейінгі 
кезеңге арналған Еуразиялық инноваци-
ялық-технологиялық өзара іс-қимылдар 
бағдарламасын əзірлеп, қабылдау ма-
ңызды деп санаймын.

Онда күш пен қаржыны шашыратып ал-
май, экономикалық өсімнің бірлескен 
нүктелерін белгілеу, неғұрлым перспекти-
валы бағыттар бойынша бірқатар индус-
триялық консорциумдар құру маңызды. 
Мəселен, минералды ресурстарды те-
реңдетіп қайта өңдеуде, аэроғарыш, хи-
мия, машина жасау, агроөндіріс, энерге-
тика, көлік салаларында. Біздің иннова-
циялар саласындағы қызметтестігіміздің 
мəселелерімен айналысатын теңбе-тең 
негіздегі Еуразиялық инновациялық Ке-
ңес тағайындау маңызды деп санаймын.

Екіжақты, сондай-ақ көпжақты негізде 
бірлескен ғылыми-зерттеу кластерлер 
құру қажет. Нақты жобалар экономикалық 
интеграцияның қозғаушы күшіне айна-
лып, бəсекеге қабілетті өнімдер шыға-
рып, жұмыс орындарын құрып, ұлттық 
бюджеттерге аударымдарды ұлғайтуы 
тиіс.
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Қымбатты жерлестер!
Ұлы мереке-Жеңіс күні құтты болсын! 1945 

жылдың 9 мамыры еліміздің ерлік шежіресіне 
мəңгі  жазылған. Бұл барша қазақстан-
дықтардың ұрпақтарын біріктіретін  бүкіл-
халықтық мереке. Ұлы Отан соғысы кезіндегі 
Отанын қорғаған, елдің елдігі мен ердің ерлігі 
еш уақытта ұмытылмайды.Жыл сайын мамыр 
айының 9 жұлдызында сол сұрапыл соғыстағы 
Жеңіс күні айрықша атап өтіледі. Жəне ол жал-
пыға бірдей халықтық мереке болғанымен, бұл 
күні əсіресе, кешегі соғыста Жеңіс үшін қолда-
рына қару алып, майданның алдыңғы шебінде 
қанқұйлы жаумен шайқасқа түскен соғыс арда-
герлеріне көрсетілер құрмет айрықша. Соғыс-
тың бірінші күндерінен бастап біздің жерлес-
теріміз ұлы Отан соғысы шептерінде айқасып 
жатқанда, Қазақстанның экономикасы əскери 
жағдайға көшіп жатты. Барлығы да майдан 
үшін, барлығы да Жеңіс үшін  ! ұраны миллион-
даған жерлестеріміздің өмірін ұзақ төрт жылға 
белгіледі.

Құрметті ардагерлер мен тыл еңбек-
керлері ! Бұл мереке əр кезде де батылдық пен 
ерліктің, қаһармандықтың символы, Отанға де-

ген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі, ал 
Сіздердің өздеріңіз, құрметті ардагерлер, бола-
шақ ұрпақтар үшін, егемен еліміздің тəу-
елсіздігін қорғаушылардың бəрі үшін жарқын 
үлгі болып қала бересіздер.Сіздердің өсіп келе 
жатқан жас ұрпақтарда азаматтылық пен патри-
отизм құндылықтарын тəрбиелеуде қосқан үлес-
теріңіздің мол. Даналықтарыңыз,  бел-
сенділігіңіз бен сенімділігіңіз жас ұрпақтың шы-
дамдылығын ұшқырлауға көмектесті. Ал жас-
тарға, аға ұрпақтың даңқты дəстүрін ары қарай 
дамытып, жалғастырып, Отанымыз Қазақстан-
ның ары қарай дамып, өркендеуін жалғастыру-
ға сабақ болары сөзсіз. Жеңісті жақындатқан ар-
дагерлеріміз осы күнді жеткізу үшін жандарын 
пида етті, бүгінде олардың көбі арамызда жоқ. 
Бірақ біз, ұрпақтары оларды ешқашан ұмытпай-
мыз, ерліктеріне бас иеміз.Қымбатты ардагер-
лер, сіздерге шын пейілден мықты денсаулық, 
сергек көңіл, ұзақ та бақытты ғұмыр тілейміз. 
Сіздердің ерен ерліктеріңіз,табандылықтары-
ңыз алдында бас иеміз !

Р.Нұрмұқанова,
Аудандық мəслихаттың хатшысы

Құрметті Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері
мен тыл еңбеккерлері!

Шын жүректен Сіздерді отан қорғаушылар күні 
мерекесімен құттықтаймыз. Бұл мереке қайсар-
лықтың, беріктіктің, Отан сүйгіштіктің белгісі. Ел 
тарихының барлық кезеңдерінде отан қорғаушы-
лар туған жерді, тəуелсіз мемлекетті сақтап қал-
ды. Бүгінгі жəне болашақ ұрпақ-тардың есінде 
елін қорғаушы жауынгерлердің ерліктері мен қай-
сарлықтары, туған жеріне деген махаббаты мəңгі 
қалады. Бұл қазақ-стандықтардың ерліктерінің 
айнасы ретінде жəне де Отанға қызмет ету 
дəстүрінің мирасқорлығы болып табылады. Қа-
зақстан-дықтарға бұл мереке өзін əскери қыз-
метке арнаған жауынгер ұрпақтарымыздың елін, 
жерін қорғауға жанын пида еткен ата - бабалар-
ымыздың ерліктерін, қай-сарлықтарын еске ала-
тын мерейлі мерекеге айналды. Нақ осы күн 
Отанға сүйіспеншілік іспетті адами құндылықтар-
дың тұрақтылығы жəне өлшеусіздігі, оның 
мүдделерін қорғауға əзірлік, патриотизм мен 
ерліктің барлық көріністері туралы айғақтайды.

Бұл күн Қазақстанның Қарулы Күштері құра-
мында еліміздің қорғанысы мен қауіпсіздігін қор-
ғауға арнаған ер адамдардың күні. Аға ұрпақ пен 

жас буынның Ота-нымызды қорғап, қызметте ай-
тулы үлес қосқанын біз əрқашанда мақтан тұта-
мыз. Мемлекетіміздің шекарасын біздің əскер қа-
тарында қызмет ететін жерлестеріміз қор-
ғайтынын біле тұра біз тыныш өмір сүріп еңбек 
ете аламыз. Мереке қарсаңында аудандық 
мəслихат депутаттары атынан барлық əскери 
қызмет-керлерді, бұрынғы жəне болашақ жауын-
гер-лерді шын жүректен мейрамдарыңызбен 
құттықтаймыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқа-
рып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыла-
рыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол ба-
қыт жəне бейбіт ғұмыр тілейміз. Біздің тəу-
елсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығы-
мыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп 
тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық 
əскеріміздің айбыны арта берсін!Сіздерге шын 
жүректен күш-қуат, денсаулық, отбасыла-
рыңызға тыныштық, бірлік-береке, бақыт 
тілейміз.

Р.Нұрмұқанова,
Аудандық мəслихаттың хатшысы

Құрметті жерлестер !

Еуразиялық одақ идеясынан – еуразиялық интеграцияның 
жаңа перспективаларына

ЕКІНШІ. Еуразиялық экономикалық 
одақтың аумағы, бүкіл Еуразия ауқымын-
да, жалпықұрылықтық инфрақұрылым-
ның озық буынына айналуы керек.

Бұл жерде бірқатар жобаларды əзір-
леп, жүзеге асыру маңызды. Мəселен, 
Біртұтас Еуразиялық Телекоммуникация-
лар Желісін құру, Минск – Мəскеу – 
Астана – Алматы бағыты бойынша 
жүрдек темір жол магистралын салу, 
қазіргі бар, əсіресе, батыста – еуропалық, 
шығыста –қытайлық көлік жүйелеріне шы-
ғатын автомобиль жəне темір жолдар 
желісін жаңғырту, сондай-ақ, «Еуразия» 
арнасының «Каспий-Қара теңіз» жоба-
сын жүзеге асыру. Келісілген жəне 
біркелкі тарифтер бойынша бүкіл ұлттық 
экономикаларды газбен қамтамасыз 
ететін Бірегей ішкі газ тасымалдау желісін 
құрудың болашақ еуразиялық экономика-
ның беріктігі үшін маңызы зор. Энергети-
ка кешенін терең интеграциялаудың жол 
картасы ретінде бірлескен «Еуразиялық 
энергетика» бағдарламасын əзірлеп, қа-
былдау қажет. Сондай-ақ, біз Ресеймен 
бірлесіп, бізде АЭС салуға тиіспіз.

ҮШІНШІ. Жалпыеуразиялық экономи-
каның негізін шағын жəне орта бизнес 
құру екені мен үшін барынша ашық мəсе-
ле. Бұл мүмкін деген экономикалық си-
паттағы  барлық  жаһандық  сын-
қатерлерге икемді жауап беруді қамтама-
сыз етудің ең маңызды мəселесі. Қаржы-
лық жəне сервистік қолдау институтта-
рын жұмыс істеп тұрған Еуразиялық даму 

банкі базасында құруға болады. Еуразия-
лық интеграцияның ақпараттық - сарап-
тамалық жəне ғылыми-тəжірибелік ин-
фрақұрылымын құру қажет.

Еуразиялық экономикалық одақ меха-
низмдерін қалыптастыру біздің елдері-
міздің озық сарапшылары мен ғылыми 
əлеуеттерінің күшін тарту нүктесіне, мүд-
делерді үйлестіру көзқарастарын бе-
лгілеу алаңына айналуы тиіс.

Ұлттық аграрлық салалардың ғылыми-
тəжірибелік əлеуетін біріктіре алатындай 
Еуразиялық аграрлық академия тағайын-
дау орынды болмақ. Аграрлық секторда-
ғы кооперация азық-түлік экспортына қу-
атты серпін береді, сонымен бірге ол 
біздің ауылшаруашылық тауар өндіру-
шілер арасында бəсекелестік туғызбауы 
керек.

