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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

АЗАСТАН ОР НАРЫЫ

ЭНЕРГЕТИКА

ӨНДІРІСТІ ЖАҢҒЫРТУ:
Жаңа технологиялар
сапа мен тиімділікке жол ашты

АКЦИЯЛАР
Risers

Last

% 1D

KZTK

26 149,99

+2,95

+5,72

KZTO

810,00

+1,12

+0,62

KZAP

6 134,00

+0,56

-0,68

CCBN

214,30

+0,26

-2,15

GB_KZMS

3 307,50

+0,20

+16,05

KASE Индексі

2 489,16

+0,69

+3,10

Symbol

Last

% 1D

% 1M

MM Index

7,99

-0,33

-1,26

TONIA

8,19

+0,19

-1,06

SWAP-1D (USD)

8,00

+0,55

-2,00

TWINA

8,96

+0,22

-0,22

SWAP-2D (USD)

7,41

-0,10

-0,59
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04.11.20 16:26
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Энергетика министрі Нұрлан
Ноғаев жұмыс сапарымен Павлодар облысына барды. 4ңір
басшысы 5білқайыр Сқақовпен
бірге олар екі жылу электр
орталығында, Павлодар мұнайхимия зауытында және «Нефтехим LTD» ЖШС-да болды,
деп хабарлайды ведомствоның
Баспасз орталығынан.

04.11.20 16:18

04.11.20 16:23

АҚША НАРЫҒЫ

03.11.20 00:00

04.11.20 16:15

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

04.11.20 15:35

«Қазақстан алюминиі» АҚ
құрамына кіретін 1-ші жылу
электр орталығында (ЖЭО-1)
делегацияға қаланы электрмен
және жылумен жабдықтау туралы әңгімеленді. Бүгінде 50 жылдан астам тарихы бар кәсіпорын
з қызметкерлеріне барынша
қолайлы жағдай жасауға тырысуда, бұл з кезегінде ндіріске
жас кадрларды тартуға мүмкіндік
береді.
«Павлодарэнерго» АҚ блімшесі болып табылатын 3-ші жылу
электр орталығында Нұрлан
Ноғаев пен білқайыр Сқақовқа
негізгі жабдықтарды жаңарту туралы баяндалды.
«Нефтехим LTD» ЖШС базасында энергетика министрі
және Павлодар облысының әкімі
метил-третбутил эфир және полипропилен ндіру цехтарында
болды. Биыл зауыт полипропилен
шығару клемін 40 мың тоннаға
дейін жеткізуді жоспарлап отыр.
Былтырғы және оның алдыңғы
жылдағы бұл крсеткіш шамамен
33 мың тоннаны құраған.
Келесі сапар Павлодар мұнайхимия зауытына болды. Зауыт
автомобиль бензині, ТС-1 маркалы реактивті қозғалтқыштарға
арналған отын, дизель отыны,
қазандық отыны (мазут), мұнай
коксы, жол битумы және т.б.
ндірісімен айналысады.
Сапар барысында Нұрлан
Ноғаев журналистердің сұрақ-
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02.11.20 17:05

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР
Deals

KASE

2 472.16

0.72%

FTSE 100

5786.77

2.33%

CAC 40

4805.61

2.44%

S&P 500

3369.02

1.78%

Dow Jones

27 463.19

2.06%

Nikkei 225

23295.48

1.39%

DAX

12088.98

2.55%

SSE Comp

3271.07

1.42%

39.71

1.90%

1 908.30

0.97%

Платина

875.00

2.34%

Палладий

2 301.00

4.45%

Никель

14 423.00

-0.61%

Алюминий

1 770.50

-0.53%

Күміс

24.17

0.81%
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Валюта нарықтары
USDKZT

433.30

EURKZT

506.74

0.18%

USDRUB

79.3552

-0.00%

USDUAH

28.4825

-0.16%

USDBYN

2.6441

-0.09%

EURUSD

1.1686

-0.21%

GBPUSD

1.2974

-0.64%

04 Қараша 2020

-0.29%

–

BRKZe10

8.95

–

KAFIb6

11.00

–

–

KZIKb27

8.10

–

–

KSYSb1

16.50

–

TEBNe1

00.00

–

Deals

Yield

DTM

MUM108_0008

9.50

–

NTK028_2679

8.79

–

MUM168_0001

10.00

–

NTK182_2678

9.50

MUM120_0011

10.02

MUM144_0001

10.00

03.11.20

03.11.20

тарына жауап бере отырып, Энергетика министрлігінің жоспарлары туралы
айтып берді.
– Біз қысқы және арктикалық
отынды қоспағанда, дизель отынын импорттауға тыйым салуды келесі жылдың сәуіріне дейін
ұзартуды жоспарлап отырмыз. Бұл
мәселе бойынша түпкілікті шешім
әлі қабылданбады, бірақ ішкі
нарықты дизель отынымен толтыру
үшін алғышарттар бар екенін атап
ткім келеді, – деді Нұрлан Ноғаев.
– Жалпы алғанда, еліміз бен үкімет
басшылығының арқасында пандемия кезінде мемлекеттік органдар
қоймалардың толып кетуіне жол
бермеу үшін шаралар қабылдағанын
атап айтқым келеді. Осыған байланысты, біз зауыттарымыздың
тоқтап қалуына жол бермедік және

ішкі жанар-жағармай нарығында
теңгерімді сақтап қалдық, – деп
қорытындылады сзін министр.
ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ЕНГІЗІЛЕДІ
Энергетика министрі мен Павлодар облысының әкімі ңірдегі
энергетика және мұнай-химия кәсіпорындарын аралауы барысында
бірқатар аса маңызды мәселелер
кеңінен әңгіме болды.
Облыс әкімдігі баспасз қызметінің Telegram парақшасындағы
мәліметке сәйкес, мынадай жайттар да белгілі болды: «Қазақстан
алюминиі» АҚ құра мына кіретін
1-ші жылу электр орта лығындағы
станцияның қазіргі электр қуаты –

340 МВт, ал жылу қуаты – сағатына
1074 Гкал құрайды екен. Мұнда кәсіпорынның әлеуметтік бастамалары
туралы да сз болған.
– Біздің жоғары оқу орнымыз –
Торайғыров университетінде энергетиктерді даярлайды, олардың кбі
кәсіпорынға жұмысқа орналасады. Барлық жас маманды қосымша
оқытамыз, оларды барынша қолдауға
тырысамыз, – деді 1-ші жылу электр
орталығының бастығы Илья Рожков.
«Павлодарэнерго» АҚ блімшесі
3-ші жылу электр орталығында
Нұрлан Ноғаев пен білқайыр
Сқақовқа негізгі жабдықтарды модернизациялау туралы баяндалды.
Мысалы, биыл энергетиктер №6 турбинаны қайта құрды.

>[3]

АГРОӨНЕРКӘСІП
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03.11.20

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

29.10.20

28.10.20

28.10.20

28.10.20

28.10.20

28.10.20

–

САМҰРЫҘ-ЭНЕРГО: ЖАҢҒЫРТУ

Қалдықсыз өндіріске
көшкен «Кублей» тері илейді

Тауарлар
Алтын

DTM

18.20

03.11.20

04 Қараша 2020

Мұнай

Yield

MFOKb1
04.11.20

ЛЕМДІК ОР НАРЫЫ
Индекстер

% 1M

Ақ Жайық ңірінде 29 жасқа
дейінгі жас кәсіпкерлерді
қолдауға арналған гранттық
қаржы беру конкурсы басталды.
Бұл туралы ңірлік коммуникациялар қызметі алаңында ткен
онлайн брифингте облыстық
кәсіпкерлік және индустриялықинновациялық даму басқармасы
басшысының орынбасары
Мақсат Құланбаев мәлімдеді.
ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА
Қазіргі экономикалық
қиындықтарға қарамастан

РТ АУІПСІЗДІГІ, РКЕНДІ ДАМУ:
ЙЛЕСІМДІ ЖМЫС РДІСКЕ
АЙНАЛУЫ КЕРЕК ......................................... 2

тұрақты суді, еңбек німділігін
арттыруды ойлайтын оралдық
серіктестік жаңа цехты іске
қосуға қам жасап отыр. Бүгінде
тері-терсек ңдеу цехына
итальяндық құрал-жабдықтар
қойылған. Мұндағы мал
терісін жұмсартатын үлкен
сыйымдылықтар да кзге бірден түседі. Олар африкалық
қызыл ағаштан жасалыпты.
Оның біреуінің сыйымдылығы
30 текше метр шамасында,
бұл жабдықтарды пайдалану
мерзімі – 30 жыл. Цехта теріні
жұмсартатын, жуып-сығатын

ОРАЛМАНДАРДЫ
ЕНДІГІ ЖЕРДЕ «АНДАСТАР»
ДЕП АТАЙТЫН БОЛДЫ ......................................... 7

16+

және дайын терінің клемін
лшейтін жабдықтар бар. Олардың кмегімен малдың терітерсегі итальяндық технология
бойынша ңделмек. Қазір
зауытта тері ңдеу жұмыстарына
бас-кз болатын тері ңдеу
технолог маманы жұмысқа
қабылданған. Жалпы жаңа
ндіріс орнында хромдалған WET-BLUE жартылай
дайын нім – тері ндіріледі.
Жартылай дайын німнен,
яғни қалың тері материалынан
арнайы жұмыс аяқ киімінің
үстіңгі және астыңғы бліктері дайындалады. Ондай аяқ
киім кен орындарында еңбек
ететін жұмысшыларға арналып
тігілмек.
Аталмыш серіктестіктің
ндіріс жніндегі меңгерушісі
Гүлнұр Дошмұханованың ай туына қарағанда, жаңа цех іске
қо сы луға толықтай дайын.
Еліміз дегі тиісті орындары
итальяндық мамандардың
«Кублей» кәсіп орнына келіп,
жобаны іске қосуына рұқсат
берген.

№45 (687)
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Қоршаған ортаға
келелі көзқарас
Жылу электр орталықтары газға көшуде
Алып шаһар Алматының жылу электр орталықтары түгел газға кшіріледі.
Бұл ауқымды іс-шаралардың барлығы Самұрық-Энерго холдингінің
негізгі стратегиялық мақсаттарына сай тиімді технологияларды енгізумен
қоршаған ортаға кері әсерді азайтып, тұтынушыларды жылу және электр
энергиясымен сенімді қамтамасыз етеді.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Еліміздегі ең кне станциялардың бірі – Алматы ЖЭО-1 жуырда
85 жылдығын атап тті. 1935 жылы 25 қазанда бірегей қуат шоғырында
ндірістік қауқары сол уақытта те маңызды саналған 3 мың кВт
құрайтын алғашқы турбиналық қондырғы қойылды.
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП,
2017 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДА №16796-Г КУӘЛIГI БЕРIЛДI
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БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Президент Жолдауы

Жауапты хатшы
институты таратылады

Мәжіліс жауапты хатшы
институтын таратуды кздейтін
заң жобасына қорытынды
әзірлейді.
Парламент Мәжілісінің
Заңнама және сот-құқықтық
реформа комитеті «ҚР
Үкіметі туралы» ҚР-ның
Конституциялық заңына
згерістер енгізу туралы» ҚР
Конституциялық заңының
жобасын жұмысқа алды. Заң
жобасы жауапты хатшы институтын таратуды кздейді.

Аталған мәселе бойынша
Мәжілістің жалпы отырысында сз сйлеген заңнама
және сот-құқықтық реформа
комитетінің трағасы Қанат
Мусиннің айтынша, заң жобасы Мемлекет басшысының
2020 жылғы 1 қыркүйекте
жарияланған Қазақстан халқына Жолдауын орындау үшін
әзірленді.
«Бұл жнінде нақты тапсырма берілді. Жауапты жатшы институты таратылған
кезде олардың міндеттері

БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ

министрліктердің аппарат басшыларына жүктеледі.
Заң жобасын қабылдаудың
әлеуметтік-экономикалық
нәтижесі – мемлекеттік
аппараттың тұрақтылығы,
мемлекеттік органдардың
бірінші басшыларының
жауапкершілігін арттыру болып саналады. Комитет аталған
заң жобасын жұмысқа алуға
және ол бойынша 2021 жылғы
26 қарашаға дейін қорытынды
әзірлеуге дайын», – деді Мәжіліс депутаты.

Стратегиялық серіктестік
Бірлескен жобалар
іске асырылады
Премьер-министрдің
орынбасары Роман Склярдың
жетекшілігімен орталық
мемлекеттік органдар
басшылығының, Түркістан
облысының әкімі 4мірзақ
Шкеевтің қатысуымен
қазақстандық делегация
4збекстан Республикасының
Ташкент қаласына ресми
сапармен барды.
Сапар барысында збекстан Республикасының Премьер-министрі Абдулла Ариповпен, осы елдің үкімет мүшелерімен кездесу тті.
Қазақ-збек стратегиялық
серіктестігі әлемдегі эпидемиологиялық жағдайға қарамастан,
дәстүрлі түрде жоғары деңгейде
және серпінді түрде дамып
келеді. Күн тәртібіндегі зекті
мәселелер бойынша екі жаққа
тиімді зара іс-қимыл бойынша уағдаластықтарға
қол жеткі зілді. Оларды іске
асыру барысы мен зара
тиімді ынтымақтастықтың
перспективалық бағыттары
кезекті рет тыңғылықты талқыланды. Сауда-экономикалық байланыстар-

ды нығайту мақсатында автомобиль жасау, экспортты шоғырландыра отырып,
ауыл шаруашылығы, үшінші
елдердің нарықтарында сұранысқа ие мультимодальдық
жеткізілімдерді (авто/теміржол/әуе) қалыптастыру жніндегі жобалар қарал ды.
Қазақстан тарапы экспорттық нарықтардың ірі сауда желілеріне шығу үшін
ауыл шаруашылығы німін
жеткілікті клемде шоғырландыруға мүмкіндік беретін ктерме-тарату орталықтарының мемлекетаралық

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Үкіметте жылыту маусымы кезінде
рт қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мәселелері қаралды. Сонымен қатар
Түркістан қаласының бас жоспары
жобасы мақұлданды. Премьерминистр Асқар Мамин атқарылар
істердің негізгі бағыттарын атады.

тармақталған желісін құруды ұсынды. з кезегінде
збекстан Премьер-министрі
Термез-Мазари-Шариф
сауда-логистикалық орталығы
аясындағы ынты мақ тастық
мәселелерін қарас тыруды
ұсынды.
Сапар барысында клік,
ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, жеңіл, фармацевтикалық, тамақ неркәсібі, сондай-ақ микро, шағын және орта кәсіпкерлік,
білім беру салаларын қамтитын
Практикалық шаралар жоспарына қол қойылды.

