Модульдік
аурухана
ашылды

Қазақстанның
кадрлық
әлеуеті

Кентау
қарыштап
дамып келеді

3 - бет

6 - бет

8 - бет
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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

АЗАСТАН ОР НАРЫЫ

ПРЕЗИДЕНТ

ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ –
ОРНЫҚТЫ ДАМУ НЕГІЗІ

АКЦИЯЛАР
Risers

Last

% 1D

KCEL

2 543,99

+3,00

-9,63

GB_KZMS

4 517,98

+0,56

+16,14

KEGC

1 689,90

+0,49

-0,65

KZTO

995,99

+0,40

+0,20

KZTK

27 240,00

+0,18

+3,40

2 848,87

+0,15

+1,98

10.02.21 17:30

10.02.21 17:30

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Қаржы
нарығын реттеу және
дамыту агенттігінің т рағасы
Мәдина 8білқасымованы
қабылдады. Мемлекет
басшысына Қазақстан
қаржы нарығының былтырғы
даму қорытындылары және
агенттіктің биылғы жылға
арналған жұмысының негізгі
басымдықтары туралы
баяндалды, деп хабарлайды
Ақорданың баспас з қызметі.

10.02.21 17:30

10.02.21 17:30

10.02.21 17:30

KASE Индексі
10.02.21 17:30

АҚША НАРЫҒЫ
Symbol

Last

% 1D

% 1M

MM Index

8,53

+0,20

+0,10

TONIA

8,46

+0,23

+0,11

TRION

8,53

-0,16

+0,04

SWAP-1D (USD)

7,93

+0,02

+0,02

TWINA

8,63

+0,07

-0,14

SWAP-2D (USD)

7,97

-0,04

-0,05

Deals

Yield

DTM

KAFIb9

13.00

–

KZIKb27

0.00

–

INBNb4

10.30

–

TEBNe1

12.96

–

LARIb3

10.65

–

KAFIb10

11.35

–

Yield

DTM

10.02.21 17:15

10.02.21 17:50

2020 жылдың қорытындысы
бойынша экономиканы кредиттеу 5,5 пайызға ұлғайып,
14,6 триллион теңгеге жетті.
Дағдарысқа қарамастан, шағын
және орта бизнеске берілетін кредиттер, оның ішінде,
бизнеске қолдау к6рсетудің
мемлекеттік бағдарламаларын
кеңейту арқылы 7,1 пайызға,
яғни 4,2 триллион теңгеге
дейін 6скен. Президенттің
тапсырмасы бойынша экономиканың зардап шеккен
секторларындағы шағын және орта бизнестің барлық
кредиттерін жылына 6 пайызға
дейін субсидиялау тетігі іске
асырылды.
Мәдина білқасымова
биылғы 1 қаңтардан бастап
барлық микроқаржылық ұйымдардың, оның ішінде, ломбардтар мен онлайн-кредиттеу
компанияларының қызметін
лицензиялау енгізілгені туралы хабарлады. Бұл олардың
есеп беруін, ашықтығын және
жауапкершілігін қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
Мемлекет басшысының
тапсырмасы бойынша халықтың борыштық жүктемесін
азайту ж6ніндегі реттеу шаралары қабылданды. Соның
арқасында тұтынушылық
кредиттің 6суі азайды. Биыл
қа рыз алушы жеке тұлғаларды оңалту және кредиттер
бойынша сыйақының шекті
м6лшерлемелерін реттеу

10.02.21 16:50

10.02.21 17:03

10.02.21 15:14

10.02.21 17:03

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

10.02.21

10.02.21

10.02.21

10.02.21

10.02.21

10.02.21

тетіктері енгізіледі, қарызын қайта рмайтын адамдарға қатысты
реттеу қызметінің сотқа дейінгі
тәртібі күшейтіледі.
2021 жылдан бастап азаматтарға
зейнетақы активтерінің бір б6лігін
жеке басқарушы компаниялардың
басқаруына беру, ал банктерге
брокерлік қызметтердің толық
спектрі бойынша қызмет к6рсету
мүмкіндігі берілді. Бұл 6з кезегінде
халықтың инвестициялық мүмкіндігін арттырады. Сақтандыру
және қор нарығын одан әрі дамыту
мақсатында кешенді заң жобасы
әзірленді.

ЛЕМДІК ОР НАРЫЫ
Индекстер
KASE

2.848,87

0.15%

FTSE 100

6.540,75

0.14%

CAC 40

5.690,25

-0.02%

S&P 500

3.918,38

0.33%

Dow Jones

31.375,83

-0.03%

Nikkei 225

29.562,93

0.19%

DAX

13.998,50

-0.09%

Nasdaq

14.007,70

0.14%

Қасым-Жомарт Тоқаев банк
секторының тұрақтылығын қамтамасыз етуге ерекше мән берді.
Агенттік т6рағасы жекелеген
банктердің жұмысын қайта жандандыру ж6нінде қабылданған
шаралар және AQR нәтижелері
бойынша қадағалау жоспарларын іске асыру туралы айтты.
2020 жылы банк жүйесі бойынша
борышкерлік деңгейі 8,1 пайыздан 6,8 пайызға дейін т6мендеді.
Тәуекелге бағдарланған қадағалау
аясында 2021 жылдан бастап банк
секторы активтерінің сапасын
бағалау (AQR) және стресс-тесттен

61,49

0.42%

61,49

0.51%

Платина

1.231,65

3.40%

Палладий

2.342,50

0.82%

Никель

18.515,00

0.72%

Алюминий

2.072,25

0.48%

Күміс

27,46

3.00%
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Валюта нарықтары
USDKZT

417,740

-0.15%

EURKZT

506,340

-0.12%

USDRUB

73,8651

-0.03%

USDCAD

1,2696

0.03%

USDJPY

104,78

0.20%

EURUSD

1,2121

0.03%

GBPUSD

1,3836

0.16%
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МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Deals
NTK028_2700

10.00

MUM084_0017

9.80

US_06_3011

9.40

MKM012_0148

9.40

KZ_06_4410

1.60

OM_01_2908

9.85

10.02.21

10.02.21

10.02.21

09.02.21

09.02.21

09.02.21

–

НЕГІЗГІ ӨСІМ

Теңгедегі құралдар инвестор үшін
қаншалық тартымды?

Тауарлар
Алтын

6ткізу қадағалау процесінің ажырамас б6лігі болады.
Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев
агенттікке қаржылық тұрақ тылықты қамтамасыз етуді, қаржы
нарығының барлық секторында
тәуекелге бағдарланған қадағалау
жүйесін енгізуді, қаржылық қызмет
к6рсету барысында тұтынушылардың құқықтарын қорғауды,
сондай-ақ қор нарығын дамытуды міндеттеді. Мемлекет басшысы дағдарыс салдарларын еңсеру
үшін экономиканы кредиттеудің
маңыздылығына назар аударды.

ҘОР НАРЫҒЫ

10 Ақпан 2021

Мұнай

% 1M

Шетелдік инвесторлардың қандай да бір елдің мемлекеттік бағалы
қағаздарына з капиталын салуы жергілікті қаржы нарығы мен оның
инфрақұрылымына деген белгілі бір сенім деңгейін білдіреді.
Осы тұрғыдан келгенде елімізде бағалы қағаздар нарығының даму деңгейі,
мемлекеттік облигацияларымыздың жай-күйі қандай? Қазақстанның
мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы шетелдік инвестор үшін қаншалық
тартымды? Жалпы қашан да ірі капиталдың назарын тартатын осынау
нарықты дамыту бағытында атқарылып жатқан шаралар туралы
Ұлттық банктің монетарлық операциялар департаменті директорының
орынбасары Иван СЕРДЮК айтып берді.
РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА
– Дамыған нарықтардағы
м6лшерлемелер т6мен болып
тұрған қазіргі жағдайда ұлттық

ММКІНДІКТЕРДІ
НЫАЙТУ АЖЕТ ........................................ 2

валютамыз – теңгедегі құралдар
шетелдік инвесторлар үшін 6те
тартымды болып табылады.

ЛЕМДІК ЭКОНОМИКАНЫ
ЛДЫРАУДЫ БІЛМЕЙТІН САЛАСЫ ......................... 7

16+

Соңғы бірнеше ай ішінде бейрезиденттердің Ұлттық банктің
ноттарына, сол сияқты Қаржы
министрлігінің мемлекеттік облигацияларына капитал әкеліп жатқанын байқап отырмыз.
Теңгедегі мемлекеттік қағаздарға жергілікті брокерлік компаниялар, сол сияқты шетелдік инвестициялық банктер де
қызығушылық білдіріп отыр.
Қаңтардың соңында Қазақстан Республикасының мемлекеттік борышына шетелдік
инвесторлардың салым к6лемі
теңгедегі баламасында 604 миллиард болды. Бұл – Қазақстан
үшін байқау жүргізіп отырған
кезеңдегі абсолютті рекорд.
Сонымен қатар Қаржы министрлігінің мемлекеттік облигацияларында бейрезиденттер
қатарының 6сіп отырғандығы
атап 6терлік жәйт. Мәселен,
6ткен жылдың басында шетелдік
инвесторлардың инвестициялары
0,9 миллиард теңге болса, 2021
жылғы қаңтардың соңында бұл сан
198 миллиардқа жетті.

№6 (700)

>[4]

Өлшемді өндіріс
Індеттің ршуіне байланысты әлем елдері қатаң шектеу шараларын
енгізуге мәжбүр болып, бұл мұнай мен мұнай німдерін тұтынудың
т мендеуіне әкелгені мәлім. Экономикалық белсенділік бәсеңдеген осы
тұста қоймалардың толып кету тәуекеліне сәйкес, ткен жылы еліміздің
отын-энергетика кешені мұнай ндіруді шектеу жағдайында жұмыс істеді.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
ОПЕК+ ұйымына мүше елдердің осы шараларды қабылдауы
нәтижесінде әлемдік мұнай нарығында ұсыныс пен сұраныс тепе-теңдігі
біртіндеп қалпына орала бастады. 3 ақпанда бейнеконференция форматында 6ткен ОПЕК+ министрліктері бірлескен мониторинг комитетінің
26-отырысында 6ндірісті қысқарту бойынша қабылданған шаралардың
арқасында қол жеткен әлемдік мұнай нарығындағы оң үрдістер атап
6тілді.

>[5]
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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Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Ақорда: Президент тапсырмасы

Білім үдерісі баяндалды
Мемлекет басшысы білім
және ғылым министрі Асхат
Аймағамбетовті қабылдады.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан хал қына арналған Жолдауда, сондайақ, Ұлттық қоғамдық сенім
кеңесінде және Үкіметтің
кеңейтілген отырысында
берілген тапсырмалардың
орындалу барысы туралы
есеп берілді.
Асхат Аймағамбетов
Президентке министрліктің
педагогтер мәртебесін арттыру ж6ніндегі шаралар-

ды белсенді іске асырып
жатқаны, мұғалімдердің
еңбекақысы 25 пайызға
артқаны туралы баяндады.
Биыл 200 жаңа мектеп салу
жоспарланып отыр.
М е м л е к е т б а с ш ы с ына пандемия кезіндегі оқу
үдерісінің ахуалы және
оқушылардың білімін
толықтыру үшін қабылданған шаралар, сондайақ, балаларға қолайлы орта
қалыптастыру және «Кітап
оқитын мектеп» жобасын
іске асыру ж6нінде ақпарат
берілді.

Кездесуде балалардың
құқықтарын қорғау, отандық колледждер мен жоғары оқу орындарын дамыту, жоғары білім беру
сапасын арттыру, академиялық еркіндікті қамтамасыз ету және оқу орындарын одан әрі оңтайландыру
мәселелері талқыланды.
Кездесу қорытындысы
бойынша Президент Қазақстанның білім және
ғылым саласын одан әрі
жетілдіру үшін ми нистрлікке бірқатар міндет жүктеді.