ТӨРТІНШІ. Еуразиялық экономикалық 
одақ мақсаттары оның құқықтық жəне 
ұйымдастырушылық тетіктеріне айрық-
ша талаптар қояды. Олар қатаң қағидат-
тарға негізделген, сонымен бірге, кез кел-
ген өзгерістерге тиісінше əрекет ете ала-
тындай жеткілікті икемділікке ие құрал бо-
лып табылуы тиіс. Еуразиялық экономи-
калық одақ органдарын басқару құрылы-
мы мен тəсілдері өзге интеграциялық 
құрылымдардан алынған əншейін бір 
көшірме болмауы тиіс екені белгілі. Ме-
неджменттің біздің бірлестігіміздің ерек-
ше миссиясына жауап беретіндей инно-
вациялық модельдерін іздеу қажет. Бұл 
оларды бюрократиядан жəне ұлттық мем-

лекеттік аппараттар шенеуніктерінің қа-
жет емес синекурасына айналуынан қор-
ғайды. Сіздер менің Еуразиялық эконо-
микалық одақтың ұлтүстілік органын Еура-
зия құрлығының дəл жүрегінде орын теп-
кен Астанада орналастыруды ұсынға-
нымды білесіздер.

Бұл жерде ешқандай асқақ ойлаушы-
лық жоқ. Бұл кез келген ел үшін жүктеме. 
Мен мұны, біріншіден, бүкіл экономика-
лық кеңістікті реттеу алгоритмін теңде-
стіру қажеттілігі бойынша негіздедім. 
Екіншіден, Ресей «бəрін өзі үшін құруда» 
деген еуразиялық интеграцияға қатысты 
барлық сыртқы күмəндарды жоюдың ма-
ңыздылығы үшін. Басқа нұсқа ретінде 
мен осыдан жиырма жыл бұрын геогра-
фиялық жағынан Еуропа мен Азия 
түйісетін өңірде орналасқан қаланы одақ-
тың орталығы жасауға шақырғанымды ес-
ке сала кетпекпін.

Қазақстандық Атырау, Ақтөбе немесе 
ресейлік Екатеринбург қалаларының кан-
дидатураларын зерттеуге болады деп 
есептеймін. Бірақ Астана бұл рөл үшін 
анағұрлым дайын.

Бүгін мұндай таңдауды мен қосымша 
жаңа еуразиялық агломерация, еуразия-
лық интеграция аумағының орталық 
бөлігінде жаңа өсу орталығын құрудың ма-
ңыздылығымен дəйектеймін. Ол Еурази-
ялық экономикалық одақтың əкімшілік 
орталығының біртұтас экономикалық 
кеңістіктің шеткі нүктелерінен шамамен 
бірдей алшақтығы негізінде бүкіл ретте-

уші тетіктерді бекемдей алар еді.
БЕСІНШІ. Мен экономикалық интегра-

цияның біздің халықтарымыз арасында-
ғы мəдени-гуманитарлық байланыстар-
дың белсенділігін арттыратынына жəне 
оларды неғұрлым тереңдете түсетініне 
сенімім мол. ХХІ ғасыр мəдени сегментті 
ІЖӨ өсуінде қомақты пайыздар əкелетін 
ұлттық экономикалардың сөзсіз маңызды 
құрамдасына айналдырады. Бұл туризм, 
соның ішінде тарихи-мəдени экология-
лық жəне медициналық туризм. Бұл инно-
вациялық-индустриялық даму мен басқа-
ру жүйесі үшін айрықша маңызды білім бе-
ру қызметтері.

Бұл экономиканың көңіл көтеру, спорт 
сектор жəне ақпараттық өнім өндірісі. Со-
нымен бірге, мəдени-гуманитарлық ин-
теграция үдерісінің қандай да бір сег-
менттің үстемдігінен еуразиялық кеңіс-
тіктегі рухани-мəдени алуандылықты жо-
йып жібермеуі де маңызды. Мен біздің кез 
келген елімізде мəдениеттің ұлттық ма-
змұнының эрозиясына жол беруге бол-
майды деп есептеймін. Сондықтан мүше 
мемлекеттердің мектептері мен жоо-
ларында бір-біріміздің тарихымызды, əде-
биетімізді мəдени мұралар мен тілді 
оқып-үйренуді ынталандырудың маңызы 
зор.

Бізде болашақта пайда болатын еура-
зиялық хабар тарату құрылымдары ин-
теграциялық үдеріске қатысатын барлық 
елдердің мемлекеттік тілдерін пайдала-

нуы маңызды деп санаймын. Ол бізді жа-
қындата түседі жəне сенімді арттырады. 
Сондай-ақ Астанада Еуразиялық эконо-
микалық одақ құру туралы Келісімге қол 
қою күнін Еуразиялық интеграция күні деп 
жариялауды ұсынамын.

Қымбатты достар!
ХХІ ғасырда еуразиялық интеграцияға 

жүріп өтуге тура келетін стратегиялық 
жолға қатысты менің пайымым, бүтіндей 
алғанда осындай. Мен сіздермен – жас-
тармен тікелей жұмыс істейтін ғылыми 
элитамен тағы да өз ойларымды бөлісіп 
отырмын. Біздің экономикалық одақтың 
құрылғысы – қатып қалған догмат емес. 
Бізге уақыттың көптеген күрделі сын-
қатерлерімен бетпе-бет келуге тура ке-
леді. Интеграциялық таңдау – «сиқырлы 
таяқша» емес, жəне таңғажайыптарға 
кепілдік бере алмайды. Тек уақыт қана ба-
рынша иландыру дарынына ие.

Мен еуразиялық интеграция идеясын 
жариялағаннан кейін өткен екі онжылдық 
тəжірибесі оны растай түседі. Мен Еура-
зиялық экономикалық одақтың қалыпта-
суының маңызды сатысына деген менің 
көзқарастарым мен пайымдауларымның 
ғылыми топтар мен жұртшылық арасын-
да қолдау табатынына шынайы үміт арта-
мын. Мен ХХІ ғасырдың ұлы, өркендеген 
Еуразия жүз жылдығы болатынына терең 
сенімдімін.

Назарларыңызға рахмет!
Ақорда

Мереке мезеті

Достық тойы тойланды мерекеде

«Бірлік бар жерде - тірлік бар» дейді біздің ха-
лық. Дана жұрт мұны тегіннен-тегін айта салма-
са керек. Ауыз бірлік пен түсіністік, қарапайым 
ыйластық үстемдік құрған жерлерге қашанда 
нəтижелі стердің үйір болатыны белгілі. Біздің 
елімізде қалыптасқан ұлттар  тұтастығы мен 
халықтар достығының арқасында бүгінде мем-
лекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді. Тəу-
елсіздіктің таңы атқалы бері 1 мамыр - Қазақ-
стан халықтарының бірлігі мен ынтымағы күні 
еліміздегі басты мерекелердің біріне айналды.

Бейбітшілік пен татулықтың мекеніне айналған 
аудан орталығының жұртшылығы бірінші мамыр 
мейрамын №1 мектеп-гимназиясы алаңында қар-
сы алды. Мерекенің бастауалған шағында көк ас-
пан түстес жалаушаларды желбірете сахна төріне 
қадам басқан ұландар мен қызылды-жасылды 
гүлдерді құшағына алған жұртшылық бейбітшілік 
пен ынтымақтың негізін тағы бір дəлелдегендей 
болды. Алаңға алғашқы болып шыққан еңбек арда-
герлері, ауданның «Құрметті азаматтары» тату-
лықты дəріптеген шеруді бастап шықты. Одан 
əрмен қарай түрлі ұлт өкілдерінің киімін сəндене ки-
ген барлық мекемелер, ұжымдар, балабақша мен 
мектептер шерудің легін жалғастырды. Бірлік пен 
бейбітшілік мерекесімен қалың көпшілікті құттық-
тау үшін сахна төріне аудан басшысы В.Бубенко 
көтеріліп: 

Көп ғасырлар бойғы тарихында қазақ халқы мем-
лекеттікті жəне біртұтастықты сақтай келе, барлық 
этностардың мəдениетін жəне салт, дəстүрлерін 
құрметтей білді.Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Əбішұлы На-
зарбаевтың салмақты саясатының жəне барлық қа-
зақстандықтардың бірлігінің арқасында біздің Рес-
публикамыз егеменді, тəуелсіз мемлекет болып 
құрылды, əлемдік қоғамдастықта мəртебелі орын-

ға ие болды.Бүгін ел алдында кең перспективалар 
ашылды – жаңа бəсекеге қабілетті экономика 
құрылды, қоғамдық-саяси тұрақтылық қамтамасыз 
етілді, азаматтардың игілігін жоғарылату үшін бар-
лық жағдайлар жасалды.

Осы саясатты сəтті жүзеге асыруға Елбасының 
бастамасымен құрылған Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясы əсер етті. Этномəдени бірлестіктер 
біздің өзара түсіністігіміздің, достастығымыздың 
жəне бірлігі-міздің орталықтарына айналды. Қазақ-
стан халқының бірлігі мейрамы – бейбітшіліктің 
жəне үміттің, біздің бірлігімізді əрі қарай нығайту-
дың, жемісті еңбектің ақ жарқын көктемгі мереке-
сі.Шын жүректен осы көктемгі мейраммен құттық-
таймын, баршаңызға біздің Отанымызды – Қазақ-
стан Республикасын гүлдендіру жолында сіздерге 
көтеріңкі көңіл-күй, денсаулық, барлық істерде жақ-
сылық, сəттілік, жаңа шығармашылық жетістіктер 
тілеймін!, деп жұртшылықты осынау мерейлі мере-
кемен құттықтады. Одан соң ұлтаралық жəне кон-
фессияаралық келісімді, халықтар достастығы 
мен бірлігін сақтауға қосқан үлесі үшін СҚО əкімінің 
құрмет грамотасымен Ғайни Ұқанова,СҚО əкімінің 
алғыс хатымен  Ольга Гейн, Мамлют ауданы 
əкімінің Құрмет грамотасымен В.Яфарова, Х.Бики-
на жəне Б.Рустамова марапатталды. Жиналған 
жұртшылықты құттықтап, сөз алғандардың қата-
рында  Андреев с/о қазақ этно-мəдени орталығы-
ның жетекшісі Қ.Мұқанов, Белое с/о əзірбайжан эт-
но-мəдени орталығының жетекшісі Г.Рустамова, 
«Қазақ тілі» этно-мəдени орталығының жетекшісі  
Ж.Д.Бижанова жəне славянэтно-мəдени орталы-
ғының өкілі Г.М.Шурубаева да болды. Мерекелік 
шара ауданымыздың көркемөнерпаздары дайын-
даған мерекелік концертпен ұласты.