Отырыста ттенше жағдайлар
министрі Ю. Ильин, Шымкент
қаласының әкімі М. йтенов,
Солтүстік Қазақстан облысының
әкімі Қ.Ақсақалов, Қостанай
облысының әкімі А.Мұхамбетов
баяндама жасады. Мәлім болғандай,
биылғы 1 қыркүйектен бастап еліміздің тұрғын үй секторында 1 369
рт орын алған, яғни ткен жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда
5,5%-ға тмендепті. рт жағдайының
кбеюі Шымкент, Алматы, Ақмола,
Солтүстік Қазақстан және Қызылорда
облыстарында байқалады, бұл кп
жағдайда электр жабдықтары мен
пешпен жылыту жүйелерінің дұрыс
пайдаланылмауы салдарынан болып
отыр.
«Мемлекет басшысы жаңадан
құрылған Ттенше жағдайлар министрлігінің алдына азаматтық қорғау
мәселелерін дамыту және жетілдіру,
рт қауіпсіздігін қамта масыз ету,
ттенше жағдайлар дың алдын алу
және жою міндеттерін қойды. Алдын
алу мен ден қоюдың тиімді жүйесін
құруға бағытталған шаралар қабылдау
қажет. Азаматтар мен олардың мүлкін авариялар мен апаттардан қорғауды қамтамасыз ету керек», – деді
А.Мамин.
Үкімет басшысы 2018 жылдан
бастап 2020 жылға дейін 404 рт
сндіру автомобилін және 19 мың
бірлік жабдық пен жарақ сатып
алу арқылы ртке қарсы қызметтің
жарақтандырылуы артқанын атап
тті. Бұл жұмыс елордада, Алматы және Шымкент қалаларында,
сондай-ақ Атырау мен Қарағанды облыстарында жақсы жолға қойылған.
Бұл ретте Қостанай, Маңғыстау және
Павлодар облыстарының әкімдіктері
осы мақсаттарға жеткілікті қаражат
блген жоқ. Премьер-министр
ТЖМ-ге рттің алдын алу бойынша жұмысты нақты үйлестіруді,
күштер мен құралдардың оларды жедел сндіруге дайындығын
қамтамасыз етуді, әсіресе тұрғын үй
секторы мен қоғамдық нысандарда
бұзушылықтарды анықтауды және рт
қауіпсіздігінің жай-күйін бақылауды
жалғастыруды, ІІМ және әлеуметтік
қорғау органдарымен бірлесіп, тиісті
рейдтік іс-шараларды жандандыруды тапсырды. Сонымен бірге ҚР
ртке қарсы қызметін материалдықтехникалық жарақтандырудың
2021-2023 жылдарға арналған жол

Өрт қауіпсіздігі,
өркенді даму:
Үйлесімді жұмыс
үрдіске айналуы керек
картасын әзірлеп, бекіту керек.
ңірлердің әкімдіктеріне әлеуметтік
және коммуналдық инфрақұрылым
объектілерінің рт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету тапсырылды. « леуметтік сала объектілерінде орна ласқан қазандықтардың жұ мы сын
ерекше бақылауға алып, олар ды
ғимараттан шығару мәселесін тез
шешу керек. ртке қарсы қызмет
блімшелері жоқ елді мекендерде рт
сндіру бекеттерін құру жұмыстарын
жалғастырған жн», – деді А.Мамин.
Үкімет басшысы ңірлердің
әкімдіктеріне бір ай ішінде газтехникалық инспекция құруды және
«Газ және газбен жабдықтау туралы»
ҚР заңына сәйкес (Нұр-Сұлтан,
Алматы қалаларында, Ақмола және
Қостанай облыстарында жасалған)
газ жабдығына тиісті бақылауды
қамтамасыз етуді тапсырды. ТЖМ-ге
ңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп,
жылыту маусымы кезеңіндегі рт
қауіпсіздігі мәселелері бойынша халықпен профилактикалық
жұмысты күшейту туралы тапсырма
берілді.
Түркістан қаласын дамытудың
жаңа бас жоспары бойынша облыс
әкімі .Шкеев, индустрия және
инфрақұрылымдық даму бірінші
вице-министрі Қ.скенбаев баяндама жасады.
«Елбасының тарихи бастамасы мен шешімінің арқасында түркі
әлемінің мәдени-рухани астанасы
ретінде қасиетті Түркістан қаласын
дамытуға үлкен серпін берілді. Мемлекет басшысы Түркістанның дамуына ерекше кңіл бліп отыр. Бүгінде
Түркістан қаласы Қазақстанның

рухани жаңғыруының символы мен
ел мақтанышына айналды», – деді
А.Мамин.
Үкімет басшысы Түркістанның
жаңа дамуын қамтамасыз ету, тарихи құндылықтарды сақтай
отырып, оны одан әрі ркендету
мақсатында 2018 жылғы қыркүйекте
Түркістан қаласын дамытудың
бас жоспарының тұжырымдамасы
мақұлданғанын атап тті. Қысқа
мерзімде ауқымды жұмыс атқарылды.
Тарихи-сәулет, әкімшілік-іскерлік
орталықтардың, клік және инженерлік инфрақұрылымның, тұрғын
үй аймағының құрылысы қарқынды
түрде жүргізілді. Облыс орталығы
Түркістанға кшірілген күннен бастап қаланың негізгі капиталына
шамамен 400 млрд теңге инвестиция
бағытталды. Жаңа бас жоспарға сәйкес
қала аумағы 3 мың гектарға жуық
ұлғайды. Халық саны 165 мыңнан 176
мың адамға дейін сті, 2025 жылға
қарай ол шамамен 250 мың, ал 2035
жылға қарай 350 мың адам болады
деп болжанып отыр. Үкімет басшысы
Түркістанды дамытудың жаңа бас
жоспары белсенді дамып келе жатқан
қаланың барлық қажеттіліктерін
ескеретінін және оның тұрғындары
мен қонақтары үшін толыққанды
жайлы орта құруға жол ашатынын
атап тті. Жоспар қаланың және
Түркістан облысының атқарушы
органдарымен, сондай-ақ орталық
мемлекеттік органдармен келісілді.
Қала инфрақұрылымын дамытудың
барлық егжей-тегжейлі схемалары әзірленді. А.Мамин бекітілген
жоспардың барлық жобаларын жүзеге
асыруды тапсырды.

ТУҒАН ЖЕР

Бақылау
Дәрі бағасын негізсіз көтерген

Алматыда ткен онлайн
брифинг барысында
айтылғандай, қалада шілденің
ортасынан қыркүйектің
соңына дейін дәріхана
ұйымдарында тексеру
жүргізілді.
Қалалық тауарлар мен
қыз меттердің сапасы мен

қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Мұрат Мұхамедияровтің
айтуынша, департамент қызметкерлері дәрі бағасын ктергендерге жалпы құны 28,4 млн
теңге болатын 156 айыппұл
салған. ҚР қбК 424-бабы
бойынша рұқсат құжатынсыз
фармацевтикалық қызметпен

айналысқан субьектілерге
жалпы сомасы 305580 теңге
болатын 14 айыппұл салынды.
«Құқықбұзушылықты қайталаған кәсіпкерлер бойынша
арнайы мамандандырылған
сотқа 8 материал жіберілді.
4 материал заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан субьектілерге қатыс ты жіберілді.
Тағы 2 материал бойынша
тіркелмеген дәрі лік заттар
сатқан кәсіпкер лердің ісі
қаралып жатыр», – деді ол.
Департамент кілінің айтуынша, рейдтік тексерулер
жалғасуда. Соңғы бір айда
дәрі-дәрмектер бағасының
артуы туралы тек бір факт
белгілі болды. «Қазір дәріхана
ұйымдары денсаулық сақтау
министрлігінің бұйрығына
сәйкес бағаларды шекті
блшек сауда бағаларында
белгілеп жатыр», – деп қосты
ол.

ХАЛИФА АЛТАЙ МЕШІТІ
Шығыс Қазақстан облысындағы ең ірі, республикамыздағы ең үлкен үш мешіттің бірі.
Үш мың адамға арналған. Мешіт өңір тұрғындары, мемлекеттік және коммерциялық
кәсіпорындардың қайырымдылық көмегімен және Араб Әмірлігінің демеушілік қолдауымен
салынды. Мешіт құрылысына 20 мыңға жуық адам атсалысқан.
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
ЭНЕРГЕТИКА

АГРОӨНЕРКӘСІП

Өндірісті жаңғырту:
Жаңа технологиялар
сапа мен тиімділікке
жол ашты

Қалдықсыз
өндіріске көшкен
«Кублей» тері илейді
> [ 1 ] басқарылады. Күн сайын цехта 18-20
з мемлекеттерінен рұқсат алған
соң, итальяндық мамандар Оралға
келіп, ндіріс ошағының «отын»
жағып, құрал-жабдықты пайдалануға
тапсырмақ.
Үлкен бшкелерде терілер түрлі
химикаттардың кмегімен жібітілмек.
Ондай заттар Италиядан технологияға сәйкес тасымалданады. Оның
үстіне елімізде тері ңдеуге жарамды
химиялық заттардың ндірілмейтіні бесенеден белгілі. Тері ңдейтін
жабдықтар аусымына 600 теріні
ңдеуге қауқарлы. Бұл цехтың басты
артықшылығы – ндірісте қалдықтың

>[1]
ТМД-да теңдесі жоқ жаңа технология арқасында кәсіпорын
ғимараты іргетасының бұзылуына
әкелетін вибрациядан құтылды.
– №6 турбинада Қазақстанда
алғаш рет жабдықтың жұмысы
туралы барлық деректерді онлайн режимде бірыңғай пультке
жіберуге мүмкіндік беретін болжамдау жүйесі орнатылған. Егер
қандай да бір крсеткіш згерсе,
жүйе құрылғының жндеуге тиіс
уақытын бірден анықтап береді. Бұл
модернизация жұмысын уақтылы
жоспарлауға мүмкіндік бермек, –
деді «Павлодарэнерго» АҚ басшысы.
Жылу электр орталығынан
қалаға жылу беру бүгін штаттық
режимде жүріп жатыр. Кәсіпорын
қоймаларындағы кмір қоры – 200
мың тонна (норматив бойынша 70
мың тонна).
«Нефтехим LTD» ЖШС базасында энергетика министрі және
Павлодар облысының әкімі метилтретбутилэфир және полипропилен ндіру цехтарында болғанын
айтқан болатынбыз. Соған сәйкес,

биыл зауыт полипропилен шығару
клемін 40 мың тоннаға дейін жеткізуді жоспарлаған, ткен және
бұрынғы жылдары бұл крсеткіш
шамамен 33 мың тоннаны құрапты.
Қосымша мынадай деректер де
әңгіме болды.
Полипропиленнен биг-бэг –
клемі 1 тонналық үлкен қаптар
және басқа да ыдыстар ндіріледі.
Павлодар мұнай-химия зауытының аумағында министр мен
облыс басшысымен қатар басқа да
қонақтар орталық басқару пульті
мен оқу орталығын аралап, жұмыс
барысымен танысты.
«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС кілдері 2017 жылы
ндірісті жаңғыртқаннан кейін
кәсіпорында нім сапасын
К-4 және К-5 стандарттарына
дейін жақсартып, мұнай ңдеу
тереңдігін 76 пайыздан 87 пайызға
дейін арттырғанын айтқан.
Қорыта айтқанда, ңірдегі аса
маңызды нысандардағы ндіріске енгізіліп жатқан жаңа технологиялар мұндағы неркәсіптің
айтарлықтай ілгерілеуіне оң
ықпалын тигізбек.

қалмайтындығында. Кәсіпорында
тоңазытылған, мұздатылған ет және
жартылай дайын ет німдерін ңдейтін
кешен жұмыс істейді. Онда ірі қара,
уақ жандық, жылқы соятын қасапхана
бар. Одан басқа қалбыр зауыты да 100ден астам нім түрін ндіреді.
– 2017 жылы ашылған цехымызға бәсекеге қабілетті болу үшін
қалдықсыз ндіріс үрдісін енгіздік.
Мұнда малдың сүйегі, мүйізі, шеміршегі, сіңірі, яғни азық-түліктік емес қалдығының барлығы
ңделіп, етсүйек ұны және мал майы
ндіріледі. Оның құрамында 50
пайыздан астам күрделі белоктар
– протеиндер бар. Цехтағы заманауи еуропалық жабдықтар толықтай
аутоматтандырылған, компьютермен

тонна қалдық ңделіп, 9-10 тонна
етсүйек ұны мен мал майы алынады.
німдерімізге сұраныс күшті. Оларды
Түркістан, Қостанай және зіміздің
ңірдегі құс фабрикаларына ткіземіз. Мал майын сабын ндірісімен
айналысатын кәсіпорындар алады. Кәсіпорындағы ндіріс тізбегі
тұйық талған, яғни малды союдан
бастап оның қалдығын ңдеп кәдеге
жаратамыз. Қалдықсыз ндіріс барысында табиғатқа зиянды қалдықтар
шығарылмайды, сондықтан ол қоғамға экологиялық жағынан қауіпсіз,
– деді Гүлнұр Дошмұханова.
Оның айтуынша, етсүйек ұны

құс фабрикаларында бройлердің,
бордақылау алаңдарындағы малдың
азықтық жеміне қосылатын таптырмас қоспа. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласында тыңайтқыш
ретінде пайдаланылады. Ал мал майы
сабын ндірісінде қолданылады.
«Кублей» ЖШС-ның ндірген
сапалы німдері тек елімізде ғана
емес, таяу және алыс шетелдерге танылған. Отандық нім Иран,
Қытай, Қырғызстан, Түркіменстан,
Ресей елдеріне шығарылады. Оның
вакуумдық орамадағы сиыр еті,
қалбырдағы німдері Атырау, Ақтау
және Оралдағы ірі сауда орындарында
з тұтынушыларын тапқан.
Орал қаласы

ӨҢІРЛІК ДАМУ: ДЕНСАУЛЫҘ

Жаңа емдеу орындары салынып,
қызмет көрсету деңгейі арта түсті
Елбасының тапсырмасына сәйкес
және Мемлекет басшысының «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Жолдауында жүктелген
міндеттерді орындау мақсатында
Жетісу ңірінде халық денсаулығын
жақсарту, медициналық қызмет
крсету сапасын заман талабына сай
арттыру үшін барлық қажетті жағдай
жасалып келеді.
БЕКЕТ ККЕНАЙҰЛЫ
Биыл Алматы облысында ңір
халқына жедел медициналық
кмек крсету үшін 180 жедел жәрдем клігі мен 12 жылжыма лы
медициналық кешен сатып алынды. Соның нәтижесінде облыстағы
санитарлық автоклік паркі 80
пайызға жаңартылды. Жедел жәрдем
бригадасы 165-тен 205-ке арттырылды. Заман талабына сай жабдық талған медициналық жедел жәрдем
кліктерінің кілтін облыс әкімі
Амандық Баталов табыстады. Санитар лық автокліктер аудандар мен
қалаларға қажеттілігіне қарай берілді.
– Коронавирус басталған, індетпен ең алғаш бетпе-бет келген
кезде бізде біршама қиындықтар
болды. Қалай дұрыс емдеу керектігін,
бірінші кезекте не істеу керектігін
білмедік. Бірақ қазір індеттің екінші
толқынына дайындық барысында
алғашқы кезеңдегі қателіктердің,
кемшіліктердің бәрі ескерілді.
Облыста індетпен күрес шараларына 13 миллиард теңгеден астам
қаржы блінді, соның 8,8 миллиарды коронавирустың екінші толқынына дайындыққа жұмсалып
отыр. Вирусты жеңіл ткеру үшін
бүгінгі күні істелген жұмыс аз емес.
Талдықорғанда уақыт талабына сәйкес
жабдықталған 200 тсектік жаңа аурухана салынды. Онда жұмыс үдерісінің

кпшілігі автоматтандырылған
және цифрландырылған. Жаңа
аурухананың заманауи медициналық жабдықтармен, оның ішінде
диагностикалық және зертханалық
құрылғылармен жабдықталғанын
ерекше атап ту маңызды. Компьютерлік томограф, сандық рентген,
жылжымалы рентген аппараты, 20
кпені жасанды желдету аппараты,
виброкаустикалық, гемодиализ аппараты, биохимиялық, клиникалық,
экспресс-зертханаларға арналған
және басқа да барлық қажетті медициналық құрал-жабдықтармен толықтай
қамтамасыз етілген.
Одан блек, ПЦР-зерттеу клемін
арттырдық, облыстың 13 ауруханасы оттегі стансасымен қамтылды,
медициналық мекемелердің әр
тсегіне оттегі жеткізілген. 180 медици налық жедел жәрдем клігі мен
шағын емхана түрінде жабдықталған
12 жылжымалы медициналық кешен
сатып алынды. Соның арқасында
облыстың шалғай елді мекендерінің
халқы сапалы медициналық қызметке