Жалпыұлттық бастама

Бірлік – береке бастауы
Елордада донорлар
мен меценаттардың
қатысуымен «Қайырымды
істер» марафоны
ұйымдастырылды.
«Қайырымды істер» марафоны бастамасын Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев к6терген
болатын. Былтыр желтоқсан
айында Волонтер жылының
жабылу рәсімінде Президент Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында жалпыұлттық деңгейде
«Қайырымды істер» марафоны ұйымдастырылатынын
айтты. «Енді санаулы күннен
соң біз Тәуелсіздіктің 30
жылдығына қадам басамыз.
Бұл – ел дамуындағы аса
маңызды белес, тарихи меже.
Сондай-ақ, жетістігімізді
саралап, болашағымызды
бағамдайтын кезең. Келер жылғы мерейтойлық
іс-шаралардың мазмұнына
ерекше мән береміз. Оның
әрқайсысы терең мағыналы
және қоғам үшін пайдалы
болуға тиіс. Сонымен қатар,

6скелең ұрпаққа тәлімтәрбие беруі шарт. Осыған
орай жалпыұлттық деңгейде
«Қайырымды істер» марафонын ұйымдастыруды
ұсынамын», – деді Мемлекет басшысы.
Осы ретте ақпарат және
қоғамдық даму министрі
Аида Балаеваның, донорлар, меценаттар мен волонтерлердің қатысуымен
аталған жобаға қатысты ісшара ұйымдастырылды.
«Ыстық қайрат. Нұрлы
ақыл. Жылы жүрек. Бұл ел

Президенті Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаевтың ерекше мән беріп, к6пшілікке
айтқан Ұлы Абайдың үш
ұлық с6зі. Жәй с6здер
емес, елді үлкен істерге, игі
тірлік пен береке-бірлікке
шақырған зор үндеуі. Бүгін,
міне, баршамыз осы ортада әдейі бас қосып, осы үндеуді жалпақ жұртымызға,
жаны жомарт азаматтар
мен жүрегі кең ағайынға –
жалпы қазақстандықтарға
арнап отырмыз», – деді
министр Аида Балаева.

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Үкіметте салықтық, кедендік
әкімшілендіру мәселелері қаралды.
Сонымен қатар талқылауға
жаңартылатын энергия к здерін
дамыту тақырыбы шығарылды.
Отырыс т рағасы, Премьер-министр Асқар Мамин ілгерілеу
мақсатындағы жұмыстарды жүйелі
түрде жалғастыруды тапсырды.

түрде ілгерілету керек. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында Қаржы министрлігіне жеке
кәсіпкерлер үшін онлайн-БКМ мен
POS-терминалдарды пайдалану
кезінде есептілікті автоматты түрде
толтыру мәселесін сапалы түрде
пысықтау қажет», – деді А.Мамин.
Премьер-министр Мемлекет

БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ

Мүмкіндіктерді
нығайту қажет

ткен жылы елімізде 700
мыңнан астам заңды тұлғалар
мен жеке кәсіпкерлерді қамтумен
салықтық ынталандырудың ауқымды шаралары іске асырылған. Микро және шағын бизнес субъектілерін тексеруге 3
жылдық мораторий жалғасуда,
арнайы салық режимдерін
қолданатын ШОБ субъек тілері
табыс салығынан босатылды.
Бұл шаралар кәсіпкерлерге 3
жыл ішінде 6з бизнесін кеңейтіп,
дамытуға шамамен 400 млрд теңге
жұмсауға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысының тапсырмасы
бойынша биылғы қаңтардан бастап ерікті түрде қолданылатын
б6лшек салықтың жаңа арнайы
салық режимі енгізілді. Салық
м6лшерлемесі алынған кірістің
3% к6лемінде белгіленген. Үкімет
осы режимді қолдану үшін қызмет
түрлерінің тізбесін анықтады, онда
пандемия кезінде карантиндік
шектеу шаралары қолданылған
қызмет түрлері қарастырылған. Режим ШОБ субъектілеріне
салық жүктемесін азайтуды қамтамасыз ету және бюджетке т6лемдер мен салық т6леу тәртібін
оң тайландыру үшін дағдарысқа қарсы шара ретінде 2 жылға
есептелген. Жеке тұлғалардың
салық міндеттемелерін орындауын жеңілдету үшін биылдан
бастап мүлік пен жерге салынатын салықтар бірыңғай т6лемге
біріктіріліп, к6ппәтерлі тұрғын
үйлердің меншік иелері үшін жер
салығы алынып тасталды.
Үкімет басшысы Қаржы министрлігіне Цифрлық даму министрлігімен бірлесіп, са лықтық
әкімшілендірудің ақпа раттық
жүйелерін жаңғырту және оларды заманауи әдістер, соның
ішінде блокчейн мен үлкен
деректерді қолдану арқылы басқа
мемлекеттік органдармен интеграциялау ж6нінде пәрменді
шаралар қабылдауды тапсырды.
«Салық т6леушілер мен бизнеске
ыңғайлы болу үшін әзірленген
«Е-Salyq Azamat» (салық әмияны)
және «E-Salyq Business» тегін
мобильді қосымшаларын белсенді

басшысының тапсырмасын орындау аясында осы жылдың наурыз
айының соңына дейін шекарадағы
заңсыз сауда айналымына қарсы
іс-қимылдың кешенді жоспарына
ұсыныстар дайындау қажеттігін
атап 6тті. Жуырда Реформалар
ж6ніндегі жоғары кеңестің отырысында қаралған ШОБ қолдау
ж6ніндегі қосымша шараларды
іске асыру мақсатында биылғы 1
наурызға дейін салық заңнамасына
қажетті түзетулер дайындау тапсырылған болатын. «Ұсынылып
отырған 6згерістер 500 мыңға жуық
жалдамалы қызметкерді ресми
жұмысқа тартуға, еңбекақы т6леу
қорына жүктемені азайтуға, салық
міндеттемелерін орындау тәртібін
жеңілдетуге және республика экономикасына жаңа инвестициялар
тартуға мүмкіндік береді», – деді
А.Мамин.
Мемлекет басшысы елдегі
экологиялық жағдайды жақсартуды басым міндеттердің бірі
ретінде нақтылады. Ал экология
мен қоршаған ортаны жақсарту
тетіктерінің бірі – жаңартылатын
энергия к6здерін дамыту. ткен
жылы Қазақстанда қуаттылығы
583 МВт болатын 25 ЖЭК нысаны – 10 жел, 1 су және 12 күн
электр станциялары пайдалануға
берілді. Жаңартылатын к6здерден
электр энергиясын 6ндіру 2019

жылдағымен салыстырғанда 74%ға, 3,24 млрд кВт-с-қа дейін (елде
6ндірілетін энергияның жалпы
к6лемінің 3%-ы) 6сті. Биыл 381
МВт-қа 23 жоба – 13 ЖЭС, 5 СЭС
және 5 КЭС жүзеге асырылады.
Елімізде жасыл экономикаға к6шу
ж6нінде іске асырылып жат қан
тұжырымдамаға сәйкес, 2050

жыл ға қарай 6ндірілетін электр
энергиясының жартысы баламалы энергетикадан алынады. Бұл
Қазақстанның т6мен к6міртекті
және климаттық орнықты даму
ж6ніндегі Париж келісімі аясындағы міндеттемелерін орындауға,
сондай-ақ жаһандық трендтерге сәйкес жасыл энергетиканы
дамытуға жол ашады.
Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесінің тұрақтылығын
қамтамасыз ету үшін Үкімет басшысы Энергетика министрлігіне
Экология министрлігімен және
KEGOC ұлттық компаниясымен
бірлесіп, электр энергиясының
тұрақты 6ндірісін дамыту ж6нінде
ұсыныстар енгізуді, сондай-ақ
ЖЭК жинақтауыштарын енгізу
ж6ніндегі мәселелерді пысықтауды тапсырды. Энергетика министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп
ЖЭК 6ңірлік аймақтарын құру
мәселелерін пысықтау тапсырылды. «Газ электр станцияларын іске
қосу ЖЭК қосымша к6лемдерін
интеграциялау бойынша энергия жүйесінің мүмкіндіктерін
ұлғайтуға жол ашады. Осыған байланысты Энергетика министрлігіне
KEGOC-пен бірлесіп, 2022 жылдан бастап теңгерімдеуші нарықты
нақты уақыт режимінде іске асыру
бойынша жұмыс жүргізуді тапсырамын», – деді А.Мамин.

ТУҒАН ЖЕР

Тұрғын үй

Сертификат мөлшері артты

Елордада тұрғын үй
сертификатының м лшері
1,5 млн теңгеге артты. Бұл
туралы қала тұрғындарымен
есеп беру кездесуінде елорда
әкімі Алтай К лгінов айтты.
«Тұрғын үй мәселесі
– ең маңызды бағыттың
бірі. Тұрғын үй сертификатына қоса Қазақстандық

тұрғын үй компаниясмен бірлесіп жүзеге асырып жатқан бағдарламаға
да 6згеріс енгізілді. Мұнда
біз әлеуметтік пәтер алушылар санатын кеңейттік.
Бұл әлеуметтік пәтерлерді
тек медицина қызметкерлері мен мұғалімдер ғана
емес, сонымен қатар 6рт
с6ндірушілердің, әлеуметтік

мамандардың, мәдениет
және спорт қайраткерлерінің, полиция департаменті қы зме тк е рле рінің де
алуға мүмкіндіктері бар.
Бұл бағдарлама бойынша бастапқы жарна пәтер
құнының 1 пайызын құрайды. Тұрғын үйді алдағы
уақытта жекешелендіріп
алуға болады», – деді Алтай
К6лгінов.
Мемлекет басшысының
тапсырмасы бойынша елордада қолжетімді баспана
к6лемінің құрылысы артты. Егер 2018 жылы 1 100,
2019 жылы 2 900, 2020 жылы
7 мыңнан аса әлеуметтік
пәтер берілсе, биыл бұл
сан 10 мыңға к6бейеді.
Мұның бір б6лігі тұрғын
үй кезегінде тұрғандарға,
тағы бір б6лігі «Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі»
арқылы кезекте тұрғандарға
беріледі.

«БҰЙРАТАУ» ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ САЯБАҒЫ
Бұл саябақ Ақмола және Қарағанды облыстары аумағында, орташа құрғақ және қуаң
дала зоналарының аралығында орналасқан. Соның нәтижесінде саябақта орман және
дала экожүйелерінің үйлесімі жақсы байқалады. Бұйратау қарамағындағы барлық
нысандар Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аймақтары қатарына кіреді.
Олар еліміздегі биологиялық алуантүрлілікті сақтап, оны ғылыми, ағартушылық,
туристік қызмет мақсаттарында қолдану үрдісінде маңызды орын алады.
Бұйратау – адам аяғы баспаған соқпақтармен серуендеуді қалап, тұмса табиғат
аясындағы демалысты аңсап жүрген саяхатшылар үшін баға жетпес олжа.
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
ДЕНСАУЛЫҘ

Модульдік аурухана ашылды
Орал қаласындағы «Жұлдыз»
шағын ауданында модульдік
жұқпалы аурулар ауруханасы
ашылды. Ашылу рәсіміне қатысқан
облыс әкімі Ғали Есқалиев шараға
жиналған тұрғындарды, денсаулық
сақтау саласының қызметкерлері
мен медицина ардагерлерін жаңа
жылмен құттықтап, ақ тілегін
білдірді.