Ажар АМАНЖОЛҚЫЗЫ

Депутаттардың назарына 
Аудандық мəслихаттың 31 сессиясы 2014 жылдың 19 мамырында 11.00-

де Мамлют ауданы əкімдігінің мəжіліс залында өтетінін хабарлаймыз.
Күн тəртібінде:
1.2013 жылға Мамлют аудандық бюджеттің орындалуы туралы есеп.
2.Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Тексеру комиссиясының «2013 

жылғы Мамлют аудандық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп»
4. Əртүрлі.

Мамлют ауданы 
мəслихатының хатшысы

Р.Нұрмұқанова
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Ай өтер, күндер өтер, жылдар 
өтер Ерлікті еске алатын күндер же-
тер Сол күнде Батырлар деген ер 
атағы Көтеріп, көкке бойын, бір 
сілкінтер Сонау 1941-1945 жылдары 
сұрапыл соғыстан.қабырғасы қар-
сы айырған қанқұмар жалмауыз со-
ғыстан зардап шегіп, қияметін тар-
тқан адамдар да шексіз емес пе. Қай-
мағы ұйып тіршілік қамымен бейбіт 
өмір сүріп өткен біздің ауылдың да 
керегесін шайқамай қойған жоқ. Қол-
дарына қару ұстап сүйікті.

Отанын қорғауға аттанғандардың са-
ны аз емес. Солардың ішінде ағамыз - 
Жүнісов Есмағзи Жүнісұлы. Ол кезде 
22 жастағы жігіт екен.

Ол 1939 жылы Петропавл педагоги-
қалық училищесінде оқып жүргенде, 
əскери қызметін өтеуге Череповецк қа-
ласында 24 -ші атқыштар дивизиясына

шақырылыпты. Отан алдындағы бо-
рышын өтеп, елге

ораларшағында соғыс басталып, 
сол жақтан майданға аттанып кеткен 
екен. 23.06.1941 жылы Белорусс май-
данының Лире қаласындағы ұрыстар-
да, Курск шайқасында қалаларды азат 
етуге қатысқан. 1941 жылдың 6 маусы-
мынан 1942 жылдың 18 маусымына 
дейін

214 десанттық бригадасында есант-
тық бригадасында атқыш болған. Осы 
ұрыста ауыр жарақат алып, тұтқынға 

түскен. Тұтқыннан француз маккиза-
лары азат етіп алып шыққан. Германи-
яны жеңгені үшін медальдармен, 
Еңбек Қызыл Ту орденімен, 2 - ші дəре-
желі Отан соғысы орденімен, «Ұлы 
Отан соғысына 20 жыл», «Ұлы Отан со-
ғысына 30 жыл», мерейтой медальда-
рымен марапатталуы - соғыста көрсе-
ткен ерлігінің айғағы болар.

Соғыстан кейін, 1945 жылдың 6 жел-
тоқсаннан Киселевск

қаласындағы «Дальние горы» шах-
тасында шахтер болып еңбек ете бас-
тады. Шахтадағы ауыр жұмыстың тау-
қыметің 1952 жылға дейін тартып, сол 
жылы ауылға оралып келген.

Сол жылдан бастап ауылдағы тоқ-
тың бастығы болып еңбек жолын бас-
тағаннан 1983 жылға дейін үзбей 
жұмыс жасап, еселі еңбегімен көзге 
көрінген адам. Оған «Победитель соци-
алистического соревнования», «За 
доблестный труд», «60 лет Вооружен-
ных сил СССР, «За освоение целин-
ных земель», «Тыңға - 50 жыл-
медальдарының иегері болуы куə.

Бүгін ардақты ағамыз қасымызда 
жоқ.

Бұл кісібіздің ауылдың ең ақырғыд-
үниеден кеткен ардагері. Жолдас Фау-
зия апаймен 55 жыл - тату өмір сүрген, 
8 бала тəрбиелеп өсірген абзал жан-
дар

Шеген Сүтерұлы 1900 жылы 
Акмола губерниясы, Петропавл 
уезі, Становой болысы Мадияр ау-
ылында дүниеге келген. Шеген 
Сүтерұлы 14 желтоқсанда 1941 жы-
лы майданға шақырылған. Бірден 
қызу майданда ұрысқа араласқан 
Шеген аға майданнан үш бұрышты 
хаттар жолдап тұрған. Сол хаттар-
дың ішінде оның жүрегін жарып 
шыққан өлендер болған.

Біздің Ленин ауылының тұрғында-
рының үлкендері жатқа біледі. Жиын 
кештерде көп айтылған, көзге жас 
үйірер жолдары көп екен.Шеген 
Сүтерұлы 1942 жылы 11 қыркүйекте 
Тула қаласында ауыр жарадан қай-
тыс болған.Денесі Всесвятский мола-
сында қойылған. Боздақтар кітабы-
ның 4 -ші томында 633 бетінде бұл кісі 
туралы дерек бар.Ол кісінің жазған 
өлеңдері жаңбырдай жауған оқ ас-
тында Отан үшін күресіп жүрген жау-
ынгердің елді сағынған жыр жолдары 
туған жерге деген махаббаты. Колхоз 
басқармасы болып жұмыс істег-
ендіктен ауыл адамдарын тетелес 
достарын, сол шеттен келген неміс-
ноғайлардың аттарын тізіп жазып тізіп 
жазып бақылдасқандай болыпты. Кім 
білсін, мүмкін елге оралмайтынын сез-
ген шығар асыл азамат. Сол майдан-
нан жазылған өлеңдерді түгел сіздер-
ге жолдаймын: 
Ел сағынып ұйықтамаған алаңды-
ғын, 
Ойласам ол да менің надандығым.
Құрметтеп, қошеметтеп аттандырған, 
Жер-сумен елге жазған амандығын.

Жасымнан туып өскен ел аман ба?
Өтетін нелер асқан бел аман ба?
Жайылған колхоз малы су ішетін
Құрғақкөл, Суаткөлдей көл аман ба?
Өсірген тəрбиелеп ел аман ба?
Жасы үлкен аға- жеңге бəрі аман 
ба? 
Кейінгі інілер мен қарындастар,
Қария жасы жеткен кəрі аман ба?
Егін егіп алған дала аман ба?
Колхозшы мен колхоздың малы 
аман ба? 
Ауру-сырқау, сырқау, өлімнен, жаман 
аттан 
Тік басқан аяғынан жан аман ба?
Сахара кең далада болған едім,
Байлық пен мəдениетке толған елім.
Ақсатпа шамаң келсе науқаныңды,
Кешегі қызығыңда болған едім.
Басқарып байлығыңды жүрген елім, 
Қызығын мəдениеттің көрген елім.
Екпіндеп көктем егіс дайындығын,
Еңбекке тəртіппенен орген елім.
Артында ел қалды деп сеңген елім,
Бақытты шат тұрмысқа еңген елім. 
Колхозды гүлдендіріп көтере бер,
Партия тура жолды берген елім.
Байлықты еңбекпенен тапқан елім,
Шалқытып Сахарада жатқан елім.
Болғанда бірің əсем, бірің шешен,
Бəріңе өз баландай жаққан елім.
Əуелі туып-өскен жерді айтам,
Өсірген тəрбиелеп елді айтам.
Бауырлар, бəріңді сағынамын,
Аттарыңды атап бас басыңа сəлем 
айтам

Ғ.Ұқанова,
Ленин селолық округінің 

кітапханашысы

9 мамыр – Жеңіс  Күні – ең қым-
батты, қуанышты да қайғылы, 
мəртебелі мейрам, халқымыздың 
ерлігі  мен даңқының жарқын 
көрінісі болып табылады. 1945 жыл-
дың 9 мамыры. 

Жылдан – жылға алыстап бара жат-
қан мерзім. Бірақ, бұл мерекенің баға-
сы мен маңызы əр адамның жүрегінде 
сақталған. Көпұлтты халқымыздың 
ортақ, басты мерекелерінің бірі. Жыл 
сайын мəңгілік алауы жанына Отан қор-
ғаушыларын, батырларды еске алып, 
гүл шоқтарымен рахмет айта келген-
дер жиналады. Қасиетті де ұлы мереке 
қарсаңында көздеріне жас алмайтын 
адам жоқ болар. Соғыс жылдарында 
ағайын – туыстан, жора – жолдастан 
айрылып қалған отбасылар, қаншама!.  
Иə, сол сұм соғыс жас, кəрі демей жал-
мап жатты ғой.

Қазақтың қыздары, ер жігіттермен қа-
тарласа соғысқан, нəзік те, батыр, ба-
тыл апайларымыздың өздері ел мен 
жер үшін күресті. Аға ұрпақ алып бер-
ген Жеңіс бүгінгі күні де бізді жетіс-
тіктерге жігерлендіріп, жанымызға қуат 
береді, қиындықтарды жеңіп, алға 

ұмтылуға көмектеседі. Қаһарлы соғыс 
жылдары алыстаған сайын оның маңы-
зын түсіне түсудеміз. Сондықтан да 
бұл күнді асыға күтеміз, жабырқай да, 
қуана да еске аламыз, қаза тапқандар-
дың рухына тағзым етеміз.

Өткен жылы 9 мамыр қарсаңында 
Германия түбінде соғысқан Василий 
Ильич Глуховты соңғы сапарына шыға-
рып салған болатынбыз. Мектепте 
ұстаздар, ол кісінің ерлігін əрдайым ай-
тып отырады. Оның жасаған ерлігі 
жүрегінің «Елім» деп соғуы болар, біз 
де оның ерлігін мақтанышпен айтып, 
үлгі етеміз.  Біздің парызымыз – бұл 
алапат соғыстағы Жеңістің бізге қалай 
келгендігін ұғыну, арамызда жүрген ар-
дагерлерге ұдайы қамқорлық көрсету. 
Бүгінгі буын Жеңіс солдаттары алдын-
да мəңгілік қарыздар, сондықтан да біз 
қолымыздан келгеннің барлығын жсау-
ымыз керек. Азаттық, Бостандық жо-
лында ерлік көрсеткен ата – бабала-
рымыздың туларын биік ұстау – біздің 
басты парызымыз, міндетіміз!

Қуаныш Əубəкіров,
Новомихайлов орта мектебінің 

 10 сынып оқушысы

Ұлы Отан 
соғысының 
басталуы

Германияда өкімет басына фа-
шистердің келуі жəне олардың Еуро-
пада- ғы агрессияшылдық іс-
əрекеттері Кеңес Одағы мен гит-
лерлік Германия- ның арасында со-
ғыстың болмай қоймайтындығын 
айқын көрсетті.