қол жеткізе алады. Бұл ретте әрбір
жедел жәрдем машинасы бүгінгі жаңа
талаптарға сай жабдықталған, соның
ішінде кпені жасанды желдету аппараттары да бар. Осының барлығы
медициналық қызмет крсету сапасын
арттыруға ықпал етіп, медициналық
қызметкерлердің зіне жүктелген
міндеттерді толық клемде атқаруына мүмкіндік береді, – деп атап тті
Амандық Баталов.
ңірдегі емдеу мекемелерін медициналық кадрлармен қамту мәселесіне тоқталып ткен облыс басшысы қазірдің зінде Алматыдан,
Нұр-Сұлтан қаласынан 300-ден астам
тәжірибелі маман шақырылғанын
айтты. Мамандар тұрғын үймен
қамтамасыз етілген. Оған қоса жаңа
коттедж қалашығынан да үй блінетін
болады. Сонымен бірге Талдықорған
қаласында 60 пәтерлік үйдің жобасы
дайындалуда.
– Осының бәрі медицина мамандарын баспанамен қамту үшін
жасалып жатыр. Олар халықтың
денсаулығын сақтауда, әсіресе

індетпен күрес кезінде алдыңғы шепте жүреді. Сондықтан әрқашан оларды
қолдауымыз керек. Бәріңізге мықты
денсаулық тілеймін, здеріңізді,
жақындарыңызды сақтаңыздар, – деп
сзін түйіндеген Амандық Баталов
облыстың медицина қызметкерлеріне,
әсіресе коронавирустық инфекциямен күрес кезіндегі олардың тынымсыз еңбегі мен қажырлығы үшін
алғысын білдірді.
Медицналық қауым атынан облыстық жедел жәрдем және шұғыл медициналық кмек стансасының басшысы Савелий Пак сз алып, жұмыс
жағдайына да, тұрмыстық мәселелерге
де алаңдамай жүктелген міндетті еркін
атқаруға жасалған мүмкіндіктер үшін,
крсетілген мемлекеттік қолдаулар
үшін зор ризашылығын білдірді.
Атап тсек, мобильді медициналық
кешендерде жалпы қабылдау, акушер-гинеколог, сәулелі диагностика кабинеттері, жалпы тәжірибелік
дәрігерге арналған аумақ, дәріхана
пункті, анализдер қабылдайтын аймақ,
сарапшы санатындағы портативті
УЗИ бар. Рентген мен флюорографияны қауіпсіз жасаудың мүмкіндігі
қарастырылған. Мүгедек жандар үшін
пандус-лифт жұмыс істейді. Бұл з
кезегінде ауылдық жерлерде бейінді
мамандар мен алғашқы медициналықсанитарлық кмек мамандары тапшылығының орнын толтыруға мүмкіндік
береді. Оған қоса облыстың шалғай
ауылдарында тұратын халыққа арнайы медициналық кмектің қолжетімділігін екі есе арттырады.
Жалпы биылғы жылы Алматы
облысында 12,9 миллиард теңгеге
17 медициналық нысан салынуда,
олардың қатарында амбулаториялар,
фельдшерлік-акушерлік пункттер
бар. Жеті нысан күрделі жндеуден
ткізілуде, бұл жұмыстарға 3,0 миллиард теңге блінген.

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Үздік өмір
сақтандырушы
аталды
Таяуда S&P Global Ratings халықаралық
рейтингтік агенттік алғаш рет «Евразия» мірді
сақтандыру компаниясы» (4СҚ) АҚ-ға «BBB-»
деңгейінде «тұрақты» болжамымен эмитенттің
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі мен қаржылық
тұрақты рейтингін тағайындады. Рейтинг
ұлттық шкала бойынша «kzAAA» деңгейінде
расталып отыр.
Бұл оқиғаның басты ерекшелігі – қазіргі
заманғы сақтандыру тарихында алғаш рет
з іс-қимылын бар-жоғы бір жарым жыл
бұрын ғана бастаған сақтандырушыға дәл
осындай инвестициялық деңгейдегі рейтинг
тағайындалуы. Осы саладағы жаңа тұлғаның
мұндай жетістігін халықаралық қауымдастық
та асқан таңдаушылықпен қабылдап отыр.
Жаңашыл сақтандырушыға берілген рейтинг мірді сақтандырумен айналысатын
барлық отандық компаниялар мен екінші
деңгейдегі банктер арасындағы ең жоғарысы
болып табылады. Асырып айтар болсақ, түптркін компаниясы – «Евразия» сақтандыру
компаниясы» акционерлік қоғамынан кейін
«BBB» деңгейіндегі рейтингімен екінші
орынға жайғасып, «Евразия» СҚ тіпті «жалпы сақтандыру» саласындағы компанияларды да басып озды.

ХВҚ аймақтағы
экономиканың
қысқаратынын айтады
Кавказ және Орталық Азия (КОА) аймағында COVID-19 індетінің таралуын тежеу
және оның үй шаруашылықтары мен компанияларға салдарын жеңілдетуге арналған
шұғыл және батыл шешімдер қабылданды.
Осындай шараларға қарамастан, індеттің
теңдессіз күйі және соған орай оқшауландыру
айтарлықтай экономикалық шығындарға ұрындырды, деп жазады Халықаралық валюта қоры
(ХВҚ) Таяу Шығыс және Орталық Азия елдері
департаментінің директоры Джихад Азур.
Қазір ХВҚ аймақ экономикасы 2020 жылы
2,1%-ға қысқарады, ал бұл 2019 жылғы 4,8%
клеміндегі сімнен кейін мұндай үдерістің
айтарлықтай згергенін аңғартып отыр.
Осындай жағдайларды ескере келе, ХВҚ
аймақтың қуатын дамытуды қолдауын
кеңейте түсуде, соның ішінде Алматы
қаласында (Қазақстан) техникалық кмек
бойынша жаңа аймақтық орталықты – Кавказ, Орталық Азия мен Моңғолия елдерінің
күш-қуатын дамытуға арналған аймақтық
орталықты бекітуі кмегін де атап айтуға
болады.

Табиғи ресурстар
цифрлық негізде
өндірілмек
Қазақстанда «Интеллектуалды кен орындарын» құру табиғи ресурстарды ндіру деңгейін
екі пайызға дейінгі қалыпта тұрақтандыруға
мүмкіндік бермек, деп хабарлайды Trend.az
агенттігі зінің сайтында «Зерде» холдингіне
сілтеме жасап.
«Біз қолға алған бағдарлама түйінді р
мақсатымыз – инновациялық экономика құру, 2050 жылға еліміздің дамыған 30
мемлекеттің қатарына енуі және қоғамымыздың заманауи технологиялық әлемде
тысқары қалып қоймауын іске асыруды
қажетсінетін бір-бірімен зара тығыз байланыстағы кешенді шаралар орындауды
алға қойып отыр. Аталған мақсатқа жету
бүкіл қоғамымызды ұйысқан бірлікке және
жұмылдырылуға, қысқа уақыт аралығында
жедел ілгерілеуді іске асыруға жігерлендіреді»,
– делінген холдинг хабарламасында.
Холдинг ресми кілінің айтуынша,
«Экономика салаларын цифрландыру»
бағдарламасы аясында сандық технологияларды енгізу жүргізілуде.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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СУБСИДИЯ: ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС

ҰЛТТЫҚ БАНК
5ЛЕМДІК НАРЫҚ Ж5НЕ ТЕҢГЕ БАҒАМЫ
Аптаның басында ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты бағамы 0,55%-ға әлсіреп, 435,2 теңгелік
деңгейге жетті.
Осы ретте Ұлттық банктің монетарлық операциялар департаментінің директоры Нұржан Тұрсынханов
теңгенің айырбастау бағамына қатысты берген
түсініктемесінде әлемдік нарықтардағы оқиғалар
тәуекелді активтерге және дамушы елдердің валюталарына, оның ішінде теңгеге де теріс әсерін тигізуді
жалғастырып отырғанын атап тті. «COVID-19-дың
екінші толқыны келді, әлемде сырқаттанғандар саны
46,5 млн-ға жетті. Германия мен Франциядағы локдауннан кейін Ұлыбританияда жаңа шектеу шараларының
енгізілетіні туралы жарияланды: 5 қараша – 2 желтоқсан
аралығында бірінші қажеттілік тауарларын сататындардан басқа барлық блшек сауда кәсіпорындары жабылады. Осылайша, коронавирустың екінші толқыны
үдеп, жаһандық экономиканың су перспективасына
қауіп тндіруде», – деді ол.
Осының аясында мұнайдың бағасы едәуір тмендеді. 2 қарашада сауда-саттықтың ашылуында Brent
сұрыпты мұнай фьючерсінің бағасы күрт тмендеп,
бір баррель үшін 37 АҚШ доллары белгісіне жетті, бұл
жұмадағы жабылудан 4,6%-ға тмен болды.
Нарықта ұсыныстың суі де мұнай бағасы үшін
теріс фактор болып отыр. 31 қазанда Ливияның ресми
тұлғалары елде мұнай ндірудің тәулігіне 800 мың баррельге дейін сетіндігі және оны 2021 жылдың басында
1,3 млн баррельге дейін арттыру жніндегі жоспарлары
туралы хабарлады.
Дамушы елдердің валюталары күрделі қысымның
ықпалында. Ең жоғары әлсіреуді Ресей рублі крсетті,
ол сауда сессиясының ашылуынан бастап 2 қарашада
биылғы наурыздан бері алғаш рет бір АҚШ доллары
үшін 80 рубль белгісінен асып, бір күн ішінде 80,95
белгісіне жетті. 26 қазаннан бастап АҚШ долларына
қатысты Ресей рублі (–5,27%), түрік лирасы (–3,94%)
және Мексика песосы (–1,43%) әлсіреді.
Жоғарыда аталған барлық факторлар жиынтығында
ұлттық валютаның бағамына әсер етеді және бұдан
кейінгі серпін әлемдік нарықтардағы ахуалға сзсіз
байланысты болады.
Алдағы уақыттағы АҚШ президенті мен конгресс
сайлауы, сондай-ақ мұнай ндіруді қысқартуға қолданыс тағы квоталарды ұзарту жніндегі ОПЕК+
шешімі әлемдік нарықтардағы таяу серпінді айқындайтын негізгі факторлар болып табылады. 2021 жылғы
мәміленің талаптары туралы шешім ағымдағы жылғы
қарашаның соңы, желтоқсанның басында қабылданатыны күтіледі.

АХҚО
4ЗІН-4ЗІ АҚТАЙТЫН
ДЕҢГЕЙГЕ ЖЕТПЕК
Биыл жылдың басынан бері АХҚО қатысушылары 5
млрд теңгеден астам салық тледі.
Коронавирус дағдарысының іскерлік белсенділікке
теріс әсеріне қарамастан биылғы үш тоқсанда «Астана»
халықаралық қаржы орталығының қатысушы компаниялары мемлекеттік бюджетке 5,678 млрд теңге салық
тледі. Салыстырар болсақ, ткен жылдың 12 айында
бұл крсеткіш 6,99 млрд теңге болған еді.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сай 2023
жылға дейін зін-зі ақтайтын деңгейге шығу үшін
қаржы орталығы екінші жыл қатарынан бюджеттік
тінімді қысқартты. Биылғы тінім 13,074 млрд теңге
болса, 2021 жылға – 11,821 млрд теңге. Алдағы уақытта
бюджеттік тінім 2022 жылы 9,9 млрд теңгеге, ал 2023
жылы 9,1 млрд теңгеге азаймақ. АХҚО шығындарды
оңтайландыру және қатысушы компаниялардан
жиналатын салық есебінен, сонымен қатар қаржы
орталығының органдары мен ұйымдарының зіндік
табысы есебінен зін-зі ақтайтын деңгейге жетпек.

ЗЕЙНЕТАҚЫ
САПА МЕНЕДЖМЕНТІ –
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА САЙ
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сапа
менеджментінің ISO 9001:2015 халықаралық стандарты
талаптарына сәйкестігін растады.
Бақылау аудиті барысында қордың он блімшесі
мен Алматы қаласындағы филиалының қызметі
тексерілді. Сәйкестікті растау қор салымшылары
мен алушыларының үміттері мен қажеттіліктерін
қанағаттандыру, қор үдерістерін тиімді басқару және
қызмет крсету сапасын үнемі жетілдіру мақсатында
клиентке бағдарланған сапа менеджменті жүйесін
қолдайтынын куәландырады, деп хабарлайды БЖЗҚ
баспасз қызметі.
Аудит жүргізген немістің «TUV Thuringen» сертификаттау компаниясы қор басшылығының сапа
менеджменті жүйесін үнемі жетілдіріп отыруға деген ұмтылысын, БЖЗҚ-ның үйлесімді жұмысы мен
кәсіби ұжымын ерекше бағалады. Оң крсеткіштер
қатарында салымшылардың барлық санаттарын ескере
отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың кең ауқымда дамып отырғандығы
атап тілді. Аудиторлар қордың инфрақұрылымды
жақсартуға ұмтылысын, сондай-ақ салымшылар
мен алушыларға қызмет крсету кезінде филиал
блімшелері қызметкерлерінің сауаттылығын ерекше атап тті. Осы ретте БЖЗҚ қашықтықтан оқыту
жүйесі мамандардың біліктілігін және тиісінше қызмет
крсету сапасын үнемі арттырып отыруға мүмкіндік
береді.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Үкімет «Жеке кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан қолдаудың кейбір шаралары туралы» қаулыға згерістер
енгізіп бекітті. Жаңа згерістерге
сәйкес, дағдарыстан зардап шеккен
экономика саласындағы шағын және
орта бизнеске кмек крсетілетін
болады.

Кәсіпкерлер несие
жүгін азайта алады

ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев қазақстан дықтарға арнаған «Жаңа
жағдай дағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Жолдауында «Шағын
және орта бизнес те қиын кезеңдерді бастан кешіп отыр. Пандемияның соққысы алдымен соларға
тиді», – деп атап крсетті.
Осы ретте Президент Үкіметке
шағын және орта кәсіпкерлік саласына мемлекет тарапынан қосымша
қолдау крсетуді, атап айтқанда
несиелерін жеңілдікпен қайта
қаржыландыруды тапсырған болатын.
– Жаңа бекітілген згерістер

бойынша COVID-19 пандемиясынан туындаған дағдарыс кезінде
зардап шеккен кәсіпкерлер 2020
жылдың 31 тамызына дейін алынған
лизинг мәмілелері мен несиелерін
«Даму» қоры арқылы ішінара субсидиялай алады. Мұндай мемлекеттік
қолдаудың шапағатын кре алатын

компаниялар мен кәсіпорындар
қатарына жеке сауда саласындағы,
қонақ үй, туристік қызмет, кинотеатр, фитнес-орталықтар, клік
жндеу мен техсервис қызметі,
мектепке дейінгі және бастауыш
білім беру секілді қызмет крсететін
29 түрлі сала енген. згеріс шарт-

тарына сәйкес, кәсіпкер номинал
млшерлеменің тек 6%-ын ғана
тлейді. Ал айырмасын мемлекет
теп береді, – деп түсіндірді «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚның Батыс Қазақстан облыстық
филиалының клиенттермен жұмыс
бойынша бас менеджері Тілек
Қазбалиев.
Бағдарламаға қатысушыларға
қойылатын шарттар белгілі. Олардың
бастыларына келсек, мемлекеттік
қолдау кремін деген кәсіпкерде
2020 жылдың 16 наурызы күніне 180
күннен асқан несие млшерлемесі
және негізгі қарызы бойынша несие
тлемақысын тлеуде кешіктіру,
яғни қарызы болмауы керек. Қолдаудың жаңа шарасы бойынша субсидиялау кезеңі 2020 жылғы 16 наурыз бен 2021 жылғы 15 наурыз
аралығын қамтиды. Бұл ретте несие
бойынша сыйақының номинал
млшерлемесі 16 наурыз бен 31 тамыз аралығындағы кезеңге шектелмеген, 2021 жылғы 1 қыркүйек пен
15 наурыз аралығындағы кезеңге
18%-дан аспауға тиіс.