ДБ: Экономика
қалыпты дамуда

ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА
Облыс әкімі жаңа жыл еліміз үшін берекелі болсын деген
ақ тілегін айтып, 6ткен жылды
індетпен күрес жылы ретінде
есімізде қалатынын және қиын
жыл болғанын, әсіресе медициналық ұйым-ұжымдардың,
дәрігерлердің, медбикелердің,
еден жуушылардың «жаман» аурумен күреске қомақты үлес қосқандарын жеткізді.
– Қапиядан келген індетке
еліміз түгел дерлік дайын болған
жоқ. Тек біздің ел емес, әлемдегі
к6птеген мемлекет дайын емес
еді. Инфрақұрылым, жабдықтар
мәселесін шешу үшін Мемлекет
басшысы жедел тұрғызылатын
жұқпалы аурулар ауруханаларын
салуымыз керек деп тапсырма берген болатын. Ел үкіметі барлық
аймақтарға к6мек-қолдауын к6рсетті. Республикалық бюджеттен
шамамен 7 миллиард теңгеге жуық
қаржы б6лінді. Бұл ғимаратты салу
қымбатқа түсті деп сынайтындар да бар. Бірақ, меніңше, адам
6мірінен қымбат еш нәрсе жоқ.
Қазіргі уақытта жылдам салынатын осындай ауруханалар керек.
Елімізде эпидемиологиялық ахуал
тұрақты дегенмен, қауіптің беті әлі
қайтқан жоқ. Сондықтан тұрғындар
6з денсаулықтарына мұқият болғандары, сақтық шараларын қолданғандары ж6н. Басқа елдерде,
к6ршілес Ресейдің облыстарында
ауруханалар жетіспей жатыр. Олар
науқастарды қабылдау үшін бар
ғимараттарын осындай ауруханаға
бейімдеуде. Қаламызда жұмыс істеп
тұрған 140 орындықты жұқпалы аурулар ауруханасының іргетасы 1964
жылы қаланған. Аталған ауруханаға
жаңа ғимараттар саламыз деп жоспарланғанда, Мемлекет басшысының қолдауымен 200 орындық
жаңа ғимарат бой түзеді. Аурухана қажетті құрал-жабдықтармен
қамтамасыз етілген. Іші ыңғайлы,
барлық санитар лық талапқа сай,
медицина қызметкерлеріне адамдардың 6міріне, денсаулығын
сақтауға дәрігерлік к6мек к6рсетуге
толық жағдай туғызылған, – деді
Ғали Есқалиев.
Салтанатты шарада 6ңір бас-

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

шысы модульдік аурухананың
бейнелік кілтін облыстық жұқпалы
аурулар ауруханасының директоры Надие Ахметоваға табыс
етті. Жаңа ғи мараттың лентасын қию рәсімін Ғали Есқалиев
пен денсаулық сақтау саласының
ардагері, дәрігер-инфекционист

сандық рентген аппараты, гемодиализ аппараты, бейнебронхоскоп, УЗИ, ЭКГ жабдықтарының
б6лмелері к6рсетіліп, жұмыстары
таныстырылды. рбір жансақтау
керуеті ИВЛ аппаратымен, гемодинамикалық модуль мониторымен, пульсосиметр-

Мақсот БЕРГЕН, ҚР денсаулық сақтау саласының үздігі,
сала ардагері:
– Бұрын өңірде жұқпалы аурулар ауруханасы облыстық емес,
қалалық болатын. Оған күллі облыстағы ауыл-аудандардан
науқастар ем-дом алуға келіп жататын. Қазіргі жағдайда қомақты
қаржы тауып, мұндай аурухананы облыс орталығында ашу керемет.
Ғимарат ішін аралап, заманауи жабдықтарды көріп, сүйсіндік. Бұл
облыс үшін үлкен жетістік, халық үшін жасалып жатқан игі шаруа
дер едім.
Ольга ДАНИЛОВА, денсаулық сақтау саласының ардагері:
– Жұқпалы аурулар аруханасында 40 жыл дәрігер-инфекционист
болып еңбек еттім. Ресейде сібір жарасы жұқпасы таралғанда, біздің
ауруханада бұл аурудан ешкімнің жарық дүниемен қоштаспағаны
есіме түсті. Науқастарымыздың осындай жақсы жағдай жасалған
жерде сауығатынына сенімдімін. Әріпестерім науқастарды емдеп,
үйге қайтарылатын есіктен шығара берсін деген тілегімді білдіремін.
Мынадай ауруханада еңбек етудің өзі – бір ләззат. Еңбектеріңіз
жансын деймін әріптестеріме.
Ольга Данилова қиды. Бұдан
кейін шараға жиналған қауым
облыс әкімінің бастауымен жаңа
аурухананың ішін аралап к6рді.
Жұртшылыққа күзет пульті нің,
диспетчерлік б6лменің, клиникадиагностикалық зертхананың,
жансақтау, ота жасау, палаталық
б6лімшенің, дәрігерлік жәрдем
беру, компьютерлік томография,

тмен жабдықталған. Сонымен
қатар гинекологиялық және
хирургиялық науқастарға жедел
к6мек к6рсету мақсатында ота
б6лмелері жасақталған. Ондағы
заманауи жабдықтар науқастың
бетін бері қаратуға және 6мірін
сақтауға к6мектеседі.
Аумағы 4 гектардан астам
жерді алып жатқан аурухана

ғимаратының жалпы алаңы –
6800 шаршы метр. Ауруханада
бір стационарлық және екі жылжымалы рентген аппараты бар.
Жылжымалы аппараттар жағдайы ауыр науқастарды түсі руге
қолданылады. Жансақтау б6лмелеріндегі әр керуетке 20 және ота
жасау б6лмесіне 2 ИВЛ аппараты қойылған. Жаңа аурухана бір
қабатты 8 блок ғимараттан тұрады.
Ондағы 200 орынның 20-сы
жансақтау, 20 орын интенсивті терапия орнына б6лінген. Ауруханаға
оттегі танкері мердігерлер есебінен
қойылған.
Жаңа модульдік стационардың
құрылысы жұқпалы аурулар ауруханасының әлеуетін күшейтеді. Еліміздің барлық облыс
орталықтарында мұндай модульдік
ауруханалар бой к6терген. Құрылыс
нысанының бас мердігері «BIgroup» – Қазақстандағы құрылыс
саласы к6шбасшыларының
бірі. Оралдық стационардың
құрылысын оның еншілес компаниясы «Kazpaco» ЖШС салды. Құрылыс жұмыстары барысында 1000-ға тарта жұмыс орны
құрылып, онда негізінен жергілікті
тұрғындар жұмыс істейді. Блоктан
тұрғызылған ғимарат пневмониямен ауыратын, оң және теріс
CVI таралатын науқастарды, жүкті
әйелдерді, балаларды, басқа да
аурулары бар науқастарды емдеуге
ыңғайлы.

Қазақстан экономикасы 2021 жылы 2,5%-ға
сіп, келер жылдары сімнің үдемелік қарқынын
к рсетеді. Сонымен қатар әлемдік экономиканың
біркелкі қалпына келмеуі және әлемдік қаржы
нарығында қарыздық тәуекелдердің жоғарырақ
б о л у ы с а л д а р ы н а н ж а ғ д а й д ы ң н а ш а р л а уына айтарлықтай қатер сақталуда, делінген
Дүниежүзілік банктің Қазақстан экономикасы
бойынша «COVID-19 дағдарысынан кейінгі баяу
қалпына келу» баяндамасында.
Дүниежүзілік банктің сарапшылары 2020
жылды Қазақстан экономикасы үшін соңғы
екі онжылдықтағы ең күрделі жыл деп атады. Індеттің таралуы 2020 жылдың екінші
тоқсанында ғаламдық белсенділікті тежеді
де, Қазақстанның негізгі экспорттық тауары
– мұнайға әлемдік сұраныс пен бағасының
құлдырауына әкеп соқтырды. Сондай-ақ бұл
індет ішкі экономикалық белсенділікті айтарлықтай т6мендеткен: болжамдарға сәйкес, экономика 2,5%-ға қысқарған.
COVID-19 қалалардағы жұмыспен қамтылғандардың 30%-ын құрайтын б6лшек сауда,
қонақ үй бизнесі, к6терме сауда және к6лік секторларын айтарлықтай шарпып 6ткен. Алайда,
ең ауыр жағдайды ауылдарымыздың тұрғындары
бастан 6ткеруде. Сарапшылардың бағалауынша,
Қазақстандағы кедейшілік деңгейі дағдарыс
алдындағы 2016 жылғы 6%-ға қарағанда, 2020
жылы 12-14%-ға дейін 6суі мүмкін.

Pfizer вакцина сатудан
пайдасын асырмақ
Америкалық Pfizer компаниясы немістің
BioNTech компаниясымен бірлесіп шығарған
коронавирусқа қарсы вакцинаны сату 2021 жылы
15 млрд долларға дейінгі деңгейге жетеді, деп
хабарлайды Financial Times. Компанияда, қазіргі
кезеңдегі жағдайдың рбуі, егер вакцинаны жеткізуге қосымша келісімшарттар жасалатын болса,
2021 жылы вакцинаны сату к лемі жоғарырақ
болуы да мүмкін.
COVID-19 індетіне қарсы Pfizer/BioNTech
вакцинасы ДДҰ тарапынан шұғыл қолдануға
алғашқылардың бірі болып қабылданды. Қазіргі
уақытта оны к6птеген елдерде, соның ішінде
АҚШ пен ЕО елдерінде де, пайдалануда.
2021 жылдың екінші жартыжылдығынан
Pfizer вакцинасы Қазақстан тұрғындарына
қолжетімді болады деп күтілуде. Вакцинаны шығарушы компаниямен меморандумға
қол қойылған, алдын-ала келісімдерге қол
жеткізілген, бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау
вице-министрі Ерлан Қиясов мәлімдеді.

Орал қаласы

МАМАНДЫҘҘА МАШЫҘТАУ

Медициналық журналистика:
бүгін және ертең
Қазақстан Республикасы Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігінің
қолдауымен ағымдағы жылы
ақпан айының 8 күнінен бастап
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінде
«Медициналық журналистика»
тақырыбы бойынша журналистердің
біліктілігін арттыру мақсатында
апталық курстар ткізілуде. Курсқа
50 -ге жуық БАҚ кілдері және оффлайн форматында тілшілер мен блогерлер қатысуда.
ГҮЛМИРА МЕРАЛИНА
Курстың алғашқы күнінде Қазақстандағы Репродуктивті медицина қауымдастығының президенті, ҚР
ҰҒА академигі, профессор В.Н. Локшин «ҚР халқының репродуктивті
денсаулығы: 6зекті мәселелер және
этикалық аспектілер» тақырыбында
дәріс оқыды. Репродуктивті медици наның жұмысын түсіндіре келе
экстракорпоральді ұрықтандыру,
яғни жасанды жолмен ұрықтандыру
мәселесі ж6нінде айтылды.
Қазақстанда алғаш рет экстракорпоральды ұрықтандыру арқылы
6мірге келген сәби биыл жиырма үш
жасқа толады екен. Журналистедің
қойған сұрақтарына байланысты

жауап бере отырып, жұртшылықтың
к6кейінде жүрген ЭКО-дан туған
балалардан ұрпақ 6рбіте алмайды
деген негатив пікір әлі күнге дейін
ғылыми тұрғыдан дәлелденбегендігін
түсіндірді.
Курстың екінші күні Х.Досмұха медов атындағы қоғамдық
денсаулық сақтау мектебінің эпидемиология кафедрасының профессоры С.А. міреевтің «Ви-

рустардың адам иммуниететіне
әсері және COVID-19 вакцинациясы» тақырыбында екі сағатқа жуық жүргізілген дәрісі шынайы пікір алмасуға ұласты. Ресейдің Эпидемиологиялық және
микробиологиялық ғылыми-зерттеу
орталығы әзірлеген «Спутник V»
вакцинасына да тоқталып 6тті.
Сонымен қатар, адам ағзасына
әсер етпейтін және иммунитетті

нығайтатын «Полиоксидоний» препараты туралы ақпарат берді.
Тәуліктің екінші б6лігінде
журналистерді үш топқа б6ліп
Х.Досмұхамедов атындағы қоғамдық денсаулық сақтау мектебі деканының міндетін атқарушы К.Б.
Ка ри баевтың жетекшілік етуімен
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтында, Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында,
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің Алғашқы санитарлық к6мек,
яғни профессорлық клиникасында сонымен қатар, А.Н. Сызғанов
атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында журна листерді
медициналық тәжірибе алаңымен
таныстырып, дәрігерлермен пікір
алмастырды.
Курс ағымдағы жылы ақпан айының 12-іне дейін «Қа зақстандағы
қоғамдық денсаулық к6рсеткіштері»,
«Ну трициологияның 6зекті мәселелері», «SARS-cov-2 және вакцинациясы», «Эпидемиологиялық
мәліметтерді түсіндіру», «Медициналық құқықтың 6зекті мәселелері» және «Трансплантология:
құқықтық реттеу мәселелері» тақырыптарында жалғасатын болады.

БҰҰ көмір пайдаланудан
бас тартуға шақырады
Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антониу Гутерриш 2040 жылға қарай к мірді пайдалануды толықтай тоқтатуды ұсынды. Бұл туралы
ол зінің осы жылдың қарашасына жоспарланған
климат бойынша саммитке дайындық барысында
халықаралық қауымдастық үндеуінде мәлім етті,
деп жазады www.news.un.org сайты.