1941 жылы 22 маусымда фашистік 
Германия езара шабуыл жасаспау 
жөніндегі кеңес-герман шартын бұзып, 
неміс армиясы соғыс жарияламастан 
КСРО аумағына баса- көктеп кірді. Жер 
бетінде болып еткён соғыстардың 
ішіндегі ең қатал əрі ауыр соғыс бас-
талды. КСРО-ға қарсы соғысқа Герма-
нияның одақтастары - Румыния, Вен-
грия, Италия, Словакия, Финляндия қа-
тысты. Гитлершілдердің жағында со-
ғыска кіру- геЖапония, Болгария, Тур-
кия, Испания дайын тұрды. Бұл жағдай 
Қызыл Армияны Қиыр Шығыс пен За-
кавказьеде ірі əскери құрамаларын 
ұстап тұруға мəжбүр етті. Ұлы Отан со-
ғысы Екінші дүниежузілік соғыстың 
құрамдас белігі болды. Екінші дүни-
ежүзілік соғыс орасан зор кеңістікте 
жүргізілгенімен, соғыс қимылдары ке-
ңес елінің аумағында етті. Кеңес Одағы 
Ұлы Отан соғысына дайындықсыз 
кірісті. 1930 жылдардағы əскерилерді 
қудалау соғыстың алғашқы күндерінде 
сəтсіздіктерге ұшыратты.

И. В. Сталин халыққа 1941 жылдың 3 
шілдесінде радио арқылы үндеу жари-
ялады. Оны бүкіл ел тыңдады. Қазақ-
стан халқы соғыстың алғашқы күндер-
інен бастап-ақездерінің борышын етеп, 
майдандағы армияның қатарын толық-
тырды. Əскери міндеттілерді əскерге 
алу ете қысқа мерзімде жүзеге асы-
рылды. Тарихи əдебиеттерде бұл со-
ғыс «Ұлы Отан соғысы» деген атқа ие 
болды. Бүкіл кеңес халқы ортақ жауға 
қарсы күреске жұмылды. Алғашқы 
күндердің езінде ақын В. Лебедев-
Кумач пен композитор А. Александров 
жауға қарсы күресте кепке ортақ 
əнұранға айналған «Қасиетті соғыс» 
əнін шығарды. 

Фашистік 
Германияның 

соғыс жоспары
1940 жылы жасалған «Барбарос-

са» жоспарына сай Германия қысқа 
мерзім ішінде (6-8 апта) Архан-
гельск- Еділ-Астрахан шебіне шығу-
ды кездеді. Бұл қауырт соғыс - блиц-
кригтің негізгі мақсаты еді. «Барба- 
росса» жоспарын жасағанда фа-
шистік Германияның басшылары 
КСРО-ны «кептеген ұлттардың жа-
санды əрі əлсіз бірлестігі», «ішкі 
бірліктен айырылған этникалық кон-
гломерат (қоспа)» ретінде қарастыр-
ды.

Фашистер басып алынған кеңестік ау-
мақта Остланд рейхскомиссариатта-
рын - герман провинцияларын қүруды 
жос- парлады. Германияның Қазақ-
станға қатысты жоспары айқын еді. 
КСРО-ны жең- геннен кейін фашистер 
Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстанда 
бірыңғай герман аумағын құруды 
көздеді. Бұл аймақты «адамзатқа жат-
пайтын» славян халықтарынан тазарту 
міндеті қойылды.1941 жылдың соңын-
да түрік-монғол халықтарын жою жос-
парланған болатын. Немістердің жо-
ғарғы барлау мектебі болашақ отар-
лардың карталарының жобасын да-
йындап, 1942 жылдың басында «Еділ-
Жайық» жөне «Үлкен Түркістан» мем-
лекеттік құрылымдарын құруды жос-
парлады. Үлкен Түркістан отарының 

құрамына Қазақстан, Орта Азия, Татар-
стан, Башқұртстан, Əзірбайжан, 
Солтүстік Кавказ, Қырым, Синьцзянь, 
Ауғанстанның солтүстік бөлігі енгізілді. 
Қуыршақ мемлекеттерді құру арқылы 
гитлершілдер экономикалық жəне сая-
си мақсаттарды:ұлы герман империя-
сы үшін қуатты шикізат жəне қосымша 
азық-түлік базасына ие болуды, кеңес-
тер елін отарға, оның халқын құлдарға 
айналдыруды кездеді. Сондай-ақ Қа-
зақстанның орталық, солтүстік жəне со-
лтүстік-шығыс аудандары - Қарағанды, 
Новосібір жəне Кузнецк «индус- трия-
лық облыстарының» құрамына кіруге 
тиіс болды. Бұл жерлерде фашистік 
Германияға қызмет ету үшін украин-
дар, белорустар мен поляктарды, ве-
нгрлер мен Шығыс Еуропаның басқа да 
халықтарын қоныстандыру жоспар-
ланды. Кейінірек қауырт соғыс жоспар-
ларының күйреуіне байланысты фа-
шистер ез жоспарларын қайта қарап, 
КСРО-ның орыс емес халықтарының 
өзін-өзі басқаруына уəде беруіне тура 
келді. Сейтіп фашистер бұл халықтар-
ды Мəскеуге қарсы күресте пайдалан-
бақшы болды.

Қазақстандық 
Кеңес 

Одағының 
Батырлары

Соғыстың басынан аяғына дейін 
əскери бөлімдер ретінде шайқасқан 
12 қазақ - стандық дивизияға құр-
метті атақтар берілді. Олардың бесе-
уі - бір орденмен, төртеуі - екі орден-
мен, екеуі үш орденмен марапаттал-
ды. 

5 дивизия (олардың ішінде Кеңес 
Одағының Батыры И. В. Панфилов 
атындағы 8-гвардиялық дивизия да 
бар) гвардиялық дивизияларға ай- на-
лды. Əскери ерліктері үшін жүздеген 
мың қазақстандықтар ордендер мен ме-
дальдармен марапатталды, 497 қазақ-
стандық Кеңестер Одағының Батыры 
атанды. Бұл атақты 97 қазақ иеленді, 
олардың ішінде қазақ қыздары - Əлия 
Молдағұлова мен Мəншүк Мəметова 
бар. Төрт қазақстандық ұшқыш - Талғат 
Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Пав-
лов, Сергей Луганский Кеңес Одағы-
ның Батыры атағына екі рет ие болды. 
1990 жылы 11 желтоқсанда көрнекті 
қолбасшы Бауыржан Момышұлына да 
осы құрметті атақберілді. 1941 жылы 
Бауыржан Момышұлы аға лейтенант 
шенінде батальонды басқарып, 
Мəскеу түбіндегі шайқастарда өз құра-
масын жау қоршауынан үш рет алып 
шықты. Соғысты Б. Момышұлы по-
лковник шенінде аяқтады. Əділеттілік 
тек 45 жылдан соң, қазақтың ұлттық ба-
тыры өмірден қайтқаннан кейін ғана 
қалпына келтірілді. «Даңқ орденінің то-
лық иегері» атағына 110 қазақстандық 
ие болды. 1941 жылы 26 маусымда əуе-
де отжалынға оранып бара жатқан бом-
балаушы ұшағын жау танкісі колонна-
сы үстіне шүйілтіп, жандарын пида ет-

кен казақтың баһадүр ұшқышы Бақтыо-
раз Бейсекбаев пен ұшақ экипа- жына 
1996 жылы 2 мамырда Ресей Федера-
цясының Батыры атағы берілді. Ре-
йхстагқа тікелей шабуыл жасап, оған 
Жеңіс туын тіккендердің қатарында қа-
зақстандықтар Р. Қошқарбаев, капитан 
Б.В.Чупрета, минометші А. Бақтыгере-
ев, пулеметші А.Е.Вицко, байланысшы 
К.М.Волочаевтар болды.

Қаһарман
 партизандар

Қазақстандықтар тек майдандар-
да ғана емес, жау тылында да шай-
қасты. Елдің басқа халықтарымен 
бірге олар жау уақытша басып алған 
аумақтардағы партизандық қозға-
лысқа қатысты.

Украинаның партизандық қүрамала-
ры менотрядтарында (толық емес де-
ректер бойынша) 1500, Ленинград об-
лысында 220-дан астам қазақ шайқас-
ты. Смоленск облысындағы 15 парти-
зан бригадалары, мен отрядтарында 
270 қазақстандық ұрыстарға қатысты. 
Белоруссияның əр түрлі аймақтарында 
əрекет еткен 65 партизан бригадалары 
мен отрядтарының құрамында 1500-
ден аса қазақстандық болды. Соғыс 
жылдары партизан қозғалысына қаты-
насқан қазақстандықтардың саны 3,5 
мыңға жетті. Партизандық қозғалыс-
тың Ғалым Ахмедияров, Ғалым Ома-
ров, Нұрым Садықов, Қасым Қайсенов, 
Нұрым Сыздықов, Əди Шəріпов, 
Тəжіғали Жангелдин т. б. батырлары-
ның есімі көпке таныл- ды. Халық 
кекшілдерінің қатарында қазақстандық 
əйелдер - Нұрғаным Бай- сейітова, 
Тұрғаш Жұмабаева, Жамал Ақəділова 
т. б. аянбай шайқасты. Еуропа елде-
рінде Қарсыласу қозғалысына қатысу-
шы қазақстандықтар фашистерге қар-
сы күресте батырлық пен ерлік 
көрсетті. Поляк партизандық жасақта-
рында Жамбыл облысынан Салтынбек 
Төлешов, Шығыс Қазақстан облысы-
нан Константин Трокин, Қарағанды об-
лысы- нан Михаил Авдейчик, Қызылор-
да облысынан Омар Тойымбетов тағы 
басқалары шайқасты. Словакиядағы 
Турея өзені бойында казақстандық 
Петр Величконың басшылығымен пар-
тизандық құрама жасақталды. Чехос-
ловакияны неміс фашистерінен азат 
етудегі партизандық ұрыс қимылдары-
на алматылық Алексей Ильин, се-
мейлік Николай Мошкин, Оңтүстік Қа-
зақстан облысының тұрғыны Жұбан-
дық Сұранқұлов, павло- дарлық Нико-
лай Тарановтар қатысты. Югославия 
жерінде фашистерге қарсы шайқаста 
көкшетаулық Телжан Желқожинов, 
Ақтөбе облысының түрғыны Арық Есен-
таевтар ерлік көрсетті. Грекия жерінде 
фашистерге қарсы күресте алматылық 
Петр Рев, француз қарсыласу қозғалы-
сы сапында Дəулет Қаражұмынның ба-
тырлығымен аты шықты. 1943 жылдың 
жазында Бельгияда фашистік тұтқын-
нан қашып шыққан кеңес əскер- лері 
партизандық бөлім құрды. Олардың 
ішінде қазақстандық - Ақтебе облысы-
нан Əтеген Абдуллин, алматылық 
Иван Қарасев, Ақтебеден Борис Бон-
даренко, Талдықорған облысынан Фе-
дор Малаховтар болды. Қазақстандық 
23 жауынгер итальяндық қарсыласу 
қозғалысы құрамында - Қарағандыдан 
Тəкіш Əлпеисов, Қызылордадан Қал-
данбек Дүйсенбеков, Актөбеден Жай-
мақ Келшіков, Целиноград облысынан 
Николай Дрожаков жəне Топай Сəдуа-
қасов т. б. жаумен қасык қаны қалғанша 
шайқасты.