ИНВЕСТИЦИЯ

Құрылыс индустриясының
келешегі қандай?
Ақ Жайық ңірінде құрылыс материалдары ндірісімен 50 кәсіпорын,
соның ішінде ірі және орта кәсіпкерлік
саласындағы он шақты компания айналысады. Мамандардың айтуынша,
ңірдегі құрылыс индустриясының
дамуына, соның ішінде ндірілетін
німдер сапасына оң баға беруге болады.
ГҮЛБАР ДЫБЫСҚАЛИ
Құрылыс саласындағы жетекші
ндірушілер қатарында силикатты және керамикалық кірпішті,
темірбетон бұйымдарын, тауарлық
бетонды, пенобетонды, ағаш
бұйымдарын, құмды-қиыршық тас
қоспасын, металл құрамаларын,
сэндвич-панельді, металл табақшаны, әйнек пакеттерін және басқа
да материалдар ндіретін «Батыс
Қазақстан құрылыс материалдары
корпорациясы» АҚ, «ГидромашОрион-МЖБК», «Стройкомбинат», «Стекло Сервис», «СВ-плюс»,
«Болашак-Т», «Агран», «Алтимстройдеталь», «Орал сауда-неркәсіп
компаниясы», «Тәуекел» ЖШСлары бар. Мамандардың айтуынша,
ңірдегі құрылыс индустриясының
дамуына, соның ішінде ндірілетін
німдер сапасына оң баға беруге
болады. Мұны саланың ірі және орта
кәсіпкерлік нысандарындағы ISO
9001 халықаралық стандарттарының
талаптарына сәйкес келетін сапа
менеджменті жүйесінің сертификаттарының болуымен түсіндіруге болады. Одан басқа кәсіпорындар
OHSAS 18001 және бизнестің жауапкершілігі талаптарына сәйкес ISO
14001 экологиялық менеджмент,
кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты
қорғау жүйелері сертификаттарына
ие. Бірқатар ндіріс орындарында
сертификатталған ғана емес, аккредиттелген зертханалар жұмыс істейді.
Ондай зертханаларда ндірілген
німдер сыналып қана қоймайды,
құрылыста қолдануға жарамды
құрылыс материалдарының барлық
түріне сапасы жнінде қорытынды
шығарылады. Арнайы зертханасы бар
іргелі кәсіпорындарға «ГидромашОрион-МЖБК» ЖШС, «БҚҚМК»
АҚ, «Стройкомбинат» ЖШС сияқты
ндіріс ошақтары жатады.
Биыл елімізде коронавирус
індетіне байланысты енгізілген
ттенше жағдай және карантиндік шаралар облыстың құрылыс
индустриясына з «салқынын»
тигізіп, саладағы ндіріс клемінің
тмендеуіне әкелді. Облыстық
кәсіпкерлік және индустриялдыинновациялық басқарма ұсынған
мәліметтерге сүйенсек, биылғы 9
айдың қорытындысы бойынша неркәсіпте ндіріс клемі
ткен жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 6,9%-ға тмендеп, 9,3
млрд теңгені құрады. Мемлекеттік
сатып алулардағы жергілікті қамту

үлесін арттыру бойынша қабылданған
шаралар кптеген тауарлық позиция бойынша ндіріс клемінің
суіне ықпал етті. Осылайша биылғы
жылдың 8 айында құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алудағы
жергілікті қамту үлесі жоспардағы 44%-дан асып түсіп, іс жүзінде
47,7%-ды құрады. Соның ішінде нім
ндіру крсеткішінің сімі «Батыс
Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясы» АҚ-да тіркелді.
Мұнда силикат кірпіш ндірісі 2019
жылдың сәйкес мерзіміндегі крсеткішпен салыстырғанда 1,2 есеге сті.
Алайда бірқатар компания тапсырыстардың жеткіліксіздігінен зардап
шегуде. Карантиндік шаралар кезінде
мұнай ндірісі саласы бірқатар
згеріске ұшырағандықтан, мұнай
бағасы арзандады, бірқатар жоба
қысқартылды немесе тоқтатылды,
осыған орай мұнай ндіруші компаниялардың тапсырыстары қысқарды.
Құрылыс индустриясы саласындағы зауыттар негізінен мемлекеттік
бағдарламалар аясында салынып
жатқан нысандарға және тұрғындарға
құрылысқа қажетті құрылыс материалдарын ндіруге жұмылған.
Салалық кәсіпорындардың басым
кпшілігі шетелдік жер қойна уын
пайдаланушылардың тен дерле ріне
қатыса алмайды. йт кені оларда ASME, API сияқты халық аралық сапа стандарттарының сертификаттарының жоқтығы тапсырыс
алуға кедергі болады.
Отандық тауар ндірушілерді
қолдау мақсатында 2019 жылдың
желтоқсан айында «Euroconsultants
S.A. – BranchofKazakhstan» АҚ,
«Qaz Industry» қазақстандық нер кә сіп және экспорт орталығы»
АҚ-лардың кілдерімен жабдық
жет кізу шілерді дамыту жобасын
түсіндіру мақсатында кездесу ткен.
Бұл бағдарламаны Ұлттық экономика министрлігінің бұйрығымен
Дүниежүзілік банк қаржыландырады.
Аталмыш жоба кәсіпорындарға

халықаралық, соның ішінде API,
ASME қоса алғанда ірі шетелдік
және отандық компаниялардың жабдықтаушыларын сертификаттауға
кмектесу үшін құрылған. Жобаға
қатысушы ретінде ңірдің құрылыс
саласындағы алты компания таңдап
алынды. Олар – «Орал сауда-неркәсіп компаниясы», «Стекло-Сервис», «Орал-Полимер», «Орал-Кабель», «Тәуекел» және «Стройкомбинат» ЖШС-лары. Бағдарлама
шеңберінде аталмыш кәсіпорындар
халықаралық стандарттарды енгізген
кезде осы мақсаттарға бағытталған
шығындардың 70% -ы теледі.
– Құрылыс басқармасы басшылығымен бірге 2020 жылға арналған
облыстағы тұрғын үй және әлеуметтік
нысандар салудың мемлекеттік
бағдарламаларын іске асыруға қажетті құрылыс материалдарының клеміне талдау жасалды. Талдаудың
нәтижесіне сүйенсек, мемлекеттік
бағдарламалар бойынша салынатын құрылыс нысандарына қажетті құрылыс материалдарының
клемі сала кәсіпорындарының
әлеуетін толықтай пайдаланып,
10% жүктемемен қамти алмайды.
Сондықтан құрылыс индустриясының кәсіп орындары тек мемлекеттік тап сырысқа иек артпай, з
німдеріне басқа сату нарықтарын
іздеуі керек.
Мысалға, ңірдегі силикат кірпішке деген қажеттілік 40 млн дана
болса, жергілікті зауыт «Батыс
Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясы» АҚ жылына 85
миллион дана кірпіш ндіре алады.
Сонда кәсіпорындағы мемлекеттік
тапсырыс шамасы оның жобалық
қуатының 35%-ын ғана құрайды, –
деп түсіндірді облыстық кәсіпкерлік
және индустриялды-инновациялық
басқарма басшысының орынбасары
Мақсат Құланбаев.
Сала мамандарының пікірлерін
малдансақ, облыста құрылыс индустриясының даму келешегі жарқын,

йткені ңірімізде кең таралған пайдалы қазбалардың бос кен орындары
жеткілікті. Сондай кен орындары
базаларында жаңа ндірісті игеруге
болады.
Мысалға, керамикалық кірпіш
ндірісін кеңейтуге, жергілікті цемент ндірісін жолға қоюға, сол
жергілікті цементпен кәсіпорындар
темірбетон бұйымдарын ндіруге
кең клемде айналысуға мүмкіндік
алары хақ.
Батыс Қазақстан ңіріне құрылыс
материалдарының ішінде цемент,
линолеум, паркет, ламинат, бояулар, жылу оқшаулағыш материалдар, полимер бұйымдары аса үлкен
клемде сырттан тасымалданады. Биылғы 8 айда импортталған
тауарлардың клемі екі есеге сіп
отыр. 2019 жылдың сәйкес кезеңінде
таяу және алыс шетелдерден 456,3
мың АҚШ доллары шамасында
құрылыс материалдары әкелінсе, бұл
крсеткіш бүгінде 946,5 мың АҚШ
долларына жеткен. Биыл жергілікті
ндірушілердің мақтанатын жні бар.
Осы жылдың зінде құрылыс материалдары экспортының клемі (биыл
экспорт клемі 0,61 мың долларды,
2019 жылы 0,03 мың долларды құрады)
20 есеге сті. Экспорт клемінің суіне
«Стекло-сервис» ЖШС базасында
ндірілетін әйнек пакеттерін экспорттау клемінің ұлғаюы әсер етті.
Бүгінде аталмыш компания німнің
50%-на дейін экспорттайды.
Құрылыс индустриясын дамыту
үшін ең алдымен салаға инвестиция
тарту керек. Осы мақсатта қазір облыста индустриялды аймақ құру
жұмыстары жүргізілуде. Британдық
инвесторлар «EuralHub» компаниясымен келіссздер жүргі зілуде.
Аталмыш компания ішкі инфрақұрылымды құруға және ңдеу ші
неркәсіпке, соның ішінде құрылыс
материалдары неркәсібін дамытуға
инвесторларды тартуға ниетті.
Батыс Қазақстан облысы
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БИЗНЕС&ӨНДІРІС
САМҰРЫҘ-ЭНЕРГО: ЖАҢҒЫРТУ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Қоршаған ортаға
келелі көзқарас

АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ
БІЛІМ ОШАҚТАРЫ ЖАҢАРТЫЛУДА

Жылу электр орталықтары газға көшуде
>[1]
Сол күннен бастап Алматы жылуэлектр орталығы з жұмысын бастады.
Станция танымал құрылыс әдісі бойынша салынды, оның кеңеюі сіп келе
жатқан тұрғын үй қорын, Алматыдағы
неркәсіптік тұтынушыларды электрмен жабдықтауды елеулі түрде
жақсартты. Орталық бүгінге дейін
барлығы 37 829 миллион кВт/сағ
электр және 153 миллион Гкал жылу
энергиясын ндірген. Алматы ЖЭО1 зінің бүкіл жұмысы барысында Қазақстанның энергетикалық
секторы үшін кадрлар ұстаханасы
болды. 2017 жылдан бастап станция
толығымен кгілдір отынға ауыстырылды. Жндеу компаниясы
кезінде алты қуат қазандығы, жеті
ыстық су құбыры, барлық қосалқы
жабдықтары бар үш турбогенератор
жнделді.
Қоршаған ортаға тигізетін әсерді
мейлінше азайту жобасы аясында
биыл Алматы ЖЭО-2-ні жаңғырту
және газға кшіру туралы шешім
қабылданды. Бұл – тұрғындардың
64%-ін және заңды тұлғалардың
36%-ін жылумен қамтамасыз ететін
оңтүстік мегаполистегі ең ірі жылу
кзі. 2019 жылдың соңына қарай
ЖЭО-2-нің белгіленген электрлік
қуаттылығы 510 МВт, жылулық
қуаттылығы – 1 411 Гкал/сағ құрады.
Станция сегіз энергетикалық қазандықпен жабдықталған. Негізгі отын
ретінде жобада кзделмеген отын
– Екібастұздың тас кмірі пайдаланылады. Бір жылда шамамен 2,5 млн
тонна кмір тұтынылады. Бүгінде
қаладағы күрделі экологиялық ахуал
жыл сайын атмосфераға 123 мың
тоннадан астам зиянды заттарды
шығарумен байланысты болып
отыр. Мәселен, қалада 500 мыңнан
астам машина бар және 200 мыңға
жуығы шеттен келеді, бұған ЖЭО2-нің шығарындыларын қосыңыз.
Қаланың ластану деңгейі, Алатау
ауданын қоспағанда, оның бүкіл
аумағында дерлік азот диоксидінің
жоғары млшерімен және қаланың

тменгі жағында, Жетісу мен Түрксіб
аудандарында тоқтатылған бл шектердің жоғары млшерімен
сипатталады. ЖЭО-2-нің жалпы
шығарындылар клемі арқылы қала
атмосферасына тигізетін әсері түрлі
баға бойынша 13-тен 27%-ке жетеді.
Ал ауа-райы қолайсыз кезде станция
шығарындыларының түрлі заттар
бойынша әсер ету аймағы шамамен
15-17 шақырым болады. ЖЭО-2-ні
жаңғырту – қоршаған ортаға әсерді
мейлінше азайту, табиғи газды немесе
кмірді жағу кезінде атмосфераға зиянды заттар шығарылуын ЕК талаптары деңгейінде қамтамасыз ететін
заманауи газ тазалау қондырғыларын
пайдалану арқылы тмендету сынды
ТЭН-нің негізгі міндетін шешуге
қаратылған. Қоршаған ортаға әсерді
бағалау (ҚО Б) – ҚР Экологиялық кодексінің талаптарында және
зге де нормативтік-құқықтық акті лерде қарастырылған міндетті
рәсім. Алдын ала жасалған ҚО Б
және варианттарды экономикалық
тұрғыдан бағалау нәтижелері бойынша, жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2-ні
газға кшіру вариантын іске асыру
ұсынылды. Бұл нұсқада ең жоғары
экологиялық тиімділікке қол жетпек –
шығарындылар 2019 жылға қарағанда

5,5 есе тмендейді. Қоршаған ортаға
әсер барынша азайып, күкірт тотығы,
күлдің шығарындылары болмайды,
азот тотығының және кмірқышқыл
газы шығарындыларының деңгейі
тмендейді. сер етудің ауқымы
мен жиілігі қысқарып, халықтың
денсаулығына тнетін қатер де азаяды деп кзделуде. Сонымен қатар
газға кшкен кезде тұтынушыларға
берілетін жылудың тарифы ктеріледі
деп күтілуде. Бұл газ отынның екібастұз
кмірінен айтарлықтай қымбат болуымен байланысты. ҚР Жасыл
экономикаға кшу тұжырымдамасына
сай жұмыс істеп тұрған кмір станциялары 2013 жылдан бастап қолжетімді
инфрақұрылым, газдың жеткілікті
клемі болғанда және экономикалық
тұрғыдан мақсатқа сай келгенде ғана
газға кшіріледі. ЖЭО газдандырудың
таңдалған нұсқасы қолда бар жеткізу
және бұру инфрақұрылымын пайдалануға мүмкіндік береді.
«Самұрық-Энерго» акционерлік
қоғамына қарасты «АлЭС» АҚтың Алматы қаласындағы үш жылу
орталығының бірі – ЖЭО-3. Алматылықтарға ГРЭС атауымен танымал станция, қалада базалық
қуат тапшылығы кезінде оны негізгі
ндірушілердің қатарына жатады.

ЖЭО-3 1962 жылы пайдалануға
берілген. теген батыр кенті деп
аталатын ндірістік аймақта орналасқан кәсіпорын осы кентті
және жақын маңайдағы бірқатар
ндіріс ошақтарын жылу және
электр энергиясымен қамтамасыз
етеді. Бүгіндері ЖЭО-3-тің ресурсы
сарқылып, тиімділігі кеміген. Енді
еліміздің аса ірі электр энергетикалық
холдингі – Самұрық-Энерго Алматы ЖЭО-3-ті жаңғырту жобасының
техникалық-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеуге қажетті
корпоративтік рәсімдерді бастады.
ЖЭО-3-ті кмірден газға кшірудің
мүмкіндігін компания 2019 жылы
алдын-ала есептеп, талдау жасаған
болатын. Сондай-ақ осы жұмыс аясында станцияны Алматы қаласының
газ желісіне қосудың техникалық
шарттары да қарастырылды. Алдынала жүргізілген зерттеудің материалдары қазіргі уақытта компанияның
инвестициялық-инновациялық
кеңесі мен басқармасына жіберіліп,
қаржыландыру кздерін айқындауға
қатысты сауалдар талқылану үстінде.
Құрылыс аяқталған соң, экологиялық
крсеткіштерінен блек, станцияның
ресурсы едәуір ұлғайып, икемділігі
арта түсетіні айтылуда.