БҰҰ Бас хатшысының ұсынысына сәйкес,
19 жылдан кейін әлемнің барлық мемлекеттері
тас к6мір мен басқа да қазба отын түрлерін
6ндіруді толықтай тоқтату қажет. Босаған
қаржылар экологиялық таза энергетикаға к6шуге
бағытталуы тиіс.
Айта кету керек, Қазақстан үшін к6мір –
жылу-электр стансаларына арналған отын ғана
емес, экспорттық тауарлар да бар. Соңғы жеті
жылда қарағандылық к6мірді әлемнің 28-ден
астам елдері импорттаған екен.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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Несиелеу триллиондық
өсім көрсетті
1-инфографика

к6лемі үштің біріндей деңгейге
немесе 132,7 млрд теңгеге дейін
құлдыраған. Қазір мерзімі 6ткен
т6лемдердің жалпы к6лемі 270,2
млрд теңгені құрайды, Kazkom
банкімен біріккенге дейінгіден сәл
ғана к6бірек: 2018 жылғы шілденің
басындағы к6рсеткіш 247,9 млрд
теңге құраған екен.
Аталмыш банктердегі к6рсеткіштер серпіні республикадағы
мерзімі 6ткен кредиттердің жалпы к6лемі 454,8 млрд теңгеге
қысқарып, 1 трлн 528,7 млрд теңге
құрауына мүмкіндік берген. Бұл,

РЕПО-ның кері операциялар көлемі
(ҚР Ұлттық банкі мәліметтері бойынша, млрд тг)

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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теңгеге дейін. 2021 жылдың 1-ші
қаңтарына екінші деңгейдегі банктер
(ЕДБ) нақ осы қаржылық құралдарға
салынған қаржы к6лемі бойынша
озық келеді (1-инфографика).
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2-инфографика
Несие портфелінің сапасы
(ҚР Ұлттық банкі мәліметтері бойынша, %-бен үлесі)

Төлемдерінің мерзімі өткен кредиттер

несие қоржынының қысқаруы 36,5
млрд теңгені құрапты.
КРЕДИТТЕР САПАСЫ
КПЖЫЛДЫҚ
МАКСИМУМЫНДА
«АТФБанк» несие қоржынын
қысқартып қана қойған жоқ, соған
орай оның сапасын да әжептәуір
жақсартқан. Осы банктегі т6леу
мерзімі 6тіп кеткен кредиттер к6лемі
желтоқсанда 5 есе азайған! Егер
қараша айының қорытындылары
бойынша олардың жалпы к6лемі
207,8 млрд теңгені құраса, бір айдан
кейін – 40,8 млрд теңге ғана болған.
Бұдан басқа Ұлттық банк жағдайдың айтарлықтай жақсаруы
«Халық банкте» де орын алды деп
отыр: ай қорытындысы бойынша мерзімі 6тіп кеткен т6лемдер
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Кредиттеуге қатысты жалпы
айтар болсақ, желтоқсанда несие қоржыны 26 отандық ЕДБ-тің
17-сінде 6скен. Неғұрлым күштірек
6сімді келесі банктер к6рсеткен:
tjüĨĳŃŔĩĨĵĲxo  ĴĳĸĬ
теңге.
t,BTQJCBOLo  ĴĳĸĬĺĭŚīĭ
Банк к6рсеткіштері бесінші ай
қатарынан 6суде.
tjøĩĭĸĩĨĵĲxo  ĴĳĸĬĺĭŚīĭ 
мұнда да 5 ай қатарынан кредиттеу
6се түскен.
t#BOL3#,o  ĴĳĸĬĺĭŚīĭ
Бұл ретте алдыңғы үш банктің
несие портфельдері қазір 6здері үшін
тарихи ең жоғары мәнінде.
Берілген кредиттердің жалпы
к6лемінің айтарлықтай т6мендеуі
АТФБанк-те байқалған: бұл банк
сатылар алдында 247,9 млрд теңгесінен «арылған» (6зінің несие
қоржынының 30%-ға жуығы).
АТФБанк-тың сатып алушысы боĳŃķ ĺĨĩŃĳŎĨĵ +ZTBO CBOL ūį Ĳūĸ
сеткіштерін 35,5 млрд теңгеге (3 ай
қатарынан т6мендеу жүзеге асуда)
т6мендеткен. «Банк ЦентрКредит»
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Қазақстандықтардың БЖЗҚ-дағы инвестициялық
табысы 1,3 триллион теңге болды.
Ұлттық банк БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушы болып саналады және оларды
Инвестициялық декларацияға сәйкес инвестициялайды. Зейнетақы активтерін инвестициялау үшін рұқсат
етілген қаржы құралдарының тізбесін үкімет бекітеді.
Зейнетақы активтері БЖЗҚ-ның Ұлттық банктегі
инвестициялық шотына орналастырылған. БЖЗҚ
салымшылардың жеке зейнетақы шоттарындағы
(ЖЗШ) жинақтарының дербестендірілген есебін
жүргізеді. «2020 жылы зейнетақы активтері бойынша
инвестициялық табыстылық инфляция 7,5 пайыз
болған кезде 10,92 пайызды к6рсетті. Нәтижесінде 2020
жылғы нақты кірістілік 3,42 пайыз, ал 2020 жыл ішінде
алынған инвестициялық кіріс к6лемі 1,3 триллион
теңге болды», деп хабарлайды қордың баспас6з қызметі
Жинақтаушы зейнетақы жүйесі жұмыс істегеннен
бері салымшылар алған инвестициялық табыс 5,5 триллион теңгеден асқан, бұл зейнетақы активтерінің 43
пайыздан астамын құрайды. Осы кезеңде жинақталған
инвестициялық табыстылық 602,9 пайыз, ал
жинақталған инфляция 496,65 пайыз болды. «Осылайша 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 6ткен 23
жылдағы зейнетақы активтерінің нақты (яғни инфляциядан асатын) жинақталған табыстылығы оң сипатта
және 106,25 пайыз болды», делінген хабарламада.
Хабарламада атап к6рсетілгендей, инвестициялық
табыстың шамасы 6згеріп отырады және ол к6птеген
факторға, соның ішінде инвестициялардың ағымдағы
нарықтық құнына және валюта бағамына байланысты болады. Нәтижесінде инвестициялық
табыс ұлғаю жағына да, азаю жағына да 6згеруі
мүмкін. Салымшылардың ЖЗШ-дағы инвестициялық
табыстың ықтимал теріс ауытқуы қысқа мерзімді
кезеңде байқалады және ол уақытша болып табылады.
детте, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада инвестициялық табыс оң болады. Сондықтан
инвестиция нәтижелерін бір жылдан кем емес уақыт
ішіндегі қорытындылар бойынша бағалаған дұрыс.

Қорыта айтар болсақ, қазақстандық банктердің несие портфелі
7,1%-ға немесе 1,1 трлн теңгеге
артқан. Қаржы секторының жұмысы бойынша еліміздің Ұлттық
банкі жариялаған ақпараттан
осындай мәліметтер белгілі болды. 2021 жылдың 1-ші қаңтарына
екінші деңгейдегі банктер берген заемдердің жалпы к6лемі 15
трлн 792,1 млрд теңгені құраған –
басқаша айтқанда, жоқ дегенде бұл
2016 жылдың басынан бері осынша
к6п болмаған екен.
ткен жылдың желтоқсан айында несие қоржынының к6лемі 172,7
млрд теңгеге артқан, оның үстіне
берілген кредиттердің артуы осымен
бесінші ай қатарынан орын алып
отыр. йтсе де, бұрынғы айларға
қарағанда, желтоқсанда 6сімді
РЕПО-ның кері қайтара операциялары қамтамасыз еткен: олардың
к6лемі 290,3 миллиардтан 498,3
млрд теңгеге дейін ұлғайған. Бұл
– қалай болғанда да 2017 жылдың
басынан бергі ең жоғары (одан ерте
мәліметтер тіпті мүлде болмаған да)
к6рсеткіш.
Айта кету керек, кері РЕПО
дегеніміз – алдын-ала келісім бойынша қайта сатып алу міндетімен
құнды қағаздарды сатып алу ж6ніндегі операциялар. Басқаша айтқанда, бұл – құнды қағаздардың кепілдігімен қысқа мерзімге бері летін
заем (қарыз).
Желтоқсанда кері РЕПО-ға
неғұрлым күштірек мойын бұру
«Халық банкте» байқалған: бір
айда осындай заемдар к6лемі 59,7
миллиардтан 164,3 млрд теңгеге дейін 6скен. Bank RBK-нің де
к6рсеткіштері айтарлықтай шарықтаған – 6,4 миллиардтан 88,3 млрд
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАБЫС ҰЛҒАЙДЫ
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ИСА ҚАМБАР
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Банктер айтарлықтай жайлы
кезеңді бастан кешуде, кредиттеу
триллиондық сім к рсетіп отыр,
дейді отандық сарапшылар. Тек
2020 жылдың желтоқсанында ғана
Қазақстанның банктері несиелік
қоржындарын 172,7 млрд теңгеге
толықтырған.
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ЗЕЙНЕТАҚЫ

Осылайша, аталмыш нарық
инфрақұрылымын дамытуға жұмсалған күш-жігеріміз 6з жемісін бере
бастады. 2020 жылғы тамызда іске
қосылған Орталық депозитарий
o %71 %FMJWFSZ WFSTVT QBZNFOU 
Clearstream желісі Қазақстанның
қор нарығына инвестициялау үшін
қолайлы жағдайларды қамтамасыз
етеді.
Белгілі бір деңгейде жергілікті
қор нарығына деген сенімділікті
қалыптастыру мақсатында қаржы
реттеушісі сыртқы инвесторлармен
байланыстың сапасы мен арналарын
жақсартуға баса назар аударады. Осы
тұрғыда Ұлттық банк Clearstream,
Қазақстан қор биржасы және Орталық
депозитаримен бірлесе отырып, DVP
желісі аясында инфрақұрылымды
жақсарту мен мүмкіндіктерді кеңейту
бағытындағы жұмыстарды алға апаруда.
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Былтыр Қостанай облысында мұқтаж отбасыларға
281 пәтер берілді.
Оның ішінде 153 к6пбалалы отбасы баспаналы болды. Қалғандары жетім балаларға, халықтың әлеуметтік
жағынан осал топтарына, бюджет қызметкерлеріне
тапсырылды. Жалпы былтыр 6ңірде 3600 пәтер
пайдалануға берілді. Оның 430-ы жалға берілетін пәтер
болса, 665-і – жеке тұрғын үйлер.
Бүгінгі таңда «Қонай» және «Береке» жаңа шағын
аудандарында құрылыс қарқын алған. Қазір «Береке» шағын ауданында 8 үйдің құрылысы аяқталуға
жақын. «Соңғы 4 жылда Қостанайда тұрғын үй
құрылысы ерекше қарқын алды. Осы мерзімде облыс орталығында 1 млн шаршы метрден астам жерге
үй салынып, 4 шағын аудан бой к6терді. 11 мыңнан
астам отбасы жеке пәтерге ие болды. Қазір « уежай»
және «Юбилейный» шағын ауданының құрылысы
аяқталуға жақын, оларда 76 үй тұрғызылды. Тағы 12
үйдің құрылысы аяқталып келеді. «Қонай» шағын ауданында биыл 19 к6пқабатты тұрғын үй пайдалануға
беріледі. Ауданда бір және екі қабатты коттедждік
үйлер салуды жоспарлап отырмыз. «Нұрлы жер»
бағдарламасы аясында бірегей сәулет стилінде жер
үйлер салу жобасы алғаш Қостанай ауданының Заречный кентінде қолға алынған болатын. Бас-аяғы екі-үш
жылдың ішінде 37 гектар бос жерде коттедж үлгісіндегі
үйлер қалашығы пайда болды», – дейді құрылыс,
сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы
Берік Таңжарықов.
Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, биыл
6ңірде тұрғын үйді пайдалануға беру к6рсеткіші 10%ға артады. «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасын
іске асыруға 2021 жылы бюджеттен барлығы 20,4 млрд
теңге б6лінген.

ж6ніндегі бірлескен бастамалары да 6з
р6лін атқарғандығын айта кету керек.
Республикалық бюджет тапшылығын
қаржыландыру мақсатында Қаржы
министрлігі 2020 жылғы мамырдан бастап 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге
бағалы қағаздар шығаруды жүзеге
асыруда. Бұл жерде инвесторлардың
басым б6лігінің нақ осы «қысқа»
қағаздарға қызығушылық танытып
отырғанын атап 6ткен ж6н. 2021 жылға
белгіленген жоспарларға сәйкес,
Қаржы министрлігі 1,9 триллион
теңге соманың к6лемінде теңгелік
облигациялар шығаруды қарастырып
отыр. Аталған қаржы сомасының 1
триллионы 5 жылға дейінгі мерзімі
бар облигацияларға жұмсалады.
Ұлттық банк алдыңғы жылғы үшінші тоқсаннан бастап жылдық ноттарды шығаруды тоқтатты. Бұл
Қаржы министрлігінің қағаздарына
сұраныстың 6суіне себеп болды.