От кешкен күндер

Есімі елдің есінде

Жеңіс күні 
– болашақты сыйлады!

қазақстан ұлы отан
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Халықтың 
тылдағы 

ерен еңбегі
Ұлы Отан соғысы жағдайларын-

да Қазақстанның майданды ауыл 
шаруашылық енімдерімен қамта-
масыз етудегі рөлі мен маңызы 
өсті. Соғыс жылдары Қазақстанның 
ауыл шаруашылығы елге соғысқа 
дейінгі соңғы бес жылда өндірілген 
өнімнен артық енім тапсырды (ас-
тық - 5 829 мың тонна, ет - 734 мың 
тонна, жун -17,6 мың центнер, 3194 
мың центнер сүт пен басқа да азық-
түлік өнімдері жəне өнеркəсіп үшін 
қажетті шикізат).

Малшылар да аянбай еңбек етті. 
Соғыс жылдары Қазақстан елдің 
шы- ғысындағы негізгі мал шаруа-
шылығы базасына айналды. Соғыс 
жағ- дайларында техниканың жоқ-
тығынан миллиондаған бас малды 
жемш - өппен, əсіресе қысқы жем-
шөптің қосымша қорларымен қам-
тамасыз ету аса қиын міндет бол-
ды. 1942 жылы колхоздар мен со-
вхоздар етке 169,4 мың бас ірі қара 
мал (1941 жылмен салыстырғанда 
екі есе дерлік көп), 878,1 мың кой 
(1941 жылмен салыстырғанда 3 
есе дерлік көп) тапсыр- ды. Еттің 
көп мөлшерде тапсырылуына қара-
мастан республикадағы мал басы-
ның жалпы саны осы кезеңде 1 мил-
лион басқа көбейді. Қа- зақстанның 
колхоздары, МТС-тер мен совхоз-
дар майдан қажетіне 7 416 трактор 
(негізінен жаңасы), 110 мың жылқы 
жіберді.

Тамақ өнеркəсібі өнімдерін шыға-
ру  жоғарғы қарқынмен өст і . 
1945жылы 1940 жылмен салыс-
тырғанда өсімдік майын өндіру 1,8 
есе, консерві -1,7 есе, кондитерлік 
өнімдер - 1,5 есе, макарон өнімдері 
-1,3 есеге өсті.Экономикадағы бұл 
кумəнсіз табыстарға қажырлы ең-
бектің арқасында қол жетті. Еңбек-
ке жарамды ер азаматтардың 
көпшілік бөлігі майданға аттанды. 
Өнеркəсіптегі əйелдердің үлес сал-
мағы 50%, ал жеңіл жəне тамақ өн-
еркөсібінде 80-90%- ды құрады. 
Əскерге шақыружасына дейінгі жа-
сөспірімдер мен жастар- дың үлес 
салмағы Қазақстандағы бүкіл жу-
мысшылардың 35-40%-ын қүрады. 
Еңбек тəртібі қатайып, жұмыс күні 
ұзартылды, мамандардыңтұрақта-
мауы шектелді, 11 сағаттық 6 күндік 
жұмыс аптасы енгізіліп, қосымша 
демалыс жойылды. Тəртіп бұзған-
дар, кəсіпорыннан кетіп қалғандар 
5 жылдан 8 жылға дейін түрмеге от-
ырғызылып, жазаланатын болды. 
Экономиканы басқару əскери-
ленді, төтенше өкілдер қызметі, 
азық-түлікті карточкалық жүйемен 
бөлу енгізілді.Қазақстан соғыс жыл-
дары қорғаныс мамандарын да-
йындаудың орталығы болды. Рес-
публикада майданға жақын қала-
лардан көшірілген əскери училище-
лер орналастырылды. Ұлы Отан со-

ғысы тарихының белгілі беттерінің 
бірі - Қызыл Армия үшін тау атқыш-
тарын дайындайтын арнайы мек-
тептің Алматыға жақын жерде ашы-
луы еді. Солтүстік Тянь - Шань тау-
ларында орналасқан бұл мект-
ептіңбеделі мен маңызы өте жоға-
ры болды. Сталинград шайқасы-
нан кейін, барлық майдандарда 
ша- буылдар басталған кезде мек-
тепке тау атқыштарын көптел даяр-
лау тап- сырылды. Бастапқыда ша-
қырылу жасына дейінгі жасөспірім-
дер, соңы- нан майдандағы офи-
церлер, тіпті Карпатқа, Татраға, Бес-
кидке, Судетке, Трансильвания 
Альпісіне т. б. таулы аудандарға 
жіберілетін тұтас бөлімшелер оқы-
тылды.Қазақстанның жұмысшы 
күшінің елеулі бөлігін арнайы қоныс 
аударғандар құрады. Соғыс бас-
талған кезде олардан Еңбек армия-
лары құрылды. Оның құрамында 
700 мыңнан аса (200 мыңы қазақ-
тар) адам болды. Ұлан-ғайыр қа-
жырлы еңбектің арқасында Қазақ-
стан экономикасы КСРО-ның Екін-
ші дүниежүзілік соғыстағы жеңісін 
қамтамасыз етуге өзінің лаиықты 
үлесін қосты.

Екінші 
дүниежүзілік 
соғыстың 
жеңіспен 
аяқталуы

Неміс басқыншыларын кеңес жер-
інен қуған Кеңес Одағының Қарулы 
Күштері дүниежүзілік тарихи мис-
сияны-Еуропаны гитлерлік оккупа-
циядан азат етуді жүзеге асыруға 
кірісті. Румыния мен Болгарияны 
азат ету шайқастарына 387-ші қа-
зақстандық атқыштар дивизиясы қа-
тысты.Югославияда 73-ш гвардия-
лық дивизия шайқасты. ¥лы Отан 
соғысы- ның ірі, шешуші операция-
сы - Берлинді алуға 150-ші атқыш-
тар диви- зиясы қатысты. Шайқас 
қызып жатқан уақытта қазақстан-
дықтар - офицер Р.Қошқарбаев, қа-

тардағы жауынгер Г. Булатов, кіші 
сержант М.Еремин, қатардағы жау-
ынгер Г. Сывенко т. б. тіккен қызыл 
тулар желбіреп тұрды. Берлинге 
тіке шабуыл жасауға «Қазақстан 
комсомолы» танк колоннасының та-
нкілері қатынасты. Бұл колонна Қа-
зақстан еңбекшілерінің жеке қара-
жаттарымен құрылған еді. Респуб-
лика патриоттары соғыс жылдары 
480 миллион сом жинап, бұл қар-
жыға «Қазақстан колхозшысы», 
«Турксібші», «Қазақстан кеншісі», 
«Қазакстан мұнайшысы», «Қазақ-
стан металлургі», «Қазақстан пио-
нері» атты т. б. майдандардағы ар-
миялардың құрамына кірген танк ко-
лонналары мен авиа- эскадрилья-
лары жабдықталды. Фашизммен со-
ғысты жеңіспен аяқтаған Қазақстан 
жауынгерлері Квантун армиясы-
мен болған шайқастарға да қатыс-
ты. Көрсеткен батырлығы мен ерлігі 
үшін 2027 қазақстандық ордендер-
мен, медальдармен марапаттал-
ды, олардың ішінде 14-і - «Кореяны 
азат еткені үшін», 234-і - «Жапония-
ны жеңгені үшін» медаліне ие бол-
ды. Жеңіс күнін армия қатарында 
болған, Қазақстанда құрылған 12 
дивизия, 3 атқыштар, 1 артилле-
рия, 1 минометші, 2 авиация полкі, 
басқа да бірнеше əскери бөлімш-
елер қарсы алды. 500-ге жуық қа-
зақстандықтар Кеңес Одағының Ба-
тыры атағын алды, оның 97-і қазақ-
тар. Б. Момыш- ұлы, Б. Бейсекба-
ев, X. Доспанова т. б. қазақстандық 
батырлар соғыстан кейінгі кезенде 
марапатталды.1945 жылы 8 ма-
мырда Потсдамда гитлерлік Герма-
нияның сөзсіз тізе бүгу Актісіне қол 
қойылды. Сол жылдың 2 қыркүйе-
гінде американдық «Миссури» лин-
корының бортында милитаристік 
Жапонияның сөзсіз тізе бүгуі жөнін-
дегі Актіге қол қойылды. Бұл оқиға-
ның жедел өткізілуіне: біріншіден, 
Кеңес Армиясының Қиыр Шығыста 
(Маньчжурияда) жа- пондық Кван-
тун армиясын қысқа мерзімде тал-
қандауы, екіншіден, американдық-
тардың жапон қалалары Хиросима 
мен Нагасакиге екі атом бомбасын 
тастауы себепші болды. Жапония-
ның тізе бүгуімен Екінші дүни-
ежүзілік соғыс аяқталды. Қазақ-
стандық құрамалар Ленинградты 
қорғауға, Сталинград түбіндегі, 
Курск доғасындағы шайқастарға, 
Днепрден өту мен Украина, Бело-
руссия, Молдова мен Балтық елде-
рін, Еуропа халықтарын фашистік 
езгіден азат ету шайқастарына қа-
тысты.