АГРОКЕШЕН

Техника тиімділігі артуда
Бүгіндері лизинг нім ндірісі мен
еңбек німділігін арттыруға ықпал
ететін негізгі қорларды жаңартудың
қарапайым әрі тиімді әдісі болып
отыр. Осы ретте «ҚазАгроҚаржы»
АҚ еліміздің аграрлық секторындағы
техникалық жарақтандыруды
дамытуға ықпал ете отырып, 20 жыл
бойы з қызметін табысты жүргізіп
келеді.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Аграрлық саладағы жоғары
құзыреттілік, нарықтағы кпжылдық
жұмыс тәжірибесі, дамыған филиалдық желісі мен білікті кадр лық
құра мы, сенімді кредиттік рейтингтері мен қаржы қаражатын
тартуға қолже тімділігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ-тың лизинг нарығында
кшбасшылық позицияны сақтап
қалуына және отандық фермерлер үшін сенімді серіктес болуына
мүмкіндік береді. Негізгі қаржы
институты АК лизингі нарығында
тиімді әрі қолжетімді шарттармен
лизингке техника және жабдық
ұсынады. Диқандарға қолұшын
созып, олардың тінімдерін
орындауға және сол арқылы ауыл
шаруашылығын дамытуға атсалысып келе жатқан компанияның
2000 жылдан бастап бүгінге дейінгі
лизингтік мәмілелерінің сомасы
687,7 миллиард теңгені құрады.
Ауыл шаруашылығы тауарын
ндірушілерге 85,5 миллиард теңге
сомасына 53 693 бірлік техника, ал
ағымдағы жылы 4 801 бірлік техника лизингке берілді. ткен жылы
акционерлік қоғам 98,5 миллиард теңге сомасына 5,9 мың бірлік
ауылшаруашылық техникасын
қаржыландырды.
Кктемдегі ттенше жағдай режиміне, карантинге қарамастан,
компания қаржыландыруға берілген

4ңірлік коммуникациялар орталығында ткен
брифингте Қостанай облыстық білім басқармасының
басшысы Зәуре Бәйменова «Ауыл – ел бесігі» жобасын
іске асыру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарға
тоқталып тті.
Жаңа оқу жылында Қостанай облысында 494
мектеп, оның ішінде жалпы контингенті 110 мыңнан
аса оқушыны қамтитын 488 мемлекеттік және 6
жекеменшік мектеп жұмыс істейді. Ауылдық елді
мекендерде облыстың 401 мектебі немесе жалпы
санының 82% орналасқан, онда 45,5 мыңнан аса
оқушы оқиды. «Ауыл – ел бесігі» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде ауылдық жерлерде
ғана инфрақұрылымдық жобалар, оның ішінде
білім беру объектілерін жаңғырту іске асырылуда.
Ауыл тұрғындарының жағдайларын жақсартудағы
кластерлік (кешенді) тәсіл қағидатын ұстана отырып, 2019 жылы 28 білім беру объектісінде жалпы
сомасы 893,9 млн теңгеге жндеу жүргізілді, оның
ішінде күрделі жндеумен 597,6 млн теңге сомасына
5 ұйым, ағымдағы жндеумен 296,2 млн теңге сомасына 23 объект қамтылды. Арнайы жоба есебінен
2 500 оқушыға кмек крсетілді. 1260 адам уақытша
жұмыс орындарымен қамтамасыз етілді.
Биылғы жылы арнайы жоба шеңберінде
Аманкелді, Қостанай және Меңдіқара аудандарында жалпы 802,8 млн теңге сомасына 3 күрделі
жндеу іске асырылды. З.Бәйменованың айтуынша, 2018 жылы облыстық бюджет есебінен
Аманкелді ауданының орталығындағы .Боранбаев
атындағы орта мектептің оқу корпусы күрделі
жндеуден ткен. Ағымдағы жылы «Ауыл – ел
бесігі» бағдарламасы бойынша мектеп жанындағы
интернаттың жатын корпусына жалпы сомасы 133,7
млн теңгеге жндеу жүргізілді.

АЙМАҚ ТЫНЫСЫ
К4ГАЛДАНДЫРУ ЖҰМЫСЫ
ҚАРҚЫН АЛДЫ
Түркістан қаласында жасыл белдеу қалыптастыру
мақсатында биыл 2400 гектар жерді игеру жоспарланып, жыл басынан бері қала маңындағы 1234 гектар
жерге 769 мың түп кшет егілді.
Сондай-ақ жасыл белдеуді қажетті кшеттермен
қамтамасыз ету мақсатында құрылған 300 гектар
орман тұқымбағына 1 миллионнан аса түрлі кшет
отырғызылды. Бұл жайында ңірлік коммуникациялар қызметінде ткен брифингте облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
басшысының орынбасары Данияр Сейітов мәлімдеді.
Негізінен Түркістан қаласының Бас жоспарына
сәйкес, қала айналасынан 7700 гектар аумаққа жасыл белдеу құру жоспарланған болатын. 2019 жылы
2300 гектар жер игеріліп, 1 миллионнан астам кшет
отырғызылды. Қазіргі таңда қаланы жасыл аймаққа
айналдыру бағытында тиісті жұмыстар атқарылуда.
«Түркістан қаласы – жазы ыстық, табиғаты құрғақ
аймаққа жатады. Сондықтан кшеттерді күтіп-баптау
жұмыстарына айрықша назар аудару керек. Облыс
әкімінің тапсырмасына сәйкес, жыл соңына дейін
жоспардағы 2400 гектардың қалған 1166 гектарына
1 миллионнан астам әртүрлі кшет егу жұмыстары
жүргізілуде. ңіріміздің экологиялық ахуалын
жақсарту мақсатында орман қоры жерлері мен елді
мекендерде және Түркістан қаласының айналасында
кшет егу, кгалдандыру жұмыстары, оларды қарау,
браконьерлікпен күресу жұмыстары қатаң бақылауға
алынып, жалғаса бермек», – деді Данияр Асқарұлы.
Айта кетерлігі, мемлекеттік орман қоры жерлерінде браконьерлікті болдырмау мақсатында орман күзеті қызметкерлерімен 993 рейдтік іс-шара
ұйымдастырылып, 355 заң бұзушылық фактілері
анықталды. Заң бұзушыларға 4 млн 629,4 мың теңге
әкімшілік айыппұл салынып, оның 4 млн 604 мың
теңгесі ндірілген.
Бұдан зге, биыл облыс аумағында жергілікті
маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының
саны 134, ал аңшылық алқаптардың саны 28-ге жетті.
Бүгінгі күні табиғат пайдаланушыларына 23 су айдыны мен 25 аңшылық алқап бекітіліп берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАР
4З Н5ТИЖЕСІН БЕРУДЕ

тінімдерді қабылдау мен қарауды
тоқтатпай, бұл жұмыстарды жеңілдетілген тәртіппен жүзеге асырды. Шаруаларды, отандық машина жасау субъектілерін қолдау
мақсатында сәуірден бастап «Қазақстанда жасалған» арнайы жеңілдікті
бағдарламасы жұмыс істей бастады.
Ол ауыл шаруашылығы тауарын
ндірушілерге отандық техниканы
алғытлем тлемей (инвестсубсидиялар есебінен), қандай да бір комиссиясыз және кепілсіз, жылдық
6% жеңілдікті қаржыландыру млшерлемесімен, 10 жылға дейін лизинг мерзімімен әрі 1 жылға дейін
лизингтік тлемдерді тлеу бойынша жеңілдікті кезеңмен алуға
мүмкіндік берді. Сондай-ақ «Шеберлизинг» бағдарламасы шеңберінде
клиент құжаттарды қайта жина-

май және тінімді қарамай, 1 жыл
қолжетімділік кезеңмен лизинг
желісін ашу мүмкіндігіне ие болады.
Ал «Экспресс-лизинг» бағдарламасы
арқылы клиенттің тінімі бойынша шешім 5 күн ішінде табысты
растаусыз қабылданады, бұл ретте қаржыландыру ең аз құжаттар
пакетімен жүргізіледі, бизнес-жоспар мен қаржылық есептілік талап
етілмейді. «Беларусьта жасалған»
бағдарламасы бойынша – Қазақстан
(10%) мен Беларусь (6%) блетін субсидияларды ескере отырып, 5 жылға
дейінгі лизинг мерзіміне жылдық
1% сыйақы млшерлемесімен Белоруссия ндірісінің техникасын сатып
алуға болады. Барлық бағдарламалар
бойынша клиенттерге сыйақы мен
негізгі қарызды шарт жасалған сәттен
бастап бір жыл ткеннен кейін тлеу

мүмкіндігі берілетін жеңілдікті кезең
бар.
Жалпы алғанда, қаржыландырудың басым шарттары – техника ны
кепілсіз, комиссиясыз, жеңіл дікті
кезең ұсына отырып, ұзақ қаржыландыру мерзімімен беру. Сонымен қатар, мемлекеттік қолдау дың
арқасында техниканы алғы тлем
тлемей, лизинг нысанасы құнының
25% дейінгі млшерінде инвестициялық субсидия есебінен алуға болады.
Бүгінде аграрлық секторды техникалық жарақтандыруға бағытталған мемлекеттік саясатты негізге
ала отырып, компания зінің жаңа
стратегиясын әзірледі. Даму стратегиясында ауылшаруашылық техникасы мен жабдықтары лизин гінің
клемін ұлғайтуға, қызмет крсетуді
жетілдіруге бағдар алынған.

Алматы облысында дер кезінде қабылданған
дағдарысқа қарсы шаралардың нәтижесінде бизнестің
118,9 мың субъектісі салықтық ынталандыруға қол
жеткізіп, 641 субъектінің 23,7 млрд теңге несиесін тлеу
кейінге шегерілді.
6,5 мың жалгердің жалға алу тлемі жеке секторда
30%-тен 90%-ке дейін тмендетіліп, бизнестің 690
субъектісі коммуналдық меншіктегі мүлікті жалдау
ақысын тлеуден толық босатылды. Бұл туралы
облыстық мәслихат сессиясында аймақ басшысы
Амандық Баталов мәлімдеді.
ңірде кәсіпкерлікті қолдауға «Бизнестің жол
картасы», «Еңбек» бағдарламалары аясында және
«Даму» қорының қаржысынан 16,2 млрд теңге
блінді, 158 жоба қаржыландырылып, 836 адам
шағын несиелер алды, «Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқуға 3645 адам жіберілді, жаңа бизнес-идеяларды дамытуға 1659 грант берілді.
Осындай қолдаудың арқасында Алматы облысында жылдың қорытындысы бойынша шағын және орта
бизнесте шығарылған нім мен крсетілген қызмет
клемі 1,7 трлн теңгеге, ал жалпы ңірлік німдегі
шағын және орта бизнестің үлесі 34% жетеді.
Нұрлан ҚҰМАР
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Теңге бағамы
әлсірей бастады
Қаржы нарығын қас қақпай қадағалап, экономикалық белсенділікті болжап отыратын дуалы ауыздар
теңге бағамы ткен аптада 0,54 пайызға әлсіреп, 430,20
теңгелік деңгейден асқанын жарыса жазған-тын. Ал,
бұдан тура бір ай бұрын АҚШ-тың бір доллары 431,12
теңгеге бағаланып еді. Бағамның әлсіреуін білікті сарапшылар мұнай бағасының тмендеуімен түсіндіре
келіп, Brent сұрыпты мұнай құны жуырда 3 пайыздан
астам кемігенін және бүгіндері бір баррель үшін 40,5
доллар шамасында болып отырғанын тілге тиек етуде.
Сондай-ақ бағаның тмендеуіне АҚШ, Франция және
Ресейді қоса алғанда бірқатар елдерде COVID-19-ды
жұқтыру санының күрт суіне байланысты сұраныстың
баяулауы жніндегі қауіп те ықпал еткен. Ливия ұлттық
мұнай корпорациясының мұнай ндіру деңгейін
тәулігіне 1 миллион баррельге дейін қалпына келтіру туралы хабарламасы да мұнай бағасына қосымша қысым
крсеткен.
Бұл орайда АҚШ-тағы шикі мұнай қорының
күтілгеннен грі қарқынмен суі туралы ақпар мұнай
бағасына қысым крсетудің қосымша факторы
болғанын айта кету керек. Экономиканы қолдау шаралары мен фискалдық әрекеттер топтамасы бойынша
келіссздердегі үзіліс, сондай-ақ эпидемиологиялық
жағдайдың нашарлауы аясында АҚШ-тың акциялар
нарығы соңғы күндері құлдырай бастады. Еуропа
нарықтары сырқаттанушылар санының суіне байланысты енгізілген шектеу шаралары шеңберінде
тмендеуде. Осыдан келіп дамушы елдердің тәуекелді
активтерге сұранысының кемуі байқала бастады. Атап
айтқанда, Мексика песосы долларға шаққанда 0,7
пайызға, Ресей рублі 1,5 пайызға, Бразилия реалы 1,6
пайызға, ал Түркия лирасы 2,9 пайызға әлсіреді. Түрік
лирасының бағамы Түркияның Франциямен қарымқатынасындағы шиеленістерге және орталық банктің
негізгі млшерлемені згеріссіз сақтау туралы шешіміне
байланысты рекордтық минимумды жаңартты. Ресей
рублі салық аптасы аяқталғаннан кейін және дамушы
елдер нарықтарындағы жалпы үрдістен соң әлсіреді.
Ресей орталық банкі бюджеттік қағидалар және Сбербанк акциялары бойынша мәміледен валюта қалдығын
сату шеңберінде тұрақты операциялар жүргізуге
кірісті. Енді теңгеге келсек, ұлттық валютаның айырбас бағамы сыртқы іргелі факторлардың әсерінен
қалыптасты және энергия тасымалдаушылар мен дамушы елдер нарықтарындағы негізгі үрдістерге сәйкес
келетін серпінді крсетті. Алғашқы жартыжылдықта
карантиндік шаралардың әлсіреуі және дағдарысқа
қарсы бағдарламалардың іске асырылуы аясында
жаһандық нарықтардағы жағдай біртіндеп жақсарғанын
бұрындары атап ткен болатынбыз. Бұл з кезегінде
экономикалық белсенділіктің жандануына ықпал етті.
Осы ретте коронавирустық пандемияның күшеюіне
және сауда дауларының қайта басталуына байланысты шиеленістер сақталып отырғанын айта кетуіміз
керек. Екінші тоқсан бойына Қазақстан қатаң шектеулер тәртібінде болды, бұл қаржы секторында да,
бүкіл экономикада да елеулі дәрежеде крініс тапты.
Ақша нарығында карантиндік шаралардың салдарын жеңілдету мақсатында базалық млшерлеме 9,5
пайызға дейін тмендегеннен кейін жағдай тұрақтанды.
Ақша нарығының млшерлемелері здерінің орташа
мәндеріне оралды. Дағдарысқа қарсы шараларды іске
асыру, сондай-ақ карантиндік шаралар жағдайында
бас банктің теңге тімділігін беру бойынша қосымша
терезенің жұмыс істеуін уақытша тоқтата тұруы аясында
ақша нарығында тімділік ұсынысы сті. Ұлттық банк
ноталарынан алынатын тімділік ағынына байланысты
депозиттік аукциондар бойынша ашық позиция арта
түсті.
Ал, валюта нарығындағы жағдай карантиндік шектеулердің біртіндеп әлсіреуіне байланысты әлемдегі
экономикалық белсенділіктің қалпына келуі аясында
наурыздағы күтілмеген згерістерден кейін біртіндеп
тұрақтанғанын тілге тиек етуміз керек. Бұл мұнай
бағасының суіне алып келді және инвесторлардың
тәуекел активтеріне, оның ішінде дамушы елдердің
валюталарына деген сұранысын арттырды. Квазимемлекеттік сектор қатысатын шаралар аясында валюта
нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың қалыпты теңгерімділігі теңгеге қосымша қолдау крсетті. Дегенмен,
кптеген елдерде жуырдағы кезеңде коронавируспен
аурудың күрт суі жаһандық экономика келешегіне
қатысты белгісіздікке әкелді. Қор нарығында бастапқы
нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясының
клемі елдегі жұмыспен қамтуды және әлеуметтікэкономикалық тұрақтылықты қолдауға бағытталған
дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру үшін бюджет
тапшылығын қаржыландыру қажеттілігінің суі аясында едәуір сті. Банк тімділігінің бас банк ноттарынан
бағалы қағаздарға «ағылуы» үшін жылдық ноттарды
шығару тоқтатылды. Корпоративтік секторда бірінші
тоқсанмен салыстырғанда қаражат ағыны екі есе сті.
Орналастыру клемі бойынша квази-мемлекеттік сектор мен Еураздамубанкі кш бастап тұр. Эмитенттер арасында орта мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелерді
шығару үрдісі байқалады. Акциялар нарығындағы
сауда-саттық клемі едәуір сті, мұнда экономиканың
нақты секторындағы компаниялар негізгі эмитенттер
болып табылады. Кредит нарығында енгізілген карантин аясында елде блшек және корпоративтік секторларда кредиттік белсенділіктің баяулауы крініс табуда.
Блшек секторда кредиттеудің тмендеуі тұтынушылық
кредиттеудің қысқаруына, корпоративтік сегментте
сауданы кредиттеудің тмендеуіне байланысты болды.
Депозиттік нарықта ұлттық валюта нығайғаннан кейін
қайта бағалауға байланысты валюталық салымдардың
тмендеуі есебінен депозиттер клемінің тмендеуі
белгі беруде.