қар.19

МҰҚТАЖ ОТБАСЫЛАР
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

нің жуық арада қалпына келуіне
сенімділік ұялатады және ұзақ мерзімді
«локдаундар» мен шектеулердің
енгізілу мүмкіндігін т6мендетеді.
Мұнай нарығында Сауд Арабиясының 6ндірісті күніне қосымша
1 миллион баррельге ерікті түрде
шектеуі оң нәтиже берді. Оның
ŞĹĺďĵĭ õöìñ ĴĶĵİĺĶĸİĵīĲĶĴİĺĭĺď
сұраныстың жақсартылған болжамдарымен қатар, бүкіл әлем бойынша
біртіндеп вакциналаудың басталуын экономикалық 6су мен мұнайға
сұранысты жеделдетудің негізгі факторы ретінде атап 6тті.
Қазақстанның негізгі экспорттық
тауары – мұнай бағасының оң серпіні, сондай-ақ инвесторлардың
жоғары м6лшерлемелерге ұмтылу
барысында жоғары тәуекелді активтерге қызығушылығы қазақстандық
құралдарға қол жеткізуге қолайлы
жағдайлар жасауда.
Сонымен қатар Ұлттық банк пен
Қаржы министрлігінің мемлекеттік
бағалы қағаздар нарығын дамыту
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ЛЕУМЕТ

> [ 1 ] дегі оң деректер экономикалық 6сім2020 жылдың ортасынан бастап
біздің ресми сайтта бейрезиденттердің
Ұлттық банктің ноттарын иелену үлесі
туралы ақпарат жарияланып келеді.
Биылғы жылғы қаңтардың соңындағы
жағдай бойынша аталған тұрғыдағы
бейрезиденттердің үлесі 11,45% болды. Осы ретте бейрезиденттер тарапынан мемлекеттік қарызға сұраныстың
артуы жергілікті қаржы нарығы мен
оның инфрақұрылымына белгілі бір
сенім деңгейін білдіретінін атап 6ткім
келеді.
– Коронадағдарыс жағдайында
бейрезиденттердің дамушы нарықтарға
келуінің себебі неде?
– Т6рткүл дүниедегі пандемия
салдарынан туындаған жағдайдың әлі
де тұрақсыз болуына қарамастан, инвесторлар дамушы нарықтардың барынша тәуекелді активтеріне тағы да
қызығушылық танытуда. Яғни кәсіби
тілде айтатын болсақ, біз «risk-on»-ды
бақылаудамыз.
Вакцинациялау қарқыны ж6нін-
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Мемлекет басшысының салықтық әкімшілендіруді
жеңілдету ж ніндегі тапсырмасына орай жеке кәсіпкерлер үшін «E-Salyq Business» қосымшасы әзірленіп
жатыр.
Сейсенбідегі үкімет отырысында қаржы министрі
Ерұлан Жамаубаев Президент тапсырмасын орындау
бағытында ең алдымен жеке тұлғалардың мүлкі мен
жеріне салынатын салықтар біріктіріліп, бірыңғай
т6леммен т6ленетіндігін айтты. Осы ретте к6п пәтерлі
тұрғын үйлердің меншік иелері үшін жер салығы болмайды.
Халыққа арналған салық т6леудің ыңғайлы
«Е-Salyq Azamat» мобильді қосымшасы әзірленген.
Қосым ша онлайн салық т6леуге, артық т6лемді
болдырмауға және тағы басқа да жеңілдіктерге
мүмкіндік береді. «Жеке кәсіпкерлер үшін «E-Salyq
Business» қосымшасы әзірленуде. Жеке кәсіпкерлерді
тіркеу мен жабу, салық есептілігін ұсынуды оңайлату,
сондай-ақ комиссияны және фискалдық деректер
операторларының қызметтеріне ақы т6леуді алып тастау қарастырылуда. Осы қосымшалар салық т6леуші
растай алатын немесе түзете алатын есептілікті автоматты түрде қалыптастырады», – деді министр.

Теңгедегі құралдар инвестор
үшін қаншалық тартымды?
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САЛЫҚ
ЫҢҒАЙЛЫ ҚОСЫМШАЛАР
ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТТІ

ҘОР НАРЫҒЫ
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

соның ішінден NPL

жоқ дегенде, к6рсеткіштердің 2016
жылдың басынан бергі ең т6менгі
мәні. Жалпы несиелік қоржындағы
осындай кредиттер үлесі 9,68%-ды
құраған – мұндай тіпті 5 жылдан
бергі кезеңде болмаған жайт (2-инфографика).
Осы сияқты жағдай т6леу мерзімі
90 және одан да к6п күндер 6тіп кеткен кредиттерге қатысты. Банктердің
жалпы кредиттік қоржынындағы
NPL үлесі 7,86%-дан 6,82%-ға дейін
құлаған, бұл к6рсеткіш 5 жылдағы
ең т6менгі (оның 2016 жылдың
қаңтарындағы к6лемі 0,1 п.п. –
пайыздық пунктке т6мен болған)
мәні болып табылады. Проблемалы
қарыздарға қатысты айтар болсақ,
бұл да 151,1 миллиардқа – 1 трлн
077,1 млрд теңгеге дейін қысқарған,
бұл да 2019 жылдың басынан бергі
к6рсеткіштердің ең т6менгі мәні.
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Осы ретте 2021 жылы жаһан
экономикасының 6суі 4,4% деңгейінде орнығып, мұнайға деген
әлемдік сұраныс тәулігіне 95,9 млн
баррельді құрайды деп болжануда (2020 жылмен салыстырғанда
6сім тәулігіне 5,6 млн баррель).
Сондай-ақ желтоқсан айында
Келісімге қатысушы елдердің
міндеттемелерін орындауы бойынша к6рсеткіштердің жақсарғаны
айтылды. (101%, оның ішінде
ОПЕК елдері – 103%, ОПЕК
емес елдер – 93%). з кезегінде
Қазақстан бұл міндеттемелерді
орындау және бұдан бұрын
артығымен 6ндірілген к6лемдерді
6теу бойынша шаралар қабылдауға
әзір екендігін жеткізді.
Энергетика министрлігінің
деректері бойынша, 2020 жылы
елімізде мұнай және конденсат
6ндіру к6лемі 85,7 млн тоннаны
құрады. Соның ішінде мұнайгаз саласындағы iрі компаниялар бойынша: Теңізшевройлда

ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКА
ҚУАТ jНДІРІСІ АЙТАРЛЫҚТАЙ jСТІ

Өлшемді өндіріс
– 26,4 млн тонна, Солтүстік Каспий жобасында – 15,1 млн тонна, Қарашығанақта 12 млн тонна
мұнай жоспарға сай 6ндірілді.
Есепті кезең ішінде 68,5 млн тонна
мұнай экспортталды. Жыл қорытындысы бойынша 55,2 млрд текше метр к6лемінде газ 6ндірілді.
Тауарлық газды ішкі тұтыну к6лемі 17,2 млрд текше метрге жетті.
Сұйытылған мұнай газын 6ндіру
к6лемі – 3,2 млн тонна. Экспортқа
шығарылған газ к6лемі 10,7 млрд
текше метр болды. Сондай-ақ 12

белгіледі. Бұл ретте еліміздің
оңтүстік 6ңіріндегі электр желілерін жетілдіруге қатысты ұсыныстарды қалыптастыру үшін
жұмыс тобы құрылды. Сондайақ Самұрық-Қазына қоры мен
тәуелсіз ғылыми институт бірлесіп
желілерді күшейтудің негізделген
тәсілін әзірлеуге тартылатын болады. Батыс 6ңірдің электр желілерін
күшейту шеңберінде биыл Теңіз
– Құлсары – Атырау – Индер –
Оң жағалау – Орал бағыты бойынша 220 кВ электр желілерін

Біртұтас электр энергетикасы
жүйесімен біріктірудің ұтымды
нұсқасы айқындалады. Газ генерациясы мен гидроэнергетиканы
дамыту бағытында маневрлік қуат
тапшылығын ескерумен еліміздің
оңтүстік 6ңірінде генерацияның маневрлік режимі бар генерациялайтын қондырғыларды
салу ж6ніндегі 4 әлеуетті жоба
қарастырылды. Жалпы, оңтүстік
6ңірде 2025 жылға дейін шамамен 1300 МВт газ генерациясын, белгіленген жиынтық қуаты

айдың қорытындысы бойынша
11,53 млн тонна мұнай 6німдері:
4,48 млн тонна бензин, 4,55 млн
тонна дизель отыны, 2,1 млн тонна
мазут, 38 мың тонна әуе отыны, 1
млн тонна битум 6ңдірілді. Қазір
ішкі нарық елімізде 6ндірілген
мұнай 6німдерімен толық қамтамасыз етілген.
Дүниежүзінде жаңартылатын
энергетика – әлемдік тренд, экономика дамуының қозғаушысы.
Қазақстан бүгінде жасыл экономика тұжырымдамасында алға
қойылған міндеттерді лайықты
орындап, елдің жалпы энергия теңгеріміндегі жаңартылған
энергия үлесін 3%-ға жеткізді.
ткен жылдың қорытындысы
бойынша жаңартылатын энергетика объектілері 6ндірген электр
энергиясының к6лемі жоспардың
100% к6рсеткішімен 3,15 млрд кВт/
сағатты құрады. Жиынтық қуаты
583 МВт 25 ЖЭК жобасы іске
асырылды. Бұл секторға $1,5 млрд
к6лемінде инвестиция тартылды,
1310-ға жуық тұрақты жұмыс орындары құрылды. Биыл жалпы инвестиция к6лемі $370 млн болатын
қуаттылығы 391 МВт 23 нысанды
іске қосу жоспарланған. Жалпы, мұнай-газ-химия 6німдерінің
к6лемі 359,3 мың тоннаға жетті,
есепті кезеңде 108 млрд кВт/сағат
электр энергиясы, 19,5 мың тонна
уран 6ндірілді.
Қазірде министрлік Президенттің кеңейтілген Үкімет отырысында отын-энергетика кешеніне
қатысты берген тапсырмаларын
орындау бойынша шараларды

күшейту жұмыстары басталады. Аталған жобалар мен жаңа
қуаттарды оңтайлы орналастыру
үшін ұзақ мерзімді жоспарлауды
қамтамасыз ететін 2035 жылға
дейінгі энергетикалық теңгерім
әзірленеді. Оны әзірлеу кезінде
батыс 6ңірінің электр желілерін

177,67 МВт-қа жуық 13 ГЭС нысанын іске қосу жоспарланды.
Сонымен қатар ағымдағы жылы
маневрлік ГЭС-ті қоса алғанда,
жаңартылатын энергия к6здері
бойынша жиынтық қуатқа
аукциондық сауда-саттық 6ткізу
белгіленген. Жалпы алғанда, 2025