Бүгінгі таңда қазақтардың Ұлы 
Отан соғысындағы адам шығыны 
жөнінде əр түрлі пікір айтылып жүр. 
Цифрлар 350 мыңнан бастап 410 
мыңға дейінгі деңгейді меңзейді. 
Бірақ мұнда республикадан тыс 
жерлерден майданға аттанған қа-
зақтар, еңбек армиясынан оралмай 
қалғандар, майданда алған жара-
қаттан қаза тапқандар еніп отырған 
жоқ. 1930- 1937 жылдардағы қуғын-
сүргіннен аман қалған зиялылар 
өкілдерін майданға аттандырған қа-
зақ халқының өзінің ең талантты 
азаматтарынан айырылғаны дау-
сыз факт еді.

Туған жер – адам өмірінде киелі орын 
алады. Нақты осы жер оны елімен, өтке-
нмен жəне болашақпен байланыстыра-
ды. Міне, сондықтан да тіпті балалық 
шақтан бастап-ақ адамда отанға деген 
махаббат сезімі оянады. 

Əрбіріміз үшін Отан ошақ басынан баста-
лады: туған жер, туған көше, туған қала не-
месе мен үшін туған кент. Менің Отаным 
кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат 
жер Бостандық ауылынан басталады. Дəл 
осы жерде менің көңілді де, шаттықты, уа-
йымсыз балалалық шағым өтті. Үйдің ма-
ңындағы аулада ойнағаным жəне бала-
бақшаға барған көше əлі есімде. Сол кезде 
ол маған өте ұзын болып көрінетін. Мұнда 
көлік сирек жүретін, бірақ серуендеп 
жүретін адамдар көп болатын. Иə... Туған 
жер ұзаққа қиып жібермейтін. Сен əрқашан 
өзің бармасаң да, оймен қиялдап туған 
көшені, есіктің алдын, «Қызым, үйге 
кір...»деген ананың сөздерін еске түсіресің. 
Жүректің əлсіз дүрсілі естіледі. Қазір бой-
жеттім, бірақ та өмір бойы мен үшін бала-
лық шақтағы туған аула мен көше – менің 
кішкентай Отаным. Сонымен бірге мен 
елімнің бір бөлшегімін, оның бүгіні мен бола-
шағымын. 

Біздің Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. 
Бейбітшілік пен достастықта, татулықта 
бірге жұмыла отырып, қызметтің əр түрлі са-
ласында қазақтар мен орыстар, татарлар 
мен немістер, украиндер мен кəріс-
тер...еңбектенуде. Мен соңғы жүз жылда Қа-
зақстан жеріне əр түрлі халықтар қоныс теп-
кеніне жиі ойланамын. Біздің еліміз сияқты 
менің ағайыным да көп ұлтты. Бірлік, ұлта-
ралық келісім жəне саяси тұрақтылық – қа-
зақстандықтардың қалауы. Мен оны біле-
мін. Онда татарлар да, орыстар да, қазақ-
тар да бар. Олардың тағдырын, өмір тари-
хын тыңдағанда менің елім одан сайын ма-
ған жақындай түседі, оны жақсырақ түсіне 
бастаймын. Біздің отбасы тарихымыз мың-
даған басқа отбасылардың тарихына ұқсас. 
Өмірдің қиын кездерінде, ауыр жұмыстар-
да, өтіп жатқан күндер мен мерекелерде əр 
түрлі ұлт өкілдерінің пікірі қалыптасты. 
Адамзат баласының татулығына ұмтылу əр 
халықтың қанында бар, əсіресе ол қазақ-
стандықтарда ерекше дамыған. Бұл қазақ 
жерінің жомарттығынан, осы өлкелерге тағ-
дыр алып келген барлығына құшағын кең 

жайып, пейілін кеңге салатын қазақ халқы-
ның мінезінен жаралған. Осында тұрушы-
лардың барлығы қазақ халқының тілін, тари-
хы мен салт-дəстүрін білуі келек. Қазақ-
станда тұратын барлық халықтың татулығы 
мен бірлігінің мəні осында. Ол байырғык-
өркем Қазақстан жерінде бейбітшілікті сақ-
тауға көмектеседі. Ал татулық – болашақта 
гүлденудің маңызды талабы. Мен туған 
жəне өскен жері біртұтас болғанда ғана 
адам бақытты болады деп ойлаймын. Мен 
қандай бақыттымын, өйткені сен барсың – 
менің Қазақстаным!

Сен барсың менің жанымда,
Көктемнің гүлі ашылған!
Балалық шағым қасыңда,
Тағдырым сенсің, Қазақстан! 
Мен үшін Отан – құндылықтарды матери-

алды тасымалдаушы емес.Бұл жан сезімі! 
Сенің əрқашан оймен болса да оралғың ке-
летін Жердің рухани бұрышы.Менің жылда-
рым күндермен өлшенеді. Мен оның шексіз 
болғанын, менің кішкентай жəне үлкен Ота-
ным татулықта болғанын қалаймын. Мен 
əрқашан да Қазақстанда тұратын адамдар-
ға жанымның жылуын, жүрегімнің отын сый-
лауға дайынмын.Мен өз Қазақстанымды қа-
лай жақсы көремін? Мен өз отанымды қа-
лай мақтан тұтпайын? Ол мені өз құшағына 
алады, əрдайым жылулық сыйлайды.Ота-
нымда қонақта болғанда өзімді өте жайлы 
сезінемін, жақсы демаламын. Біз өмір 
сүреміз, кетеміз, өлеміз, ал біздің отанымыз 
мəңгі өмір сүреді. 2014 жыл – біздің Респуб-
ликамыз үшін мерейтойлы жыл, Қазақстан 
тəуелсіздігінің жиырма үш жылдығы. Жиыр-
ма үш жыл ішінде экономикада, саясатта, 
əлеуметтік дамуда көптеген жетістіктерге 
жеттік. Бізді əлем таниды. Бұл өте маңыз-
ды. Бұл біздің де,біздің Президенттің де 
үлкен жетістігі. Біз, жастар бүгінгі табысы-
мызды бекіте отырып, жаңа асуларға жету 
үшін көп еңбек етуіміз қажет. Біз оған да-
йынбыз.

Ел халқына шат-шадыман күлкі мен ты-
ныш өмір сыйлауда əскеріміздің атқарып 
жатқан қызметтері ұшан-теңіз. 

Армиямыздың айбынын асқақтататын 
сардарлар мен сарбаздарымызға қандай 
құрмет көрсетсек те жарасады. Сіздерді 
бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, 
зор денсаулық, қажымас қайрат, жанұяла-
рыңызға бақыт пен шаттық тілейміз!

7 Мамыр - Отан ќорєаушылар кїні
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Аграрлық несие корпорациясы” 
АҚ - ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілеріне қолдау жасайтын 
қаржылық құрылымдардың бірі. 
Корпорация “ҚазАгро” Ұлттық бас-
қарушы холдингінің еншілес ұйы-
мы болып табылады. Акционерлік 
қоғам бірқатар жылдан бері аграр-
лық өнеркəсіптің барлық саласын 
қамтитын бірнеше несиелеу бағ-
дарламалары бойынша жемісті 
жұмыс атқарып келеді. 

Оның қажеттілігі, əсіресе, ауыл ша-
руашылығының қауырт науқандық 
жұмыстары қарсаңында анық сез-
іледі. Корпорацияның қаржылық 
көмегіне көбірек қол созатындар 
ондағы өзгерістер мен жаңалықтарға 
құлақ түреді. Айталық, корпорация ар-
қылы қаржыландыру көзінің рес- пуб-
ликалық бюджеттен Ұлттық қорға ау-
ыстырылу мүмкіндігі жəне оған қар-
жы бөлінудің тым ұзаққа созылуы ша-
руа қожалықтарын абдыратып таста-
ған болса, бұл мəселе жуырда мин-
истрлікте қайта қаралып, қаржылан-
дыру тетіктері бұрынғы қалпында қа-
латын болып шешілді. Яғни, несиенің 
пайыздық ставкасы жылдық 4 пайыз-
да қалады. Бұл корпорациядан қар-
жылық көмек алатындарды қуантып 
отыр. Соған байланысты “Аграрлық 
несие корпорациясы” АҚ облыстық 
филиалы- ның директоры Серік 

Ахметбековке жолығып, қаржылық 
ұйымның жұмысы жайында кеңірек 
əңгіме өрбітудің сəті түсті.

-Серік Мəркенұлы, алдымен осы 
жұрт алаңдап отырған жайға тоқта-
лып, қаржыландыру көзі мен неси-
енің жылдық өсім ставкасы жай-
лы айтып өтсеңіз?

-Осы мəселені жуырда облыстық 
кəсіпкерлер палатасындағы “дөңг-
елек үстел” басындағы жиында сөз 
еттік. Қаржыландыру көзі Ұлттық қор-
ға ауыстырылып, пайыздық ставкасы 
бұрынғы 4,0 пайыздан 5,2-ге өсетін 
болған еді. Бірақ, ол осы сəуір айына 
дейін шешіле қоймай, жақында ми- 
нистрлік оны бұрынғы тəртіпте қал-
дыратын болып шешті. Республика-
лық бюджеттен бұл мақсатқа 10 
млрд. теңге қаржы бөлінді, енді ол 
корпорацияның қаржыландыру бағ-
дарламалары бойынша жергілікті 
жерлерге жете бастайды. Берілетін 
несиелердің жылдық ставкасы 4,0 па-
йыз, егер ол тауар өндірушілеріне ау-
ылдық кредиттік серіктестіктер арқы-
лы берілетін болса, олардың маржа-
сымен қосып есептегенде 7-9 пайыз-
ды құрайды. Мəселенің осылай оң 
шешімін табуы өңір аграр- шылары-
ның көңілінен шығуы тиіс.

-Енді несие корпорациясының 
қаржыландырудың қандай бағ-
дарламасы бойынша жұмыс 
жүргізіп отырғанына тоқталсаңыз. 

Олардың қандай ерекшеліктері 
бар?

-Біздің облыстық филиал қаржы-
ландырудың негізгі алты бағыты бо-
йынша жұмыс жүргізеді. Соның 
ішінде кең ауқымдысы - кредиттік се-
ріктестіктерді несиелеу бағдарлама-
сы. Корпорациямыздың қатысуымен 
барлық 13 ауданда кредиттік серікт-
естіктер құрылған, олар облыстың 
457 ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерін біріктіреді. Бұл ауыл-
дағы несиелеудің тиімді жүйесі бо-
лып табылады, өйткені ол ауыл ша-
руа- шылығы тауар өндірушілерінің 
көпшілігіне қолжетімді. Корпора- ция 
арқылы бөлінетін кредиттік қаржы ай-
налым қорын толықтыруға, ауыл ша-
руашылығы техникалары мен құрал - 
жабдықтарын алуға, мал сатып алу-
ға, ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қайта өңдеуді қаржыландыруға жəне 
құс шаруашылығын дамытуға бер-
іледі.