Селоға күрделі
инвестициялар азайған
Ауыл шаруашылығы дамуын тілге
тиек еткенде, сол ауылдық жердегі
аумақтар тіршілігі назардан тыс
қалып жатады. Дегенмен, мұнда
үкімет тарапынан кәдімгідей
қаржы блінеді. Бұл ретте күрделі
қаржы жұмсалымының жартысына
жуығы бір ғана Атырау облысының
еншісінде екен, деп жазады http://
finprom.kz сайты.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Ұлттық статистика бюросы мәліметтері негізінде

2-инфографика
Селолық жерлердегі негізгі капиталға инвестициялар.
Электр энергиясын өндіру. 2020 ж. қаңтар-тамыз/млн кВт/сағ
2020 ж. қаңтар-қыркүйек (млрд тг)
СҚО

Нұр-Сұлтан

Қазақстан
Қостанай

БҚО
Атырау

Маңғыстау

Павлодар

Ақмола

ШҚО
Ақтөбе

Қарағанды

Алматы обл

Қызылорда

Жамбыл
Түркістан

Таблица
Селолық жерлердегі негізгі капиталға инвестициялар.
2020 ж. қаңтар-қыркүйек (млрд тг)

Ұлттық статистика бюросы мәліметтері негізінде

2020 жылдың қаңтар-қыркүйегінде селолық жерлердегі негізгі
капиталға инвестициялар 4,5 трлн
теңгені құраған, бұл – ақшаға
шаққанда, былтырға қарағанда
бірден 16,8%-ға азайғанын крсетеді. Нақты клем индексі (НКИ)
барлығы 81,9%-ды құраған.
Салыстырар болсақ: 2019
жылдың қаңтар-қыркүйегінде
күрделі қаржы жұмсалымдарының
клемі бір жылда 30%-ға (нақты

1-инфографика үйлер салу және сол тірек болатын және солар мен қалаларға
серіктес селолардағы кәсіпкерлер
мен ауылдықтарды қаржылай
қолдауды арттыру жүзеге асырылады деп жоспарланған (2-инфографика).
ҰЭМ ауылдық аумақтардың
қажеттіліктерін анықтау мақсатында жүргізген талдаулар әрбір
Барлығы
бесінші селода мектептер мен балалар бақшасын, ал әрбір үшінші
Өсім
селода – ауруханаларды, дәрігерлік
амбулаторияларды, фельдшерлік-акушерлік пункттерді және
дәрігерлік пункттерді жндеу талап
сондай-ақ Алматы (272,3 млрд етілетінін крсеткен. 2 мыңнан
теңге, бір жылда минус 1,9%) астам селоларды (36%) сапалы ауыз
және Шығыс Қазақстан (255,6 сумен қамтамасыз ету қажет, 30
млрд теңге, мұнда, керісінше, бір мың шақырымға жуық жергілікті
жылда – 5,9%-ға сім байқалған) жолдар жндеуді қажет етеді.
Ағымдағы жылдың үш тоқоблыстары енген.
Ұлттық экономика министрі санының қорытындысы бойынРуслан Дәленов Қазақстанда село- ша селолық жерлердегі капиталны дамытуға арналған мемлекеттік дық инвестициялардың негізгі
бағдарламаға згерістер енгізу блігі құрылыс жұмыстары және
және үйлестіруді ұсынды, деп ғимараттар мен пайдаланылахабарлайды министрліктің пор- тын үй-жайларды күрделі жндеу
талында. Дәленовтың айтуынша, шығындарына жұмсалған: 43,5%
министрлік «Ауыл – ел бесігі» немесе 1,9 трлн теңге, бір жылда

Селолық жерлердегі негізгі капиталға инвестициялар.
Қаңтар-қыркүйек (трлн тг)

крінісінде 25,3%-ға) артып, 5,4
трлн теңге құраған (1-инфографика).
Аймақтарға блгенде селолардағы капиталдық инвестициялардың неғұрлым кп
клемі Атырау облысының
еншісінде: ҚР-нан 49,2% немесе 2,2 трлн теңге, бұдан бір жыл
бұрынғыдан бірден – 26,2%-ға
кем.
Аймақтардың үздік үштігіне

2020

2019

Өсім

Барлығы

4 486,9

5 391,7

-16,8%

Құрылыс және ғимраттар мен
үй-жайларды жөндеу бойынша
жұмыстарға шығындар

1 949,6

2, 107,5

-7,5%

989,4

1, 592,9

-37,9%

1 548,0

1 691,4

Машиналар, жабдықтар мен көлік
құралдарын алуға және олардың күрделі
жөндеуіне шығындар
Негізгі капиталға инвестициялар
көлеміндегі басқа да шығындар
Ұлттық статистика бюросы мәліметтері негізінде

жобасына ұлттық жоба мәртебесін
беру мәселесін қарастыруда. Жоба
аясында селоларға аудан және
облыс орталықтарына клікпен
еркін жете алуды қамтамасыз
ету, ірі тірек селоларда тұрғын

-37,9%
Finprom.kz

минус 7,5%. Шығындардың тағы
22%-ы машиналар, жабдықтар
мен клік құралдарын алуға және
олардың күрделі жндеуіне кеткен: 989,4 млрд теңге, бір жылда
минус 37,9% (таблица).

СЫРТҘЫ ФАКТОР

23-30 қазан аралығындағы
жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы
бойынша 30 қазанда теңгенің
нарықтық бағамы бір аптада
1,1%-ға (427,91-ден) әлсіреп, бір
АҚШ доллары үшін 432,64 теңге
деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында
2020 жылғы 23-30 қазан аралығындағы кезеңде АҚШ-тағы
президенттік сайлауға қатысты
белгісіздік пен әлемде COVID19-бен ауырғандар санының
суі аясында кптеген дамушы нарықтар валюталарының
әлсірегені байқалды. Германия
мен Францияда пандемияның
күшеюі аясында бір айға қатаң
шектеулер енгізілді. ЕОБ ақшакредит саясатының лшемдерін
згеріссіз сақтап қалды, бұл ретте
ЕО реттеушісінің басшысы Кристин Лагард аурудың суі аясында жаңа шектеулерге байланысты
желтоқсан отырысында қосымша
шаралардың қабылдануы мүмкін
екендігі туралы мәлімдеді.
АҚШ ІЖ-сі 2020 жылғы 3-ші
тоқсанда 33,1%-ға ж/ж (алдыңғы
тоқсандағы 32,9%-ға ж/ж құлдыраумен салыстырғанда) сті.
Дамушы елдер валютала рының** АҚШ долларына қатысты бағамдарының серпіні тмендегідей қалыптасты:
t ïĵĬĶĵĭįİħ ĸĻķİħĹŃ  
ға (14 660-тан 14 625-ке дейін)
нығайды. Мереке күндері аясында 28-30 қазан аралығында ұлттық
валюта бағамы згерген жоқ;
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸĨĵĬŃİĵ
весторлардың жаһандық тәуекелсентиментінің нашарлауы аясында 0,4%-ға (16,18-ден 16,24-ке
дейін) әлсіреді. Fitch рейтингтік
агенттігі ОАР тәуелсіз рейтингі

Дамушы елдер валюталарының серпіні
(2020 жылғы 16 қазан =100, индекстің суі – валютаның нығаюы)

бойынша теріс болжамды сақтап
қалды;
tŝĵĬďĸĻķİħĹŃĺũĻĭĲĭĳĨĲĺİĪ
теріне сұраныстың жаһандық
құлдырауы, жергілікті қор нарығының баға белгілеуінің тмендеуі
аясында 0,7%-ға (73,6-дан 74,11-ге
дейін) әлсіреді;
t óĭĲĹİĲĨ ķĭĹĶĹŃ ķĨĵĬĭ
мияның күшейгені туралы хабарламалар және инвесторлардың
тәуекел дәрежесінің тмендеуі аясында 1,5%-ға (20,87-ден 21,18-ге
дейін) әлсіреді;
tèĸĨįİĳİħĸĭĨĳŃŅĲĶĵĶĴİĹĺĭĸ
болжаған ағымдағы жылы Бразилияда инфляцияның суі және
оның келесі жылы айтарлықтай
қарқын алуы аясында 2,1%-ға
(5,62-ден 5,74-ке дейін) әлсіреді;
t÷ĭĹĭıĸĻĩĳďĴŠĵĨıĩĨŎĨĹŃĵŃŚ
құлдырауы және коронавирус пандемиясына байланысты жағдайдан
туындаған жағымсыз сыртқы
конъюнктураның сақталуы аясында 4,2%-ға (76,21-ден 79,4-ке
дейін) әлсіреді;
tùŞĸďĲĳİĸĨĹŃùŞĸĲİħõĸĺĨ
лық банкінің жыл соңына қарай
инфляцияның үш пайыздық тармақтан аса болжамды сетіні туралы мәлімдемелері аясында,
сондай-ақ қыркүйектегі сауда балансы тапшылығының 4,83 млрд
долларға дейін 190%-ға суіне байланысты 4,8%-ға (7,96-дан 8,34-ке
дейін) әлсіреді.
* шолуды Қазақстан Республ и ка сының Ұлттық банкі ашық
дереккздердің негізінде апта сайын дайындайды;
** АҚШ долларына қарағанда
клемі жағынан неғұрлым кп сатылатын дамушы елдердің валюталары.
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Қазiр Ресей мен збекстан потенциалды түрде Қазақстанға ең кп
оралман бере алатын елдер ретiнде
қарастырылып отыр. Бiрақ iс жүзiнде олардың осы жағынан алғандағы
мүмкiндiгi екi түрлi. Егер 2005 жылға
дейiн оралман кшiнiң едәуiр блiгiн
Моңғолстаннан келгендер (65 мыңнан
астам, яғни жалпы млшердiң үштен
бiрi) құраса, одан кейінгі кезеңде
збекстан жақтан келетiндер кптігі жағынан алға шықты. Ондағы
қазақтардың саны ресми санақтың
зiне жүгiнгенде де 1 млн. адамнан
асты. збекстандағы әлеуметтiкэкономикалық жағдайдың кейiнгi
жылдары нашарлауы, Арал эко логиялық дертiнiң шегiне жеткен ше
меңдеуi және збектендiру процесiнiң
күшейе түсуi осы қауым елдiң басым
кпшiлiгiн ат басын атажұртқа бұруға
итермелеп отыр. Бiрақ збекстан
қазақтарының ол жақтан кшiп, осы
жаққа келiп жайғасып, Қазақстан
азаматтығын алуға деген талпынысын
қиындататын себептер жеткiлiктi.
Бiрiншiден, ол жақтағы үй құны мен

Жақында болып ткен Ұлттық
қоғамдық сенім кеңесінің тртінші
отырысында президент ҚасымЖомарт Тоқаев Тәуелсіздіктің 30
жылдығын тойлауға қатысты пікір
білдірді.
РАЙГҮЛ ЕҢСЕПОВА
«Келер жылы – Тәуелсіздігіміздің 30
жылдығы. Ол экономикалық әрі саяси
реформалар, цифровизация, адам құқықтарын қорғау, денсаулық сақтау
мен білім беруді дамыту, экологияны қорғау ұранымен туі керек», –
деді ол. Президент осы мерейтойды
мерекелеу ге дайындық жніндегі
мемлекеттік комис сияны құру туралы жарлыққа ткен жылдың 30
қыркүйегінде қол қойған болатын.
Бұл құрылымның жұмыс органы –
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму
министрлігі. Осы орайда айта кететін
маңызды бір нәрсе бар.
Алдағы жылы елiмiздiң мемлекеттік тәуелсiздiк алуының 30 жылдығын ғана емес, сонымен қатар
шетелдегi қандастарымыздың ат басын тарихи отаны Қазақстанға қарай
бұрып, осылай қарай кш түзуiнiң де 30
жылдығын атап ткенiмiз абзал болар
едi. Мемлекет басшысының осы істі
үнемі жіті назарда ұстайтынына күмән
жоқ. Кезінде ол тарихи отанына келген қазақтарды «оралман» деп атаудан
бас тартып, оны «қандас» деп згерту
туралы пікір айтқан еді. Еске салсақ,
Қасым-Жомарт Тоқаев Egemen
Qazaqstan және Aiqyn газеттеріне
берген сұхбатында «Қоғамдық пікірге
қозғау салған отандастар мәселесін
қолдан саясаттандыруға болмайды.
Шетелдегі қандастарымызды («оралман» деген сзге мен қарсымын) Атамекенге қайтару ісі ешқашан назардан тыс қалған емес, қалмайды да.
7лемнің түкпір-түкпіріндегі қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру – біздің парызымыз», – деген болатын. Оның тапсырмасы бойынша,
жақында тиісті заңдарға осы атауға
қатысты згерістер енгізілді. Алдағы
жылдан бастап «оралман» атауының
орнына «қандас» атауы ресми түрде
пайдаланылатын болды.
Ал енді ткенге кз жүгіртсек.
1991 жылы кктемде Алматы мен
Талдықорғанның екі ортасында
орналасқан Сарызек станциясына Моңғолиядан тарихи отанына
бет алған алғашқы оралмандар (7
отбасы) келіп түсті. 1991 жылы 18
қарашада Нұрсұлтан Назарбаевтың
ұсынысы мен Қазақ КСР Жоғарғы
Кеңесінің шешіміне сәйкес түрде

республиканың министрлер кабинеті «9зге республикалар мен шетелдерден Қазақстанға келіп, ауыл
шаруашылығында еңбек етуге тілек
білдірген жергілікті ұлт кілдерін
кшіріп алу тәртібі мен жағдайлары
туралы» қаулы қабылдады.
Осындай ғана шешім шығаруға
себеп болған жайт мынадай еді.
Қазақстан бұл кезде әлі оралмандарды қабылдаудың заңды мүмкіндіктеріне ие емес болатын. Бірақ
ол зге елдерден қазақ оралмандарын қабылдаудың заңды негізін
анықтау туралы мемлекетаралық
келісімдер жүргізу үшін қажетті заңды
құжаттар даярлауға байланысты
шым-шытырық жұмыстарды бастап
жіберуге негіз болды.
Келесі жылы Қазақстанға алғашқы лекпен жаңа туған нәресте
кезiнде келген оралман балалары
отыз жасқа толмақ екен. Ғылыми
тілмен айтқанда, бұл табандай үш
декадалық кезең болмақ. Сонда қазір
мемлекетiмiз де, оралмандар кшi де
отыз жас асуына қарай аяқ басқалы
отыр. Бұл жерде мемлекетiмiз бен
оралмандарды қатар атауымыздың
зiндiк мәнi және ретi бар.