жылы ЖЭК электр энергиясын
жалпы 6ндіру үлесін 6%-ға жеткізу
күтілуде.
Мемлекет басшысының газ
нарығын реттеудің жаңа тәсілдерін әзірлеу, ресурстық базаны ұлғайту ж6нінде шаралар қабылдау бойынша тапсырмасын
іске асыру мақсатында министрлік
халықаралық сарапшыларды тарта
отырып, Газ саласын дамытудың
2030 жылға дейінгі кешенді жоспарының жобасын әзірлеуде.
Құжат газдың ресурстық базасын
кеңейту; тұтынушыларды үздіксіз
және қауіпсіз газбен жабдықтауды
қамтамасыз ету; газ тасымалдау
жүйесі нысандарын жаңғырту
мен салу; Самұрық-Қазына
ұлттық әл-ауқат қорының жеке
еншілес ұйымы ретінде ұлттық
операторды б6лу арқылы мемлекет басқаруындағы газ саласының
басымдығын арттыру мақсатында
газ саласын басқару реформасын
жүзеге асыру секілді бағыттардан
тұрады.
Президент іске асырылып
жатқан мұнайгаз химиясы 6ндірістерін жеделдету ж6ніндегі шараларды қабылдау, сондай-ақ
әлеуетті инвесторлар үшін тартымды жағдайлар жасау міндетін
қойды. Бұл мәселелерді шешу үшін
2025 жылға дейін мұнайгаз химиясы 6ндірісін дамыту ж6ніндегі
ұлттық жоба әзірленбек. Жоба
проблемалық мәселелерді шешуге баса назар аудара отырып,
саланы нақты дамытуға, атап
айтқанда, мұнайгаз химиясы жобаларын шикізатпен қамтамасыз
етуге, мұнайгаз химиясы кластерін
құруға, одан әрі қайта б6луді
дамытуға мүмкіндік бермек. Шетел
инвесторлары кеңесінің тапсырмасы шеңберінде жобаны іске асыру кезінде оның қажеттіліктерін
ескере отырып, Үкімет пен инвестор арасында қол қойылатын
жеке келісімге мұнайгаз химиясымен қатар к6мірсутегі шикізаты
жобалары да кіреді. Аталмыш
мәселе қазіргі таңда пысықталуда.
Осы шаралармен 2025 жылға қарай
5 зауыттың құрылысын аяқтау
к6зделген. Сол арқылы 6ндіріс
к6лемі 9 есеге артып, ел экономикасына болжамды әсер қосымша
+1,2% деңгейінде болады деп
күтілуде. Базалық мұнайгаз химиясы 6німдерін 6ндіру мұнай-газ
саласындағы терең 6ңдеуді дамыту
үшін берік негіз бола тұра, шикізат
экономикасын әртараптандыру
және технологиялық дамуға
ұмтылу ж6ніндегі стратегияға сай
келеді.
Г а з 6 ң д е у к е ш е н і б о й ы нша Президент тапсырмасына
сәйкес ағымдағы жылы Қашаған
кен орнының шикізат базасында құны $860 млн, қуаты 1
млрд текше метр шикі газ 6ңдеу
зауытының құрылысын бастау
жоспарлануда. Табысты іске
асыру үшін жоба шикізатпен,
инфрақұрылыммен – су, газ,
электр желісімен жабдықталды,
сондай-ақ қаржыландыру мәселесі
пысықталды.

Қарағанды облысында жиынтық қуаты 200 МВт болатын 4 күн электр станциясы жұмыс істейді.
Осы орайда сейсенбідегі үкімет отырысында 6ңірде
жаңартылатын энергия к6здерін дамыту барысы туралы
баяндаған облыс әкімі Жеңіс Қасымбек: «Қарағанды облысында жиынтық қуаты 200 МВт болатын 4 күн электр
станциясы іске қосылды. Бұдан басқа, облыста екі биогаз станциясы жұмыс істейді: Бұқар жырау ауданындағы
қуаты 0,3 МВт «Волынский» кешені, Абай ауданының
Құрма ауылындағы қуаты 1,07 МВт биогаз құрылғысы.
Сондай-ақ облыста Ынтымақ су қоймасында шағын
су электр станциясы жұмыс істейді. Облыс бойынша
жаңартылатын және баламалы энергетиканың жалпы
қуаты бүгінгі күні 223 МВт құрайды», – деп атап 6тті.
Облыс басшысы 2019 және 2020 жылдарғы 6ндіріс
к6лемін салыстырғанда, электр энергиясын 6ндіру
77 пайызға 6скендігін айтты. Соңғы үш жылда іске
асырылған жобалар бойынша инвестициялардың жалпы к6лемі шамамен 102 млрд теңгені құраған. «Қазіргі
уақытта облыс әкімдігі «KAZ GREEN ENERGY»
кәсіпорнымен бірлесіп, Балқаш қаласының Қоңырат
шағын ауданы маңында қуаты 100 МВт болатын
күн электр станциясы жобасын қолға алды. Бірінші
кезеңді (50 МВт) 2021 жылдың тамыз айында, ал екінші
кезеңін (50 МВт) желтоқсан айында іске қосу к6зделіп
отыр. Жобаның жалпы құны – 39 млрд теңге», – деп
нақтылады әкім.
Сонымен қатар Саран қаласында Чехия инвесторлары қуаты 100 МВт және одан жоғары жинақтауыштары
бар гибридті күн электр станциясы түріндегі түбегейлі
жаңа энергетика объектісін салады. Қазіргі таңда станция тұрғызуға қажетті жер қарастырылып, құрылыс
жұмыстарын осы жылдың соңында бастау жоспарланып
отыр.

МАМАН ДАЯРЛАУ
БІРЫҢҒАЙ ЦИФРЛЫҚ
ПЛАТФОРМА ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ
Алматыда мамандар даярлайтын жоғары оқу орындары, колледждер мен технологиялық кәсіпорындар бір
цифрлық платформаға бірікті.
Онлайн брифинг барысында Алматы қалалық цифрландыру басқармасының басшысы Баян Қонырбаев
атап 6ткендей, бірыңғай коммуникациялық кеңістік
алып шаһардың барлық колледждерін, ЖОО-лары мен
технологиялық кәсіпорындарын дамытуға баса назар
аудара отырып, бір платформаға біріктіруге мүмкіндік
береді. «Алматыда білім беру мекемелері мен университеттер к6п шоғырланған. Біз үшін ең бастысы – осы
мекемелердің барлығы 6здерінің салалық бағыттары
аясында дамығанын қамтамасыз ету. Осының негізінде
біз дарынды жастардың салалық бағытта дамуы үшін
жағдай жасай аламыз. Сонда бүкіл қала осы кеңістік
арқылы біртұтас оқу орнына айналады. Осының
арқасында біз мектеп қабырғасынан жаңа шыққан
жастарға ғана емес, 25-45 жас аралығындағы студенттерге де назар аудара бастаймыз», – деді басқарма
басшысы.
Ол осы сегменттің 6кілдері 6з қажеттіліктеріне
қарай белгілі бір мерзімге үздік университеттерден
қажетті курстарды ала алатындығын айтты. Бұл күнде
Қазақстан-Британ техникалық университеті, Сулеймен Демирел атындағы университет және Қазақстан
менеджмент, экономика және болжау институты
сияқты бірқатар жоғары білім ордалары платформаны
курстармен толтырған. Бұл жұмысқа IT-компаниялар
да тартылып отыр. Былтыр желтоқсанда практикалық
пайдалануға берілген бұл платформа алдағы наурыз
айында толық іске қосылмақ.

ЕАЭО
jЗАРА САУДА-САТТЫҚ ҚЫСҚАРДЫ
jткен жылы Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі зара сауда-саттық к лемі 11 пайызға қысқарды.
Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің
к6шпелі баспас6з мәслихаты барысында Еуразиялық
экономикалық комиссияның интеграция және макроэкономика ж6ніндегі мүшесі (министрі) Сергей Глазьев
айтты. Пандемиялық шектеулер 6зара сауда-саттыққа
теріс әсерін тигізді. «Ең алдымен, бұл іркілістер
к6лік қатынасының қиындауына байланысты болды.
Қаңтардан қарашаға дейінгі аралықта 6зара саудасаттық к6лемі 11 пайызға қысқарып, 44 млрд долларды
құрады», – деді ол.
ЕЭК министрі бұл сыртқы саудаға қарағанда
біршама аз екенін, стратегиялық шараларды жүзеге
асырудың арқасында ЕАЭО елдері сауда-саттық
к6лемін тез арада қалпына келтіре алатынын атап 6тті.
«зара сауда-саттыққа валюта бағамының құбылуы
да әсер етті. Егер 6зара сауда-саттықтағы әртүрлі
елдердің салмағы жайында айтар болсақ, бұл ретте 6сім
қарқыны, тауар айналымы динамикасы тұрғысында
Қазақстанның жағдайы біршама табысты болды
және к6лік іркілістері мен сұраныс құрылымындағы
құбылмалық біршама т6мен байқалды», – деді Сергей
Глазьев.
Дегенмен ЕАЭО елдерінде кейбір салаларда 6сім
байқалды. «Мұндай бірнеше сала бар. здеріңіз де
біліп отырғандай, бірінші орында фармацевтика тұр.
11 айдағы мәліметтерге сәйкес, сала 22-23 пайызға
6сті. Айта кетерлігі, Қазақстанда екі есе 6сім бар,
сала 45 пайызға артып отыр. Химия 6неркәсібі шамамен 5, тоқыма 6неркәсібі 10-12 пайызға артса, тамақ
6неркәсібінде де айтарлықтай 6сім тіркелді. Ауыл
шаруашылығының жекелеген салаларында, атап
айтқанда сүт пен май, ірімшік 6ндірісінде 6сім бар», –
деді Сергей Глазьев.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Тағы да тұтыну
нарығы туралы
Қалтадағы пұлды базардағы нарық билейтіні бесенеден белгілі. ңгіме пұл парқының түсіп, нарық
бәсінің шарықтауында болып отыр. Тұтқиылдан
тиген індет қаймана қазақтың қалтасын жұқартып,
несиеге жасалатын той-томалаққа тоқтау салды, ең
т6менгі күнк6ріс деңгейін қамтамасыз ететін азықтүлік пен оған жатпайтын тауарлардан және ең қажетті
ақылы қызмет түрлерінен тұратын тұтыну қоржынын
жеңілдете түсті. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің
үзілер шағы жақындап қалған қазіргі кезеңде ақшалай
құны ескі сарын бойынша инфляция беталысына қарай
құбылып келе жатқан, кәсіби тілде себет деп аталатын
бұл қоржынның басты-басты 6лшемдерінің қайта
қаралуы қажет-ақ.
Мұнайлы, шұрайлы жылдары қоң жинап үлгірген
сол қоржынның ортая бастауы кім-кімді де алаңдатпай қоймайды. Макроэкономиканың майын
ішіп, микроэкономиканың жілігін шаққан KPMG
аудиторлық фирмасының дуалы ауыздары 2019 жылы
ғана 4,5 пайыз 6сім к6рсеткен еліміздің ішкі жалпы
6німі алдын ала есеп бойынша былтыр 2,5 пайызға
кемігенін жарыса жазып, мұның 6зі 1991 және 1998
жылдары орын алған дағдарысты ахуалдан кейін алғаш
рет т6бе к6рсетіп отырғанын тілге тиек етуде. Бұл
жағдайдан ел билігі де жақсы хабардар. Экономикалық
белсенділік қарқыны бәсеңдеп, табыс к6зі сарқыла
бастағаннан кейін үкімет мемлекеттік бюджетті
1,2 трлн теңгеден 2,4 трлн теңгеге дейін ұлғайтты.
Мұнымен қатар ұлттық қордан алынған трансферт
2,7 трлн теңгеден 4,7 трлн теңгеге дейін 6скенін
бұрындары атап 6ткенбіз. Бұл қаражат елдің т6лем
балансын қалыпты деңгейде ұстауға, шағын және
орта бизнесті қолдауға жұмсалуда. Ел ерге қарап,
дағдарған сәтте инфляцияның жалынан ұстатпай
кететіні к6зіқарақты қауымға белгілі. Айтқандайақ, 2019 жылғы желтоқсанда 0,7 пайыз деңгейінде
қалыптасқан инфляция к6рсеткіші Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика
бюросының деректері бойынша жуырдағы желтоқсанда
0,9 пайызға бір-ақ ырғыды. 2019 жылы сол кезеңде 5,4
пайызды к6рсеткен жылдық инфляция 7,5 пайызға
жетті. Инфляцияның құрылымында осы мерзімдегі
к6рсеткіш бойынша азық-түлік тауарларының бағасы
11,3 пайызға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар 5,5
пайызға, ақылы қызметтер 4,2 пайызға 6сті. Ал 6ткен
қаңтар айындағы бағалау бойынша азық-түлік инфляциясы 11,4 пайыз болды. Бұл бүкіл ел бойынша ортақ
к6рсеткіш, сондықтан оның әр 6ңірде әрқилы болуы
заңды. Осы орайда жергілікті билік инфляцияға елеулі
әсер ететін азық-түлік 6німдерінің құнын бірқалыпты
ұстауға бар күшін салуда. йткені бағаны ұдайы
бақылауға алу, оның негізсіз к6теріліп, бейберекет
кетуіне тосқауыл қою 6ңірлердегі әлеуметтік жағдайдың
шиеленісуіне жол бермейтін алғышарттардың бірі
болып табылады әрі әл-ауқаты т6менгі топтарды
күнк6ріс қиындықтарынан қорғауға септігін тигізеді.
Бұл ретте ақпарат к6здерінің бірқатар деректерін
келтіре кетуге болады. Мәселен, Ақт6бе қаласында
б6лшек сауданың қазіргі заманғы түрлерін дамытуға,
жергілікті тауар 6ндірушілердің 6німдерін делдалсыз
6ткізуге бет бұрған. Халық к6п тұтынатын азық-түлік
тауарларына, оның ішінде к6к6ніс 6німдеріне бағаны
тұрақты м6лшерде ұстауға, оған қажетті қорды алдын
ала жинақтап алуға к6ңіл б6лінуде. К6к6ніс сақтау
қоймалары желісі қалыптасып, құрылымдалған. Тез
бұзылатын азық-түлік 6німдерін сақтау үшін қазіргі
заманғы тоңазытқыш қоймалары іске қосылған.
Сондай-ақ әлеуметтік маңызы жоғары тағам – нан
бағасының артпауы қатаң қадағалануда.
Еліміздің тұтыну нарығының сиымдылығы орта
есеппен 18 млн. адамды құрайды. Еуразиялық одаққа
кіргеннен кейін оның м6лшері он есе ұлғайды. Бірақ,
сауда әріптестермен арадағы қарым-қатынастарда
сәйкессіздік басым, мәселен азық-түлік импорты артып
келеді. Сондықтан да импорт алмастыру бағдарламасын
егжей-тегжейлі жасап, іске асыру тұтыну нарығын
тұрақтандыруға, инфляцияны ауыздықтауға септігін
тигізер еді. Мұнымен қатар халықтың банк мекемелеріне
берешегін азайту, кредиттерін бір ізге түсіру де маңызды.
Осыған байланысты президент Қасым-Жомарт Тоқаев
6ткен жылы тұтыну несиелерінің шектен тыс артуына
жол бермеу туралы тапсырма да берген болатын. Жуырда республиканың қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің т6райымы президентке 6ткен жылдың
қорытындысы бойынша экономиканы кредиттеудің 5,5
пайызға ұлғайып, 14,6 триллион теңгеге жеткені жайында баяндады. Дағдарысқа қарамастан шағын және
орта бизнеске берілетін кредиттер, оның ішінде бизнеске қолдау к6рсетудің мемлекеттік бағдарламаларын
кеңейту арқылы 7,1 пайызға, яғни 4,2 триллион
теңгеге дейін 6скен. Президенттің тапсырмасы бойынша экономиканың зардап шеккен секторларындағы
шағын және орта бизнестің барлық кредиттерін
жылына 6 пайызға дейін субсидиялау тетігі іске
асырылған. Халықты әлеуметтік қорғаудың қаржылық
тетіктерінің қолданысқа енгені к6ңілге үміт ұялатады.
Атап айтқанда мемлекет басшысының тапсырмасы
бойынша халықтың борыштық жүктемесін азайту
ж6ніндегі реттеу шаралары қабылданған. Соның
арқасында тұтынушылық кредиттің 6суі азайған. Биыл
қарыз алушы жеке тұлғаларды оңалту және кредиттер
бойынша сыйақының шекті м6лшерлемелерін реттеу тетіктері енгізіледі, олар қарызын қайтармайды.
1 қаңтардан бастап барлық микроқаржылық ұйымдардың, оның ішінде ломбардтар мен онлайн-кредиттеу компанияларының қызметін лицензиялау
енгізілген. Бұл олардың есеп беруін, ашықтығын және
жауапкершілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Зейнетақы активтерінің бір б6лігін жеке басқарушы
компаниялардың басқаруына 6ткізу 6з кезегінде
халықтың инвестициялық мүмкіндігін арттырады.
Бұл аталғандардың барлығы еліміздің тұтыну нарығын
тұрақтандыруға себепкер болмақ.