Сонымен бірге, көктемгі-дала жəне 
орақ жұмыстарын қаржыландыру, 
“Сыбаға” бағдарламасы бойынша қа-
ра мал сатып алуды кредиттеу бағ-
дарламалары да біршама сұранысқа 
ие. Көктемгі- дала жəне орақ жұмыс-
тарын қаржыландыруға биылғы жы-
лы сомасы 842,5 млн. теңгенің 11 
өтінімі түскен болса, соның ішінде 
357,5 млн. теңгенің 3 өтінімі қазір қа-
ралу үстінде, 275,5 млн. теңгенің 6 
өтінімінің кепілдік шарттары тіркелу 
кезеңінде, ал 209,5 млн. теңгенің 2 
өтінімі бойынша несие қаржысы тау-
ар өндірушілердің қолына тиді. Етті 
бағыттағы ұрғашы ірі қара мен бұқа-
лар сатып алуды несиелеу бағдарла-
масы бойынша 7 өтінім түсіп, олар-
дың 6-уы 36,8 млн. теңгеге қаржы-
ландырылды.

Бұлардан басқа ауылдық жердегі 
кəсіпкерлік қызметінің ауыл шаруа-
шылық емес түрлерін, өңдеу жəне та-
мақ өнімдері өндірісін жүргізетін АӨК 
субъектілерін жəне Аграрлық несие 
корпорациясының өз қаржысының 
есебінен несиелеу бағдарламалары 
жұмыс істейді. Осы үш бағдарлама-
ның тамақ өндірісінен басқасында 
əзірге түскен өтініш үшеу, олар негізгі 
жəне айналым қорларын толықтыру-
ды көздейді. Соның ішін- де бір өтінім 
бойынша қаржыландыру жасалып, Ғ. 
Мүсірепов атындағы ауданның “Войт 
Н.Я.” жеке кəсіпкері айналым қорла-

рын толықтыруға 500 мың теңге не-
сие алды.

-Осы несиелеу бағдарламалары 
бойынша тағы қандай қосып айта-
рыңыз бар?

-“Аграрлық несие корпорациясы” 
АҚ-ы негізінен ауылдық кредиттік се-
ріктестіктермен жұмыс істейді. Қар-
жыландыру көлемі жыл сайын өсіп ке-
леді, мысалы, 2011 жылы 189 қатысу-
шыны 2278,5 млн. теңгеге қаржылан-
дырсақ, 2012 жылы 231 қатысушы-
3133,1 млн. теңге, ал өткен 2013 жы-
лы 262 қатысушы 3711,0 млк теңге не-
сие алды. Бұл көрсеткіш бойынша об-
лыстық филиал корпорациядағы ал-
ғашқы үштіктің қатары- на енеді. Са-
лыстыру үшін айтар болсақ, көрші 
Қостанай облысында өткен жылы ау-
ылдық кредиттік серіктестіктерді қар-
жыландыру көлемі 1612,5 млн. тең-
гені құрады.

Сондай-ақ, бұл жерде кейбір про-
блемалық мəселелерді де сөз етпес-
ке болмайды. Айталық, жекелеген се-
ріктестіктердің жаңа қатысушылар 
тарту мен несие қорын игеру жөнін-
дегі белсенділіктері төмен. Мысалы, 
Айыртау ауданындағы “Шалқар” кре-
диттіксеріктестігі 150 млн. теңге неси-
елеу лимитінің - 42 пайызың Ақжар ау-
данындағы “Ақжар-Кредит” кредиттік 
серіктестігі 102 млн. теңгенің 50 пайы-
зын ғана игерді. Сол сияқты, мерзімі 
асқан берешектерін өндіріп ала ал-
май жатқандары да бар. Оған тағы 
сол “Шалқар” КС-іне қатысты мысал 
келтіруге болады. Ол өтем мерзімі екі 
жылдан асқан “Агро - ВЕВ” ЖШС- 

індегі 11,9 млн. теңге берешегін қай-
тара алмай жүр. Ал Уəлиханов ауда-
нындағы “Қызылту-Несие” КС-іне 
“Ақтүйесай Жер” ЖШС-і мерзімі үш 
жылдан асқан 17,4 млн. теңге бере-
шек.

Жоғарыда аталған несиелеу бағ-
дарламалары бағыттары бойынша 
ауылдық кредиттік серіктестіктердің 
өздері несие береді. Тек оған несие-
леу шарттары сəйкес келсе болғаны. 

Солардың біреуіне, атап айтқан-
да, көктемгі-дала жэне орақ жу-
мыстарын жүргізуге ауыл шаруа-
шылығы тауар өндірушілерін қар-
жыландыруға тоқталып, оларға қо-
йылатын талаптар мен шарттарды 
айтып берсеңіз?

-Көктемгі-дала жəне орақ жұмыста-
рын несиелеу ҚР Ауыл шаруашылы-
ғы министрлігі бекіткен 1 гектарға 
жұмсалатын шығындар норматив-
теріне . сəйкес жүргізілетін болады. 
Оның жылдық сыйақысы - 5 пайыз, 
ол екінші деңгейлі банктердің жəне 
“Қаз-АгроГрант” АҚ-ның кепілдіктер-
імен кепілдендіріледі, оның мерзімі 
2014 жылдың 30 желтоқсанына дейін 
ал несиелеу мерзімі 1 желтоқсанға 
дейін, сыйақы мен негізгі қарыз бере-
шектерін жабу несиелеу мерзімі аяқ-
талған соң. Басқа несиелеу бағдар-
ламаларында жылдық сыйақы мөл-
шері 14 пайызды құрайды, қарыз со-
масы мен несиелеу мерзімдері 
əртүрлі.

-Əңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан Тоқтар ЗІКІРИН

ҚЫР ЕҢБЕККЕРЛЕРІНЕ ҚОЛДАУ ЖАСАЙДЫ

1. Банк салымшылары өз 
салымдарының сақтанды-
рылуы жайлы қауіптенуі ке-
рек пе?

- Жоқ. Қазақстанда депозит-
терді міндетті кепілдендіру жүй-
есі жұмыс істейді. Валютасына, 
пайыздық мөлшерлемесіне қа-
рамастан, елдегі барша жеке 
тұлғалар мен жеке кəсіпкер-
лердің барлық депозиттеріне 
мемлекет толық кепілдік береді. 
Тіпті, азаматтардың кез келген 
қазақстандық банктен ашылған 
ағымдағы шоттары мен карт- 
шоттарындағы ақшасына да 
мемлекет кепілдік береді. Сот 
шешімімен бір банктің жұмысы 
мəжбүрлі түрде тоқтатылған 
жағдайда, қор сол банк салым-
шыларына банкке берген ақша-
сы бойынша 5 миллион теңгеге 

дейін кепілдік берілген өтемді 
төлейді. Қаражат қордың арна-
йы резервінің есебінен төл-
енеді. Ол қаражаттың көлемі қо-
мақты: 2014 жылдың 1 науры-
зындағы жағдайға сəйкес, арна-
йы резервтің көлемі 180 милли-
ард теңгеден асты.

2. Кепілдік берілген өтемнің 
ең жоғары шеткі сомасын кім 
белгілейді, теңгенің деваль-
вациясына байланысты ол 
меже қайта қарастырыла ма?

- Оның сомасы заңда - “Қазақ-
стан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктерінде орна-
ластырылған депозиттерге ке-
пілдік беру туралы” ҚР заңында 
жазылған. Бұл заңға өзгерту ен-
гізу, оның ішінде ең жоғары 
шеткі сомаға қатысты өзгеріс-
тер де Ұлттық банкінің келісі-

мімен, ҚР Парламентінің қа-
былдауымен жасалады. Бұл со-
ма елдегі шынайы да нақты эко-
номикалық ахуалды, депозит-
тер нарығындағы фундамен-
талды жайттарды ескеруі тиіс. 
Мəселен, 2008 жылдың күзінде 
экономикадағы дағдарыс көрі-
ністерін жойып, жағдайды тұ-
рақтандыру кезеңінде кепілдік 
берілген өтемнің сомасы 700 
мың теңгеден бірден 5 миллион 
теңгеф дейін көтерілген бола-
тын. Ал 2011 жылдың соңында 
ел Үкіметі кепілдік берілген 
өтемнің ең жоғары шеткі сома-
сын тұрақты негізде бес милли-
он теңге деңгейінде қалдыру 
жөнінде шешім қабылдады.

3. Банк клиенті өз депозитін 
сақтандыру үшін банкпен не-
месе Депозиттерге кепілдік 
беру қорымен қосымша келі-
сім - шарт жасасуы керекпе?

-Жоқ, керегі жоқ. Салымшы 
бар болғаны тек банкті таңдап, 
сол банкпен банктік салым 
жөніндегі келісімге қол қоюы ке-
рек немесе ағымдағы шот, не 
карталық шот ашуы керек. Мем-
лекеттік кепілдік депозиттердің 
барлық түрлеріне беріледі. Сон-

дай-ақ, мұндай кепілдік жеке 
тұлғалардың банктердегі шот-
тарындағы барлық қалдық ақша-
ларына да автоматты түрде бер-
іледі.

4. Егер салымшының бір 
банкте бір немесе бірнеше де-
позиті болса, əрі олардың қо-
сынды сомасы бес миллион 
теңгеден асып кеткен жағдай-
да қандай кепілдік беріледі?

- Банк мəжбүрлі түрде тара-
тылған жағдайда қор салымшы-
ға сол банктегі барлық депозит-
тері мен өзге де шоттары бо-
йынша, оның ішінде қосымша 
жарналары мен шотқа салын-
ған сыйақыларын қоса санаған-
дағы ортақ сома бойынша са-
лымдарын бес миллион теңгеге 
дейін өтейді. Кепілдік берілген 
өтемнің ең жоғары шеткі сома-
сы - бір са- лымшының бір бан-
ктегі барша салымдарына ортақ 
беріледі.

5. Қор депозит бойынша 
есептелген сыйақыны тек 
оның капитализацияланған 
жағдайында ғана өтейтіні рас 
па?