Оралмандарды ендігі
жерде «қандастар»
деп атайтын болдық
йткенi сырттағы қазақтар мың
лiп, мың тiрiлген халқымыздың
үштен бiрiн құрайды. Және олардың
ешбiреуi де атамекеннен жат жерге
жақсылықтан кеткен жоқ. ткен замандарда қазақтың жан-жаққа тарыдай шашылуының себеп-салдары мен
мағына-мәнiсiн тереңiнен қамтитын
шынайы тарих әлi жазыла жатар. Ал
олардың сонша уақыттан кейiн отанына оралуы тарихы тап қазiр болып
жатыр. Осы процестiң басталғанына
сонша уақыт болуы ендi оған қатысты
барлық жәйттердi тiзiп жазып, саралап зерттеудiң кезi келгенiн мегзейтiн сияқты. Қалай дегенде де, кезкелген тарих ең алдымен уақытында
тiркелген фактiлерге негiзделе жазылады. Сондықтан бiз де қазiр осы оралмандар кшiне қатысты мәлiметтердi
жалпы да, сала-салаға бле де жүйелеп
тiзбектеудi бастап кетсек, артық бола
қоймас деп ойлаймын. Оған бүгiнгi
таңда толық негiз бар. йткенi атал-

тік қолдау министрлігі жария еткен мәліметтерге қарағанда, биыл
1 қазанға дейінгі уақыт ішінде 10,9
мың адам тарихи отанымен табысып,
оралман мәртебесін алған. Үстіміздегі
жыл барысында Қазақстанға келген оралмандардың 27,7% – збекстан нан, 9,1% – Түрікменстаннан,
3,4% – Моңғолиядан және 2,9% –
басқа елдерден. Келген этникалық
қазақтар негізінен Алматы (53,1%)
және Маңғыстау (13,2%) облыстарына, сондай-ақ Нұр-Сұлтан (4,1%)
және Шымкент қалаларына (3,3%)
қоныстанған. Алғашқы 9 айдың
қорытындысы бойынша, еңбекке
қабілетті жастағы қоныс аударушылар
саны 57,2%-ды, еңбекке қабілетті жастан кіші 32,5%-ды және зейнеткерлер
10,3%-ды құрайды.
Алдағы жылы олардың санының
бiрталай кбейетiнiн болжауға болатын шығар. йткенi, мемлекетiмiз бұл
үшiн қолынан келетiнiн аяп жатқан

мыш процестiң басталғанына тура бес
айдан соң бақандай 30 жыл толмақ.
Алғашқы оралмандар кшi 1991
жылы наурыздың 17-сі күнi Моңғолиядан берi қарай жолға шығып,
22-і күнi Талдықорған облысына келiп
жетiп, ту тiктi. Қазiр ендi бұл факт
тарихқа айналды. Ал оралмандар мен
олардың содан бергі уақыт iшiнде
қордаланып жиналған проблемалары
бүгiнгi күн шындығы. Ендi олардың
iшiнен азаматтық алу мәселесiн блiп
алып, осыған орай жағдайдың бүгiнгi
таңда қалайша қалыптасып жатқанын
қарастырайық.
2002 жылға дейiн Қазақстанда
оралмандар үшiн азаматтық алу
мәселесi ең қиын мәселелердiң
бiрi ретiнде жиi ауызға алынатын.
Бiрақ кейінде осы қиындықтың
түйiнi бiршама тарқатылғандай болды. йткенi мемлекет басшылығы
мен жергiлiктi кiмет органдары бұл
мәселенi шешуге айрықша ден қойды.
Осындай саясатқа негiзделген жедел шаралардың арқасында кптен
азаматтығын бұрындары ала алмай
жүрген бiрталай оралман атажұрт
тлқұжатына ие болды.
ҚР Еңбек және халықты әлеумет-

жоқ. Жалпы алғанда, 1991 жылдан осы
кезге дейін республикаға 1 миллион
68,3 мың этникалық қазақ оралған.
Қазақстан сыртындағы қазақтар ең
кп шоғырланған елдер алдымен мыналар: Қытай, Ресей, збекстан және
Моңғолстан. 1980-iншi жылдардың
басындағы Кеңес Одағында қабылданған ресми мәлiметтер бойынша,
әлемде барлығы 7,5 млн. қазақ бар
деп есептелетiн. Оның 5,3 млн. адамы
Қазақстанның зiнде, 1,3 млн. адамы
КСРО-ның басқа республикаларында
және тағы 900 мың адамы алыс шетелде
(негiзiнен Қытайда) тұрады деп саналатын. 1989 Кеңес Одағында ақырғы
рет санақ жүргiзiлгенде, тек Ресей мен
збекстандағы қандас тарымыздың
саны жоғарыда аталған 1,3 млн. адамнан
әлдеқайда кп болып шыққан. Сонда
Ресейде 635 мың 865 қазақ (оның
400 мың 456-сы – ауыл-село тұрғыны,
қалған 235 мың 409-ы – қала тұрғыны)
болған. Ал збекстанда олардың саны
808 мың 227 адамды (487 мың 867-сi
– ауыл-село тұрғыны, қалған 320 мың
360-ы – қала тұрғыны) құраған. Сонда
тек осы екi республиканың зiндегi
бауырластарымыздың саны 1,45 млн.
адамға жеткен.

бұл жақтағы үй құны арасында бiраз
айырмашылық бар. Жетпейтiн ақша
млшерiн жинақталатын жалақытабыс есебiнен толтыру те қиын.
йткенi збекстандағы жалақы деңгейi Қазақстанмен салыстырғанда
те тмен. Екiншiден, атажұрт азаматтығын алардан бұрын, збек азаматтығынан шығу қажет. Ал бұл
үшiн адам басына 679 330 сум немесе
71,4 доллар пұл тлеу керек. збекстан қазақтары үшiн бұл – кп ақша.
Дегенмен, алдағы жуық жылдарда
збекстаннан берi бет алатын қазақтар
кшiнiң ұлғая берерi хақ. Жылдан
жылға кбейiп келе жатқан халқына
жұмыс тауып беру мәселесiнен басы
қатқан ресми Ташкент саясатының
бұған қарсылығы жоқ.
Ресейдегi жағдай басқаша. Бiрiншiден, ол елде тап бiздегi сияқты
демографиялық жай-күй те қиын.
Егер 1991-1999 ж.ж. аралығындағы
8 жыл iшiнде Қазақстанда халық
саны 16,9 млн. адамнан14,9 млн.
адамға дейiн, яғни бақандай 2 млн.
адамға қысқарған болса, Ресейде
осы кезең iшiнде – 150 млн. адмнан
146 млн. адамға дейiн, яғни 4 млн.
адамға қысқарған. Оның үстiне орыс
елi эмиграциясы сыртқа кетудiң кесiрiнен емес, бала туудың азайып,
қайтыс болудың кбеюi себебiнен
қысқарып барады. Сондықтан ресми Мәскеу халықтың iштен сыртқа
кетуiне емес, қайта сырттан iшке
келуiне мүдделi. рине, кез-келген
халықтың емес. Ең алдымен сыртта
жүрген з қандастарының. Одан
қалса, ТМД елдерiнiң азаматтары да
жарап қалады. Ал з азаматтарының
(тiптi олар орыс болмаса да) кетуi
Ресей үшiн жақсы емес. Бiрақ ресми Мәскеу сол, мәселен, ресейлiк
қазақтарға кетемiн деген күнде
еш кесел жасамайды. Екiншiден,
ондағы қазақтар жаппай кшемiз деп
құлшынып та отырған жоқ. Себебi
Ресейде әлi де болса бiзде алынылып
тасталған әлеуметтiк жеңiлдiктердiң
кбi сақталған. Мәселен, ондағылар
әзірше зейнет демалысына бiздегiден ерте шығады. Оның үстiне
зейнеткерлердiң з жеңiлдiктерi
тағы бар. Жалпы алғанда, кп балалы отбасылар мен жас ортасына
келiп қалған адамдар үшiн Ресейдегi
мiр Қазақстандағыға қарағанда
қолайлырақ. Оның үстiне ол жақтың
жерi бiздегiге қарағанда әлдеқайда
шұрайлы. Демек, тiптi болмаса, тек
жерге ғана қарап күн крiп, жан
сақтау мүмкiндiгi жоғары.
Қалай дегенде де, Ресейдегi қазақ
саны соңғы 30 жыл iшiнде азая қойған
жоқ. Мәселен, Астрахань облысында
қазақтар 1989-2020 ж.ж. аралығында
саны жағынан 3-iншi орыннан 2-ншi
орынға ктерiлдi. Басқаша айтқанда
осы крсеткiш бойынша жергiлiктi
Едiл татарларынан басып озды.
Олардың жергiлiктi халық iшiндегi
үлесi 14,79%, яғни 150 мыңға жуық
адам. Орынбор жерiндегi қазақтар
үлесi 5,91%, яғни 120 мыңнан астам
адам. Ресейдiң бiзбен тұстас басқа
облыстарындағы жағдай да осы шамалас. Бiр сзбен айтқанда, ол жақтан
жуырда оралмандардың қалың кшi
келер деп күтуге әзiрше ерте.

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
СЕРПІН: МАМАН ДАЯРЛАУ
МЕМЛЕКЕТТІК
ГРАНТТАРҒА ИЕ БОЛДЫ
Мыңға жуық түркістандық талапкер «Серпін»
бағдарламасымен оқуға түсті.
ткен оқу жылында «Мәңгілік ел жастары –
индустрияға», «Серпін – 2050» әлеуметтік жобасы
аясында еліміздің оңтүстік ңірлерінен солтүстік
облыстардағы оқу ордаларында білім алуға ниетті
мектеп түлектері үшін 5629 грант блінген еді. Оның
5109-ы – жоғары оқу орындарына, қалғаны орта арнаулы оқу орындарына арналған мемлекеттік гранттар.
Соның ішінде 956 грантқа түркістандық талапкерлер
ие болды, деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасз
қызметі.
«Серпін – 2050» бағдарламасының негізгі мақсаты
– халық тығыз қоныстанған Түркістан, Жамбыл,
Қызылорда, Маңғыстау, Алматы облыстарының
талапкерлерін кадр жетіспеушілігі байқалған солтүстік,
батыс және шығыс ңірлерінде оқытып, жұмысқа
орналастыру. Яғни осы ңірлердің мектеп түлектері
Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақтбе, Қостанай, Ккшетау, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарындағы беделді мемлекеттік университеттерде
білім алатын болады. Соңғы 5 жылда Түркістан облысы бойынша аталған бағдарлама аясында жоғары
оқу орындарында білім алушы жастар саны 9 мыңнан
асты. Ал, колледждерде 1329 жас білім алуда. Жалпы
Түркістан облысы бойынша бағдарлама аясында 10 364
түлек оқуға қабылданған.
Былтыр жоғары оқу орындарын бітірген «Серпін»
жобасының алғашқы студенттері қатарында Түркістан
облысының 320 түлегі бар. Сондай-ақ биыл облыс бойынша жетім және ата-ана қамқорлығынсыз
қалған мектеп бітіруші 140 баланың 55-і жоғары оқу
орындарының грантына ие болды. Олардың 35-і з
білімдерімен грант иегері болса, 20 бала талап етілген
шекті балды жинап, университет ректорларының жеке
гранттары иегері атанды. Қалған оқушыларға кәсіптіктехникалық колледждерге таңдаған мамандығы бойынша жолдама берілетін болады.

ЕЛОРДА
ГАЗ ЖЕЛІЛЕРІ
ҰЛТТЫҚ ОПЕРАТОРДЫҢ
БАСҚАРУЫНА БЕРІЛДІ
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі мен «ҚазТрансГаз
Аймақ» АҚ арасында құрылысы аяқталған газ тарату
желілеріне сенімгерлік басқару шарты жасалды. Бүгінгі
таңда 4 іске қосу кешені салынып, пайдалануға берілді.
Қала ішіндегі газ тарату желілерінің құрылысын
жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік бюджет
есебінен жүргізуде. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласының
әкімдігі жоспарланған 486,5 км газ құбырының
78,23 км, 8 газ тарату пункті (ГТП), 7 катодтық
қорғау құрылғысы және 140 протекторлық қорғаныс
құрылғысы салынды, деп хабарлайды «ҚазТрансГаз»
АҚ баспасз қызметі.
Былтыр қарашада Нұр-Сұлтан қаласының
тұтынушыларын газбен жабдықтау және тарату жүйелері арқылы газ тасымалдау мақсатында
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Астана ндірістік филиалы құрылды. Қазір филиал тұтынушыларға
газбен жабдықтау жүйесіне қосылуға техникалық
шарттылықтар беру жұмыстарын жүргізуде. Теміржол
ықшамауданы мен Оңтүстік-Шығыс тұрғын алабы бойынша – 90, неркәсіптік ы.а. – 85, Кктал
ы.а. – 356 жеке және заңды тұлғаларға техникалық
шарттылық берілді.
22 мың жеке тұрғын үй, 190-нан астам жеке
қазандық, 48 шағын коммуналдық қазандық, НұрСұлтан қаласындағы 2 жылу электр орталығы (су
жылыту қазандықтары), сондай-ақ орталық жылу
жүйесімен қамтамасыз етілмеген коммуналдықтұрмыстық және неркәсіптік тұтынушылар нысандарын газға ауыстыру жоспарлануда.
2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласында газды тұтыну
99,2 млн текше метр деңгейінде жоспарланып отыр,
оның ішінде тұрғындар 3,6 млн, коммуналдықтұрмыстық тұтынушылар 2,4 млн, неркәсіптік
кәсіпорындар 6,7 млн, жылу энергетикалық компаниялар 86,4 млн.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ
ЖОЛ КАРТАСЫ
ЖОЛДАР ЖАҢАРТЫЛЫП,
5ЛЕУМЕТТІК
НЫСАНДАР САЛЫНУДА
Биыл Алматы облысының Кксу ауданында «Жұмыспен қамтудың жол картасы» және «Ауыл – ел бесігі»
бағдарламаларының аясында 50 шақырымға жуық
автоклік жолы жаңартылды.
Соның нәтижесінде жыл соңына қарай аудандағы
жақсы және қанағаттанарлық деңгейдегі жолдың клемі
80 %-ға жеткізіледі. Жалпы Жұмыспен қамтудың жол
картасы аясында ауданда жалпы сомасы 5 млрд 518 млн
теңге болатын 33 жоба жүзеге асырылып жатыр. Кксу
аудандық әкімдігінің мәліметіне қарағанда, аталмыш бағдарлама бойынша әлеуметтік және кліктік
инфрақұрылымды дамыту, білім мен мәдениет нысандарын жндеу, тұрғын үй-коммуналдық саладағы
жобалар жүзеге асырылуда. «Қазіргі кезде ауданда
400 жұмыс орны құрылды, соның ішінде 268 адам
жұмыспен қамту орталының бағыттауымен орналастырылды», – дейді аудан әкімі Алмас діл.
Қазіргі таңда «Жұмыспен қамту жол картасы»
аясында ауылдық елді мекендерде 48 кше жнделіп
біткен, енді он кше жндеуден ткізіледі. Олардың
жалпы ұзындығы 40 шақырымды құрайды.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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БАЙҘАУ

«Алтын қаламның»
үздіктері марапатталды
Алматыдағы ҚР Ұлттық
кітапханасында «Алтын
қалам 2020» әдеби жүлдесінің
қорытындысы жарияланып,
жеңімпаздардың есімдері
таныстырылды. Биыл бұл
шара Бауыржан Оспанов
жетекшілік ететін «ZHERSU»
инвестициялық-ндірістік
корпорациясының қолдауымен
ұйымдастырылды.