- Заңға сəйкес, қор депозит бо-
йынша есептелген сыйақыны өт-

емейді. Ал сыйақыны капитали-
зациялау дегеніміз - бұл бе-
рілген сыйақыны депозит бо-
йынша негізгі сомаға аудару. Са-
лымшылар банк салымы тура-
лы келісімшартты мұқият зер-
делеп шығуы керек: егер келі-
сімшарт бойынша сыйақы капи-
тализацияланатын болса, онда 
салымшы банк мəжбүрлі түрде 
таратылған жағдайда капитали-
зацияланған сыйақының өте-
луін талап ете алады.

6. Банк мəжбүрлі түрде тара-
тылған жағдайда салымшыға 
ақшасы қандай мерзім ішінде 
қайтарылады?

- Банктің мəжбүрлі түрде тара-
тылу жөніндегі сот шешімі өз 
күшіне енгеннен кейінгі 14 күн-
нің ішінде қор республикалық 
БАҚ- тар арқылы төлем жасай-
тын агент - банкті атап, төле-
мдердің басталатыны туралы 
хабарландыру береді. Содан 
кейін салымшылар бірден сол 
банкке хабарласып, 5 миллион 
теңгеге дейінгі кепілді түрде өт-
елетін ақшасын ала алады.

7. Қазақстандық депозит-
терге кепілдік беру жүйесі 

əлемдік стандарттарға сəйкес 
келе ме?

- Биыл қазақстандық депозит-
терге кепілдік беру жүйесіне 15 
жыл толады. Халықаралық са-
рапшылар Қазақстанның бұл са-
ладағы жетістіктерін жоғары ба-
ғалайды. 2013 жылы Депозит-
терді сақтандыру жүйелерінің 
халықаралық қауымдастығы 
өткізген Ортақ жиналыста “Қа-
зақстанның депозиттерге кепіл-
дік беру қоры” АҚ депозиттерге 
кепілдік беру жүйесін дамытқа-
ны үшін аса беделді халықара-
лық марапатқа ие болды. Қар-
жы əлеміндегі жаңа қауіп- қа-
терлерге төтеп беру үшін Қазақ-
стандағы депозиттерге кепілдік 
беру жүйесінің үнемі жетіліп оты-
руы маңызды.

Мария ИБРАЕВА
Р.S. Қор жұмысы туралы толы-

ғырақ білгіңіз келсе www.kdif.kz 
сайтын көруге немесе 8 800 080 
10 20 телефон нөмірі арқылы 
“шұғыл желіге” хабарласуға бо-
лады. Бұл желі тұрақты жұмыс 
істейді, Қазақстан бойынша қа-
лалық телефондардан қонырау 
шалу-тегін.

Жуырда елімізде депозиті бар біраз адам дүрбелеңге түсіп, біршама шығынға ұрынды. Ақшаға қатысты қандай да шешім 
- ойланып жасалуы тиіс. Депозит мəселесінде қателеспеу үшін бірнеше қарапайым нəрселерді білген жөн. Мəселен, біздің 
елімізде жеке тұлғалардың депозит қызметін ұсынатын кез келген банктен ашқан депозитіне мемлекет тарапынан кепілдік 
беріледі. Депозиттерді сақтандыру жүйесі жайындағы сұрақтарымызға” Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры” 
АҚ-ның төрайымы Бақыт Мəженова жауап берді: 
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Авторлық құқықпен қорғалатын шығарма-
ларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу Қазақ-
стан Республикасының Əдiлет министрлiгi 
зияткерлiк меншiк комитет құқығы бойынша 
Қазақстан Республикасының 1996 ж. 10 мау-
сымнан «Авторлық құқық туралы жəне жап-
сарлас құқықтар» (бұдан əрi – заң) жəне 2002 
ж. 18 наурыздағы «Əдiлет органдары тура-
лы» Қазақстан Республикасының заңымен 
жүзеге асырылады:

Мемлекеттiк тiркеуге заңының 7-шi бабына 
сəйкес қабылданады:

1) əдеби шығармалар
2) драма жəне музыкалық - драма шығармала-

ры
3) сценарилiк шығармалар
4) хореографияның шығармасы жəне панто-

мима
5) мəтiнмен немесе мəтiнсiз музыкалық шы-

ғармалар
6) дыбыс жəне көретін шығармалар
7) кескiндеме, мүсiннiң шығармасы, 

бейнелеу өнерiнiң тағы басқа шығар-
малардың кестелерi

8) қолданбалы көркемөнердiң шы-
ғармасы

9) архитектура, қала құрылысының 
шығармасы жəне өнер бақша-парктiң

10) фотографиялық шығармалар 
жəне фотосуретке ұқсас тəсiлдермен 
алынған шығармалар

11 ) карталар, жоспарлар, эскиздер, 
көркемдеу географияға, топография-
ға жəне басқа ғылымдарға жататын 
үш өлшемдi шығармалар 

12 ) электрондық есептеуiш маши-
насы үшiн бағдарлама (бұдан əрi – 
ЭЕМ)

13 ) басқа шығармалар.
Одан басқа, қабылдайды:
(аудармалар, өңдеулер, түсiнiктемелер, рефе-

раттар, қорытынды, шолулар, жасағансу, ғы-
лым, əдебиеттiң шығармаларын тағы басқа өңд-
еудiң музыкалық аранжирлаулары жəне өнер) 
шығарманың туындылары.

(энциклопедия, антология, дерекқор) жинақ 
жəне таңдап алу бойымен өзiмен таныстыратын 
басқа құрама шығармалар жəне (немесе) шы-
ғармашылық еңбектi нəтижесінiң материалда-
рын орналастырылу.

Мемлекеттiк тiркеу (бұдан əрi – мемлекеттiк 
тiркеу) авторлық құқық (УЗ ) автордың мəлiмде-
месiн алудың күнiнен (жиырма ) ағымында 20 
жұмыс күндерiнiң (УЗ ) авторы Қазақстан Рес-
публикасының Əдiлет министрлiгi зияткерлiк 
меншiк комитет құқық бойынша мəлiмдеме не-
гiзiнде өндiруге қорғалатын шығармада дұрыс 
айтады жəне (леялар ) құқық иегерi.Егер шығар-
ма фамилия көрсету керек туынды болса, пай-
даланылған шығарманы (құқық иегерi ) автор-
дың есiм, əкесiнiң аты.Шығармаларға мемле-
кеттiк тiркеудiң растауы болып мемлекеттiк 
тiркеу туралы куəлiктiң беруiн көрiн Қазақстан 
Республикасының Əдiлет министрлiгi зияткерлiк 
меншiк комитеттiң төрағаларына құқық бойын-
ша қол қойған авторлық құқық объектiсiне дұрыс 
айтады, немесе бетпен, онысы уақытша мiнде-
тiн атқарушы жəне тiркеудiң мемлекеттiк тiзiлi-
мiне елтаңбалық мөр жəне енгiзу сендiрiлетiн ха-
бар-ошарлары авторлық құқықтары қорғалатын 
объектiлерге дұрыс айтады.Мемлекеттiк тiркеу 
туралы куəлiк авторлық құқық объектiсiне автор-
лық құқықтың болуы мерзiміне немесе авторлық 
шарт қимыл-қозғалыс мерзiмiне беріледі.

Заѕ жəне біз

Авторлық құқықпен қорғалатын 
шығармаларға құқықтарды 

мемлекеттiк тiркеу

Ауыл шаруашылыєы

Асыл тұқымды ІҚМ 
бастарына аукцион өткізіледі
Қостанай облысында асыл тұқымды қазақ-

тың ақбас сиыры ІҚМ  бастарын сату бойын-
ша аукцион өткізіледі. Қазақстандық мал ша-
руашылығы қожалықтарына жоғары өнімді 
сапалары бар қазақтың ақбасты асыл тұқым-
ды бұқалары ұсынылады. Саудаға 55 бас – 
«Элита», «Элита рекорд» өндірушілері қойы-
лады. Бұқалар дала жайылымдары жағда-
йына бейімделген, мықты дене құрылымы 
мен тез жетілу, сонымен қатар жақсы тұқым-
дану қабілетімен ерекшеленеді.

Аукцион 2014 жылдың 5 мамырында Қостанай 
облысы Жетіқара ауданы, Приречное ауылында 
өткізіледі, мұндай шара «Приречное-Агро» шару-
ашылығы мен қазақтың ақбас тұқымының Рес-
публикалық Палатасы жəне «Мал шаруашылы-
ғы мен ветеринария ғылыми-инновациялық орта-
лығы» ЖШС ұйымдастыруымен өтеді. Сауда-
саттық «ҚазАгро» Ұлттық холдингі құрамындағы 
«Қазагромаректинг» АҚ-ның қолдауымен  
жүргізіледі. Мамандардың айтуынша аукционға 

ұсынылған ІҚМ жеке өнімділігі бойынша ет 
тұқымды бұқаларды Бағалау станциясында 
ультрадыбысты сканерлеу арқылы бағаланды. 
Аукцион барысында шара қатысушылары бүгінгі 
күні мал шаруашылығында қолданылатын тех-
нологиялық жаңалықтармен танысады, ауыл ша-
руашылығы техникасы мен жабдықтары 
көрмесін тамашалап, республиканың басқа 
өңірлерінен келген əріптестерімен қызметтік кез-
десулер өткізеді. Байланыс телефондары:  
+7(71435) 76-4-14, +7(71435)76-3-25, моб. + 7 
701-533-08-06

Анықтама: 
«Қазагромаркетинг» АҚ-ның миссиясы ауыл-

шаруашылық тауарлары мен қызметтерін дамы-
тудың нарықтық инфрақұрылымын қалыптасты-
руға бағытталған мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыру болып табылады. Ол үшін компания өзінің 
ауылдық кеңес беру орталықтары арқылы қазіргі 
заманғы ең озық ақпараттық технологияларды 
пайдаланып шаруалардың ақпаратқа деген қол-

жетімділігін арттыруда. 
ҚазАгро» Ұлттық басқару-
шы холдингі» АҚ құрамы-
на кіретін акционерлік қо-
ғамдардың инвестициялық 
активтерін тиімді басқару 
жолымен агроөнеркəсіптік 
кешенді дамытуды ынта-
ландыру жөніндегі мемле-
кеттік саясатты іске асыра-
ды. Холдинг құрамына 
«Азық түлік келісім шарт кор-
порацициясы» АҚ, «Қаз-
АгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық 
кредит корпорациясы» АҚ, 
«ҚазагроӨнім» АҚ, «Қаз-
Агрогарант» АҚ, «ҚазАгро-
маркетинг» АҚ кіреді.

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
баспасөз қызметі