Оңтайлы әдіспен
тапсырыс берді
Алматы тұрғыны Юлия
Гладышева кезекті автоклік
сатып алып, пандемия кезінде
клікті қайта тіркеу үшін
мамандандырылған ХҚКОға барғысы келмеді. Онлайн
режимінде клікті қалай
қайта тіркеуге болатындығы
туралы нұсқауларды оқып,
оны зі сынап круді шешті.
Алайда, Юлия жаңа клікті
қайта рәсімдеп қана қоймай,
дайын техпаспорт пен нмірлік
белгілерді де үйге жеткізуге
тапсырыс берді.
АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
Бұл жақында ғана eGov.kz
порталында қолданысқа енген
мемлекеттік тіркеу нмірлік
белгісін және клік құралын
тіркеу туралы куәлікті жеткізуді
ресімдеуге мүмкіндік беретін
қызметтің арқасында мүмкін
болды.
Ол үшін «Электрондық үкімет» порталында «Клік және коммуникациялар» блімінің «Автомобиль клігі»
тармағында «МТНБ (мем лекеттік тіркеу нмірлік белгісі) және КҚТК-ны (клік
құралын тіркеу туралы куәлік)
үйге жеткізу» қызметін таңдап,

НҰРЛАН ҚҰМАР

авторизациядан ту және оған
тапсырыс беру қажет.
Бұл жерде қажетті деректерді толтырып, тұрғылықты мекен-жайын крсетіп, қызметке
ақы тлеу жеткілікті. Қызмет
құны 2240 теңге. Осыдан кейін
мемлекеттік тіркеу нмірлік
белгісі мен клік құралын
тіркеу туралы куәлікті МХҚО
қызметкерінің үйге жеткі зіп
беруін күтесіз. «Бәріміз үшін
осындай қиын кезеңде сіздер з
клиенттеріңіздің денсаулығын
ойлап отырғандарыңыз қуантады. Мен мірімде алғаш рет
мамандандырылған ХҚО-ға
бармай-ақ автоклігімді қайта
тіркей алдым, тіпті дайын құжаттарымды да ала алдым. Сол
күні нмірлер мен техпаспорт
менің қолымда болды. Осындай
ыңғайлы қызмет үшін рахмет.
Мен барлық автоклік иелеріне осылай жасауға кеңес берер
едім», – деді Юлия Гладышева.
Дайын мемлекеттік тіркеу
нмірлік белгісі мен клік құралын тіркеу туралы куәлікті
жеткізу қызметі бір елдімекен
шегінде, мамандандырылған
ХҚКО бар қалалардың, облыс
және аудан орталықтарының
тұрғындарына қолжетімді екенін атап ткен жн.

КӨРМЕ

АЙБОЛ ҚАДЫРБАЙ
«Эйкос +» шығармашылық
крмесі соңғы екі жылдағы туындыларына арналған. Крмеге 30дан аса кескіндемелік натюрморт жанрындағы жұмыс тар
қойылды. Туындылар әлемдегі
және еліміздегі зекті жағдайларға бағытталған. Суретшінің «Натюрморт» атты жұмысы космос тақырыбында
фоны қара-кк суық түспен,
сол жағында сары ұсақ жағындылармен толығып, жалпы ғаламның символына ұқсайды.
Жоғарғы пландағы сары түсті
үлкен алма күннің бейнесі, ал
жанындағы жемістер күн жүйесіндегі ғаламшарлар. Натюр морттағы негізгі ой ол алдыңғы
пландағы үлкен қызыл алма –
жер ғаламшары. Байқасаңыздар
жердің қазіргі жағдайын дәл

Құрылтайшы және шығарушы:
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРІ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бас директор –
Редакторлар кеңесiнiң төрағасы
Шәмшидин ПАТТЕЕВ
қабылдау бөлмесі 272-87-30
жарнама бөлімі 267-00-44
www.тengemonitor.kazgazeta.kz
E-mail: kaz_gazeta@mail.ru

крсеткен. Оның ойқыш та,
құрт түскен бейнесі планетамыздың қазіргі күйінің келбеті. Осы
тұста «неге қызыл түсті алма?»
– деген сұрақ туындауы мүмкін.
Жердің түсіне ұқсайтын жасыл
және ккшіл түстегі жемістерде жетерлік. Себебі адам баласы
пайда болғалы бері зұлмат
соғыстар, зілзалалар, жұттар
және табиғатқа деген адамның
қиянаты тоқтамауда. Адам қолынан жасалған геноцидтер ғаламшарымызды қанға блеуде.
Жемістер орналасқан мата суық
ақшыл түсте. Бұндай суық түстің
таңдалуы адамзаттың болашағы
мен ниетінің метафорасы болса
керек.
Ғалым Оспановтың экология
тақырыбындағы жұмыстарының
ішіндегі ерекшесі крмеде орналасқан. Оның «Натюрморт 1»
туындысында қара-кк фондағы
сары түстес үлкен жемістер биік
таулар мен табиғаттың бейнесі,
ал мата бүктемелерінен теңіз
толқындарының легі сезіледі.
Кенептегі әрбір затқа тереңірек
үңілетін болса, үлкен мағынаға
ие.
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және қазылардың сараптауынан тті.
«Алтын қалам» әдеби
жүлде сінің жеңімпаздарын
марапаттау шарасы биыл алғаш
рет жабық есік форматында
ұйымдастырылып, салтанатты
жиынға тек жеңімпаздар мен
жоба серіктестері және БАҚ
кілдері шақырылды. Жақында
ғана жарияланған байқаудың
қысқа тізіміне әр жанр бойынша
жеті шығармадан енгізілген еді.
Қазылар шешімімен солардың
ішіндегі ең үздік бір шығарма
ғана марапатталды.
Сонымен, «Жылдың
үздік поэзиясы» аталымында
астаналық Макинара
Хайримнің «Сен ғана» деген
леңі үздік деп танылды.
«Жылдың үздік прозасы»
номина циясында алматылық

Ертай Айғали ұлының «лім
гүлі немесе қытай түрмесінен
қашқан қазақ қызының
күнделігі» атты шы ғар масы
топжарды. «Жылдың үздік
киносценарийі және драматургиясы» номинациясында алматылық Қуандық
Түменбайдың « кім келе
жатыр» деген шығармасы жеңімпаз деп танылды.
«Жыл дың үздік фантасти касы және де тектив шығармасы» аталымында семейлік
Сайлау Тлеуовтің «мірзая.
Қайтпас оқиғасы» үздіктердің
қатарынан крінді. «Үздік
қазақ романы» аталымында
алматылық Заман Тлеуовтің
«Қарақуыс» романы ең кп
дауыс жинады. Биылғы
байқауда павлодарлық
Алпысбай Хонждың айы

ҘАРЖЫ

Банктердің
белсенділігі артып келеді
Жалпы қаржы саласы мемлекет
тағдырына тікелей әсер
ету тұрғысынан маңызға ие
экономикалық артықшылық,
жылдам әсер етуші және тез
нәтиже беруші басымдылыққа ие.
Қазір, Құдайға шүкір, елімізде
банк жұмысы халыққа тиімді
шарттармен жұмыс істеуде.
Бұрынғыдай сан емес, сапа бар.
Мәселен, тоқсаныншы жылдардың
басынан ортасына дейінгі азғантай
аралықта Қазақстанда 200-ден
астам коммерциялық банктер
пайда болса, бүгінде елімізде екінші
деңгейлі отыздан астам банк жұмыс
істейді.

Қиял құдіреті
5.Қастеев атындағы ҚР
Мемлекеттік нер музейінде
суретші Ғалым Оспановтың
«Эйкос +» атты жеке
шығармашылық крмесі з
жұмысын бастады.

Жобаның бас ақпараттық
демеушісі «Русское радио
Азия», ал серіктестері Қазақстан баспасз клубы,
«КТК», «Алматы» телеарнасы,
«Меломан» сауда желісі, «Жас
алаш» басылымы, Қазақ стан
Медиа академиясы және ҚР
Ұлттық кітапханасы болды.
«Алтын қалам 2020» байқауына
Қазақстан, Ресей, Украина,
АҚШ, Израиль, Беларусь
елдерінен, сонымен қатар
биыл тұңғыш рет Моңғо лия
және Орталық Африка республикасынан барлығы 408 автор
қатысты. Орталық Африка
Республикасына қоныс аударған бір қаламгер елімізден
жырақта жүрсе де таны мал
әдеби жүлдеде кппен бірге бақ
сынауға бел буған екен.
Наурыздың 15-нен қыркүйектің 15-не дейін қабылданған 600-ге жуық шығарма байқаудың www.
akalam.kz ресми сайтында
жарияланып, оқырмандардың

оңынан туды. Оның «Түпән
талып қалды» атты шығармасы
«Жылдың үздік сатирасы» және
«Телқасқа» деген шығармасы
«Дарабоз балаларға арналған
үздік шығарма» аталымдарында
үздік деп танылды. Ал «Қазақ
әдебиетіне қосқан елеулі еңбегі
үшін» номинациясында Тлен
бдік марапатталды.
Ресми тілдегі шығармалар
арасында Жанар Сейітжан
(«Лучшая поэзия года»), Зайни
Смағұлова («Лучшая проза
года»), Ксения Земскова
мен Елена Клепикова («Лучшая детская и подросктовая
литера тура года «Дарабоз»),
Рас Ақиқат («Лучшая сатира
года на приз имени Есенжола
Домбай»), Светлана Люльчак
(«Лучшая фантастика и
детектив года»), Мансур
Сәрсембаев («Лучший киносценарий и драматургия года»)
шығармалары биік тұғырдан
крінді.
Бауыржан Оспанов
тағайындаған Есенқұл
Маманов атындағы бас жүлде
– 1 000 000 теңгені алматылық
Заман Тлеуов жеңіп алды.
Жазушының «Қарақуыс»
романы «Үздік қазақ романы» аталымы бойынша үздік
деп танылды. Тағы бір басты
сыйлық – 1 000 000 теңгені
балалар шығар машылығына
арналған «Дарабоз» байқауында згеден оза шапқан павлодарлық қаламгер
Алпысбай Хонж иеленді.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН
Бүкіл мірі несиеге тәуелді еуропалықтардың кредитпен мір
сүру дағдысы біздің елімізді де
айналып тпеді. Несие саясаты
айырықша дамығандықтан, мірімізді несиеден бліп алып қарай
алмайтын халге жеттік. Бүгін де
Қазақстандағы несие нарығының
25-30 пайызын несиенің қаржылай түрі иемденсе, 40 пайы зын
тұтынушылық түрі, ал, ипотекалық
түрі 29-30 пайыз шамасын
иемденеді. Тіпті, тұтынушылық
несиенің суі жыл сайын 45-60
пайызға дейін ктерілуде. Демек,
банкінің араласпайтын саласы жоқ.
Рас, мемлекеттің экономикалық
секторының тұтас бір қабырғасын
алып отырған банк секілді қаржы
институттары үшін несие-қаржы
саясатының орны ерекше. Бұрын
Еуропа елдерінде бастау алған
несиелендіру қазірде бүкіл әлемді
жаулап алды. йткені, әлемдегі 7
миллиардтан астам адамға ортақ
байлық 1 миллиард алпауыттың
қолына кшті. Несиелік саясаттың
стратегиясына жүгінсек, мемлекет
пен халықтың және мемлекеттер
арасында банк зінің делдалдық
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міндетін атқарғаны үшін бір
жағынан пайда крсе, екінші
жағынан елдің экономикалықәлеуметтік проблемаларын
шешуге үлес қосады. Екінші
деңгейлі банктердің ресурстық
базасы қорының 40-45 пайызы
несие қоржынынан тұрады.
Несие саласында тиімді шарттармен осылайша әр банкте әрқа лай жобалар сәтті іске асуда.
Қа рапайым халықтың міріне
екінші деңгейлі банктер кптеген оң ықпалын тигізуде.
Пайыздық крсеткіші жоғары
мемлекетіміздің банктерінен несие
алып, уақытында қайтармайтын
азаматтар да мірде кездеседі.
Қарызы бар бола тұра қашып
жүргендер де баршылық. Банктер
кез келген Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтары мен бас бостандығына
ерекше мән беріп отыр. Осы орайда адамгершілік құндылықты ең
алдымен бірінші орынға қоятын екінші деңгейлі коммерциялық банктер барлық салада да
тиімді шарттарды ұсынуда. Тіпті,
банктер кешіктірілген несиеге те тмен немесе пайызсыз
қайтару керектігін де хабарлауда.
Ал жағдайы тмен отбасыларға
жағдай жасалуда. Үй салу, құрылыс жұмыстары, жол, мектеп,
емхана және тағы да басқа кптеген шараларға да қаржылай кмектесуде.
Екінші деңгейлі банктер қарапайым халықтың жағдайын тек
несиемен ғана емес, депозитпен де қамтамасыз етуде. Бір
ғана Каспий банк клиенттеріне
жоғары млшердегі депозиттерді
ұсынумен ерекшеленіп келеді.
Бұдан басқа Каспий банк күн
сайын демалыссыз халыққа қызмет
етуде. Қазірдің зінде де Каспийде
депозиті бар адамдардың саны те
кп. Себебі, бұлардың салымы

келесі жылдың әрқилы айларда
(келісімшартпен ашқан күнімен
тығыз байланысты) аяқталады.
Еліміздегі пандемия және
дағ дарыс кезеңіне қарамастан
банктердегі депозит млшері
13 пайызға артқан. Азаматтар
банктегі депозиттің еркін түрін,
яғни қаражатты кез келген уақытта
жеке шоттан алуға болатын
және ақшаны қалаған уақытта алуға мүмкіндік бермейтін
түрлерін пайдаланады. Сондайақ депозит түрін қарастырғанда
ұлттық валютаны немесе шетел
валютасын таңдайды. Мысалы,
доллармен ашылған депозиттің
жылдық пайыздық млшерлемесі
1% болса, 2020 жылдың қыркүйек
айында ашылған теңгелік депозиттің млшерлемесі 9% болып
бекітілген. Finprom.kz мони торингтік агенттігінің мәліметіне
сүйенсек, еліміздің 27 банкінде
жеке тұлғалардың атынан ашылған
депозитте жиналған қаражат
млшері 9,85 триллион теңгені
құрады. Азаматтардың жеке
депозиттерінің үштен бір блігі
дерлік Halyk банкте жиналған.
Жалпы сома 3,39 трлн. теңге. сім
7,2%. Сонымен қатар, Kaspi Bank
– 1,7 трлн. теңге, салыстырмалы

АҚЫЛДАСТАР АЛҚАСЫ:
НҰРСЕЙІТ Айтқали
АЛШАНОВ Рахман
САҒАДИЕВ Кенжеғали
ӘБДІМАНАПОВ Сәрсенғали
САПАРБАЕВ Әбдіжапар
БЕКБОЛАТҰЛЫ Жетпісбай
САТЫБАЛДИН Cағындық
ЕСПОЛОВ Тілектес
ТЕМІРБЕКОВ Нұрлан
ҚАЛИЕВ Ғани

түрде сім 30%-ға жоғарылаған.
Ал заңды тұлғалардың басым
кпшілігі Банк Хоум Кредитті
таңдаған. Банкте сім 55%ды құрап, 105,7 млрд. теңгені
крсетіп тұр. Сондай-ақ исламдық
Заман банкінде депозит клемі
20 миллионнан 30 миллион теңгеге скен. Үшінші орын КЗИ
банкінде. Соңғы мәліметке сәйкес
банктегі салымдардың барлығы 9
млрд теңге болған. ткен жылы
бұл сома 5,9 млрд теңгені құраған
еді.
Жергілікті азаматтарда «Екінші деңгейлі банк қарапайым
адамдардың қалтасын қағып
жатыр» деген жаңсақ пікір қалыптасқаны белгілі. Несие, ипотека,
депозитімен халыққа қызмет етіп
жатқан коммерциялық банктердің мірімізге ықпалы зор.
Тіпті астамшылдыққа салынып,
депозитте пайызды қосу крсеткіші
аз деп, салымнан ақшасын шешіп,
әртүрлі инвестицияға құйып
жатқандар да кп. Инвестицияда пайыздық млшерлеме кп
болғанымен ешкім кепілдік бере
алмайды. Ал, екінші деңгейлі
коммерциялық банктегі депозит
10 миллион теңгеге дейін толық
кепілдік бере алады.
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