Қазақстанның кадрлық әлеуеті
Осыдан 30 жыл бұрынғымен
салыстырғанда кемшін түсіп
жатсақ та, Қазақстанның кадрлық
әлеуеті айтарлықтай жоғары:
жұмыс берушілер жұмыс іздеуші
үш адамның екеуінен кәсібилікті
талап етеді екен. Кейбір салаларда,
мәселен, қаржы секторы мен
денсаулық сақтау саласы
қызметтерінде кәсіби маман
болмай, іс жүзінде жұмысқа тұру
мүмкін емес, деп жазады finprom.kz
сайты.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Адами капитал – еліміз экономикасы дамуының 6зекті фактор ларының бірі. Қазіргі кезде
әлемнің белсенді 6згеріс үстіндегі
жағдайында к6зге ұрарлықтай
қайта құрылымдар еңбек нарығына
да әсерін тигізуде. Басты 6згерістер
кәсіпорындар іс-қимылы цифрландыру мен автоматтандыру
үдерістері жеделдетілген қарқынға
түзілгенде, яғни т6ртінші 6неркәсіптік революция аясында жүзеге
асып жатыр. Экономика тарапынан дер кезінде жаңғырту және
тұрақты түрде 6се түскен соған
қажеттілік үшін цифрландыру саласында білікті кадрлар дайындау
т6тенше маңызды болып саналады.
Қазір елімізде орта және жоғары
білікті жұмыс күшіне сұраныс артып отыр, ал т6мен білікті жұмыс
орындарының саны айтарлықтай
азайған. Мәселен, 2020 жыл дың
қаңтар-қазан айларында электрондық еңбек нарығында 784
мың бос орын жайғастырылса,
солардың 66%-сы біліктілікті талап етеді. Бұл ретте қаржы және
сақтандыру қызметі, денсаулық
сақтау, сондай-ақ ақпарат пен
байланыс сияқты салалар 10 жұмыс
іздеушінің 9-ында біліктілігі болуын талап етеді. Аймақтар б6лісінде білікті кадрлерге қажеттілік Қостанай облысында (бос
орындардың 80%-ы білікті еңбекті
талап ететіндер қатарына жатады екен), Нұр-Сұлтан (79%)
қаласында және Алматыда (77%)
неғұрлым жоғары.
Осылайша, еңбек ресурстарын дамыту мемлекеттің басты
міндеттерінің бірі болып табылады. Осы жылдың қаңтарында
премьер-министр Асқар Мамин
үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде
2021 жылға, соның ішінде бәсекеге

қабілетті адами капиталды дамыту
да бар, жеті негізгі бағыттарды атап
к6рсетті (1-инфографика).
Адами капиталды дамытуға
Қазақстанда, бірінші жыл емес,
назар к6бірек аударылуда. Мәселен, соңғы жылда білім беру саласына бағытталған инвестициялар
42,2%-ға артып, 301,6 млрд теңгені
немесе елдегі күрделі қаржы жалпы сомасының 2,4%-ын құраған.
Бұдан 6зге, Қазақстанда цифрландыруды дамыту жағдайында,
экономиканың 9 саласын қамтыған Жаңа кәсіптер мен құзіреттер атласы құрылған. Атласта
кәсіптердің мынадай 3 тобы атап
к6рсетілген:
tíĨŚĨĳĨĸŃoĸĭĹĴİĺŞĸĬĭĮĶŔ
болса да, таяу кезеңде пайда болу
ықтималдық үлесі жоғары.
tŪįīĭĸĴĭĳďĳĭĸoĮŃĳĬĨĴĲĭ
зеңде күшті 6згеретін нарықта бар
кәсіптер мен мамандықтар.
tíĶŎĨĳŃķĲĭĺĭĺďĵĬĭĸoĮĨŔŃĵ
жылдарда қажет болмайтын кәсіптер мен мамандықтар.
Жұмыс істеп жатқан мамандардың біліктілігін арттыруға кәсіби бағдар беру және солар дың
іс-қимылына арналған алаңдар
барған сайын маңызды бола түсуде.
Сондай оңды орталардың бірі –

1-инфографика
Салалар бойынша бос орындар саны. 2020 ж. қаңтар-қазан
Сала

Бос орындар саны

Ауыл шаруашылығы
Тау-кен өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Электрмен, энергиямен жабдықтау
Сумен жабд-тау ж/е қалдықтар жою
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймалау
Орналастыру ж/е тамақтану қызм-рі
Ақпарат ж/е байланыс
Қаржы ж/е сақтандыру
Жылжымайтын мүлікпен операц-лар
Кәсіби ж/е ғылыми іс-қимылдар
Әкімшілік ж/е көмекші қызметтер
Мемлекеттік басқару ж/е әлеуметтік
қамтамасыз ету
Білім беру
Денсаулық сақтау
Өнер ж/е ойын-сауық
Өзге де жеке қызметтер
Сала анықталмаған

Еңбек ресурстарын дамыту орталығының мәліметтері негізінде

2-инфографика
Білім беруге инвестициялар. Қаңтар-желтоқсан (млрд тг)

Барлығы

Өсімі

ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері негізінде

«Астана» халықаралық қаржы
орталығы (АХҚО) базасындағы
Үзіліссіз кәсіби даму бюросы
(BCPD). Бұл бюро озық әлемдік
үлгілерді қолданатын халықаралық кәсіби сертификаттауға
дайындыққа мамандандырылған, сондай-ақ кейіннен АХҚО
экожүйесінде және одан да тыс
жұмыс істейтін кадрлық резерв пен
халықаралық деңгейдегі кәсібилер
пулын құрайтын болады (2-инфографика).

Біліктілер үлесі

Барлығы

АХҚО-ның Үзіліссіз кәсіби
даму бюросы 6зінің мамандарды
оқыту бағдарламасын жасайды,
сонымен қатар қаржылық және
инвестициялық сауаттылық үшін
кәсіби шаралар 6ткізеді. Бүгінде
BCPD-де қаржылық технологиялар (финтех) мен цифрлық экономиканы қосып есептегенде 25 түрлі
тренингтік бағдарламалар арқылы
5 мыңнан астам адам біліктілігін
арттырудан 6ткен. Жалпы алғанда,
бюроның кадрлық резервіндегі де-

ректер базасында қызметкерлерді
басқару, IT, қаржы және аудит, т.б.
сияқты 12 мыңнан астам кәсібилер
бар. 2025 жылға дейін АХҚО-ның
кадрлық резерві 50 000 жоғарысыныпты үміткерлермен толықпақ.
Сонымен қатар бюро QWANT
жоғары технологиялар мектебі
базасында цифрлық 6німдер
мен қызметтер нарығының қазақстандық сегменті үшін кадрлар
дайындайды, зерттеулер 6ткізуге
мүмкіндік береді, жалпы алғанда,
кәсіби білім берудің қазақстандық
секторын дамытуға үлкен үлес
қосады.
АХҚО экожүйесіне тіркеу
мүмкіндігі қарастырылуымен
қатар, шетелдік және қазақстандық
компаниялар құзыреттіктен 6зге,
салықтық артықшылықтар мен
мүдделерін және бизнестерін
қорғап, кадрлық резервке қосылу
мүмкіншіліктерін де иелене алады. Мұның бәрі кәсіпкерлердің
жаңа бизнес ашуын немесе осы
орталықтағы бар базаға оқшаулануын жеңілдетеді.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

29 қаңтар – 5 ақпан аралығындағы
жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша 5 ақпанда теңгенің нарықтық
бағамы апта ішінде 0,9%-ға (424,22ден) нығайып, бір АҚШ доллары үшін
420,49 теңге деңгейінде қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2021
жылғы 29 қаңтар – 5 ақпан аралығындағы кезеңде дамушы елдер валюталарының серпіні оң болды. АҚШ Сенаты алдағы апталарда $1,9 трлн долларға ынталандыру топтамасының қабылдануын
қамтамасыз ететін бюджеттік қарарды
қолдады.
Деректерге сәйкес қаңтарда
АҚШ-та еңбек нарығының қалпына
келуі бәсеңдеді: жұмыссыздықтың 6,3%-ға дейін т6мендегені байқалды (желтоқсанда 6,7%), ауыл
шаруашылығы саласына жатпайтын сектордағы жұмыс орындарының
саны 49 мыңға артты. АҚШ президенті Трамп әкімшілігінің сыртқы саяси шешімдерін, оның ішінде Германиядағы әскер санын қысқарту
және Сауд Арабиясы басқаратын
Йемендегі операцияны қолдау туралы шешімдерінің күшін жоятыны туралы хабарлады.
Дамушы елдер валюталарының**
АҚШ долларына қатысты бағамдарының серпіні т6мендегідей қалыптасты:
tùŞĸďĲĳİĸĨĹŃõèĩĨĹŀŃĹŃĵŃŚ
ағымдағы жылы м6лшерлемені
т6мендету және капитал ағынының
ұлғаюын күту туралы мәселені қарау дың мүмкін еместігі туралы түсіндірмесі аясында 3,4%-ға (7,31-ден
7,06-ға дейін) нығайды;
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃçœÿĬĶĳĳĨĸŃ

бағамының әлсіреуі аясында 2,3%-ға
(20,57-ден 20,09-ға дейін) нығайды. ОБ
басшысы реттеушінің м6лшерлемені
сәуірде кезекті т6мендету мәселесін
қарастыруы мүмкін екендігі туралы
хабарлады;
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸĨĵĬŃŔĨŚĺĨĸĬĨ
6ндірістік белсенділік индексінің
елеулі 6сімі туралы деректердің шығуы
аясында (желтоқсанда 50,9-дан 50,3ке дейін) 2,1%-ға (15,16-дан 14,84-ке
дейін) нығайды;
tèĸĨįİĳİħĸĭĨĳŃñĶĵīĸĭĹĺďŚĭĲď
палатасында да т6раға ретінде Президент қолдайтын кандидаттарды сайлау
туралы хабарламалар аясында 1,6%ға (5,47-ден 5,38-ге дейін) нығайды,
бұл саяси келіспеушілік тәуекелін
т6мендетеді;
t÷ĭĹĭıĸĻĩĳďĴŠĵĨıĩĨŎĨĹŃĵŃŚ
6суі аясында (аптасына +6,2%) 1,6%ға (75,88-ден 74,65-ке дейін) нығайды;
tŝĵĬďĸĻķİħĹŃ ĺĭĵ 
ке дейін біршама нығайды. Қаржы
министрлігі экономиканы қалпына
келтіру үшін шамамен жарты триллион АҚШ доллары сомасындағы
шығыстар жоспары туралы жариялады;
tïĵĬĶĵĭįİħĸĻķİħĹŃĨķĺĨďŀďĵĬĭ
6згерген жоқ, 14 030 деңгейінде қалды.
ІЖ 2020 жылғы 4-ші тоқсанда 2,19%ға ж/ж т6мендеді.
* шолуды Қазақстан Респуб ликасының 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
ТАЛБЕСІК

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Елбасы Н.8.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру» мақаласы бірнеше
бағытты қамтиды. Соның бірі
еліміздің сакралды картасын
әзірлеу. Қазақстанның қасиетті
жерлерін насихаттау қазіргі
таңда зекті мәселелердің біріне
айналды. Ұлан-ғайыр еліміздегі
киелі мекендерді шетелдіктерге
к рсету рухани жағымен
қатар экономикалық тұрғыдан
мемлекетімізге оң ықпалын тигізері
с зсіз. Ал шетелдік азаматтардың
қазақ жеріне к птеп келуі үшін
туризмді дамыту маңызды-ақ.

DIGITAL ALMATY – 2021
ЦИФРЛЫҚ ДАМУ
БҰРЫНҒЫДАН ДА jЗЕКТІ

НҰРЛАН ҚҰМАР
Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Н. .Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында:
«Туған жерге деген сүйіспеншілік,

Әлемдік экономиканың
құлдырауды білмейтін саласы
туған елге – қазақстанға деген
патриоттық сезімге ұласады.
Жергілікті нысандар мен елді
мекендерге бағытталған «Туған
жер» бағдарламасынан б6лек,
біз халықтың санасына одан да
маңыздырақ – жалпыұлттық
қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек», – делінген. Қазақстан ның қасиетті жерлерінің
мәдени-географиялық белдеуі
– неше ғасыр 6тсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап,
аман алып шығатын символдық
қалқанымыз іспетті.

Бүгінде тіпті Қытай, Ресей, Қазақстан болып, үш жақтап «Ұлы
Жібек жолының» даңқын қайта
жаңарту жоспары да бар. Батыс
Еуропа – Батыс Қытай күре жолы,
«Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша қолға алынып жатқан к6лік
инфрақұрылымын жаңарту жобалары елімізде туризмді жан-жақты
дамытуға жол ашары анық.
Міне, осының бәрі сайып келгенде, Қазақстанның бүкіл әлемнен
шетелдік туристер ағынын молайта
түсуіне қолайлы жағдай жасайды. лемдік туристік нарықтың

«Болашаққа бағдар: Руха ни жаңғыру» бағдарламасының
жалғасы болып табылатын Тұңғыш
Президенттің «Ұлы даланың
жеті қыры» жаңа бағдарламалық
мақаласы Қазақстан халқының
ыстық ықыласына б6леніп,
қоғамда кең талқыға түсуде. Ол
қазірден-ақ тарихи құжат деген
атқа ие болып үлгергені анық.
Бүгінде әлемнің алдыңғы
қатарлы 30 елінің қатарына
кіруге ұмтылып отырған тәуелсіз
Қазақстанның алдында тұрған
ұланғайыр міндеттер аз емес.
лемдегі дағдарысты кезеңнен
сүрінбей 6тудің әрқилы жолдарын Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Н. .Назарбаев
6зі әрдайым айтқан болатын.
Оның басты бағыттары «Нұрлы
жол» бағдарламасында тайға таңба
басқандай айқын к6рсетілді. Одан
бері де Президент белгілеген «Ұлт
жоспары –100 нақты қадамда» да
одан әрі дамытылып, сараланды.
Осындай сындарлы сәттерде
Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған индустриялық-инновациялық даму
бағдарламасы экономиканы әр
тараптандыруға елеулі серпін
бергені с6зсіз. Сонымен қатар, бұл
орайда экономикамызды нығайта
түсудің басқа да 6рісті жолдары аз
емес. Бүкіл т6рткүл әлеммен тығыз
байланысымыз әр салада күшейіп,
барыс-келіс үдей түскен қазіргі
кезде экономиканың тынысын
ашатын тағы бір шұрайлы жол
– туризм индустриясын дамыту
болмақ.
лем сарапшыларының нақтылауына қарағанда, туризм индустриясы мұнай-газ саласынан
кейінгі ел қоржынын толтыруда
екінші орында тұрған к6рінеді.
Құс қанаты талатын, әлемде
к6лемі жағынан тоғызыншы
орын алатын Қазақстанда туризмді дамытуға әлеуеті жеткілікті.

дәстүрлі аудандары 6зінің
рекреациялық сыйымдылығының
шегіне іс жүзінде жеткендіктен,
туризмнің 6суі туристер баратын
жаңа аумақтар есебінен басым дамитын болады.
Осыған байланысты, Қазақстанның әлемдік туристік нарықта
6зінің лайықты орнын табуға
бірегей мүмкіндігі бар. Қазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың
құлдырауды білмейтін саласы.
Мамандардың орташа есебі бойынша, бір шетелдік туристің
беретін табысын алу үшін шамамен 9 тонна тас к6мір немесе 15
тонна мұнай не болмаса 2 тонна
жоғары сортты бидайды әлемдік
нарыққа шығару керек. Бұл ретте, шикізат сату елдің энергия
к6здерін азайтады, ал туристік
6ндіріс – таусылмайтын ресурс
екені с6зсіз. Шетелдік эко номистердің есебі бойынша, 100 мың
турист қалада орташа есеппен екі
сағат болған кезінде кемінде 350
мың доллар немесе адам басына
бір сағатта 17,5 доллар жұмсайды.
С6йтіп, шикізат сату 6зіндік
экономикалық тығырыққа тірелу
болса, ал туризмді дамыту – ұзақ
мерзімді, экономикалық тиімді
болашақ.
Кең байтақ қазақ жерінде табиғаттың 6зі бере салған шұрайлы
6лке, кім-кімді де 6зінің к6ркем
келбетімен тамсандыра алатын
жерлері аз емес. Іргедегі Бурабай,
Баянауыл, Ұлытау б6ктері, Шарын шатқалы, Алтай мен Алатау
арасы, бүкіл түркі жұртының рухани астанасы дерлік Түркістан,
Каспий жағасындағы Кендірлі
демалыс аймағы, Ақсу-Жабағылы
және басқа да жасыл 6лкелер мен
к6рнекті орындар жеткілікті. Саф
ауасы, тұнық суы, жасыл желегі
бір с6збен айтқанда сұлулықты
к6ре алатын жандардың жанарын
байлайтын бір 6лке. Жер жәннаты
– Жетісу.

Қысқы демалыста тынығуға
болатын Жетісудағы 7 керемет
орын тамылжыған жаз кезінде
ғана емес қыста да табиғатымен
к6з тартады. К6ктемнің келуіне де
аз уақыт қалды. Соған қарамастан
қыс мезгілінің к6ркем табиғатын
к6ру үшін туристердің қатары артуда. Қазірдің 6зінде Жетісудың
к6птеген жерлеріне барып қыстың
қызығын қызықтап үлгеруге болады.
Алматы облысы Кеген ауданына қарасты Шырғанақ ауылдық
округіндегі ерекше Мұзтау к6пшіліктің демалыс орнына айналды.
Қыс мезгілі бастала салысымен
жұрт біткен осында ағылады. Ол
жер астынан арнайы шығарылған
құбыр арқылы атқылап тұрған су
арқылы пайда болатын шағын
мұзтау. Зеңгір к6кке атқылаған
судың ұзындығы 14 метрге жетеді.
К6пшілік ұшар басы шағын
шыңдай мұзтауға балаларын апарып, демалдырып қайтады. Мұнда
күндіз де, түнде де келушілер к6п.
Қапшағай су қоймасы туристер
үшін жазда таптырмас орын болатын. Ал, биылғы қыста ерекше
к6рініспен к6пті таңқалдырды.
Су жағасына түскен үлкен мұз
кесектері тамаша табиғатты айшықтай түседі. Тиісінше бұл жаққа
арнайы барып суреттерін желіге
жүктегендер 6те к6п. Айрықша мұз
қырқалар талай адам ның қызығушылығын оятады.

Оның тұрғызылғанына 130 жылдан астам уақыт 6тіпті. Сәні мен
сәулеті келіскен мешіт бүгінде
ХІХ-ғасырдың тарихи ескерткіші
ретінде мұражайға айналған.
Тарихи к6не ғимараттың басты
ерекшелігі – қытай үлгісінде салынуында. Жалпы биіктігі 14,5
метр, мұнараның биіктігі 19
метрді құрайды. Алланың екінші
үйі саналған мешітке арнайы
келіп к6рушілер к6п. Тілек тілеп,
ниет қылып дұға етіп жатады. з
кезегінде бұл жер тану мекені ғана
емес тағзым орнына айналған.
Қора шатқалы – қазіргі таңда
Жетісу Алатауындағы ең танымал
шатқал болып саналады. Ол еңдік
бағытта жайылып, 70 шақырымға
созылып жатыр. Қора шатқалы
бірқалыпты тереңдікте орналасқан.
Т6менгі ағыста оның тереңдігі 700800 метрге жетеді. Асқар шыңмен
астасқан сұлулықты қыста осы
жерден таба аласыз.
Сарқандағы Шымбұлаққа
да барғысы келетіндердің саны
күннен-күнге к6беюде. Тау шаңғы базасы Сарқан ауданының
Черкас ауылында орналасқан.
Кешендегі шаңғы жолағының
ұзындығы 735 метр. Сондай-ақ,
мұнда мұз айдындағы сырғанақты
ұнататындар үшін арнайы орын
да қарастырылған. Ал, ересектер
мен балалар тюбинг, сноубордпен
биіктіктен сырғанауға мүмкіндік
жасалған.

Елімізде ақпараттық технологиялар саласында 100
мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылады.
Бұл туралы премьер-министр Асқар Мамин «Digital
Almaty – 2021: Жаһандық экономиканың цифрлық
болашағы» атты халықаралық форум мінберінен
айтты. «Цифрлық индустриядағы бизнесті қолдау
шараларының арқасында біз бір мыңнан астам инновациялық компания құруды жоспарлап отырмыз.
Жалпы, IT-индустриясында 100 мыңнан астам жаңа
жұмыс орнын құру к6зделген. Бұл экономиканың
барлық саласына мультипликативті әсер береді», – деді
үкімет басшысы.
Сонымен қатар, ол алдағы бес жыл ішінде барлық
облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар
қалалар 5G желісімен қамтамасыз етілетіндігін атап
6тті. «Қазіргі таңда цифрландыруды дамыту мәселелері
бұрынғыдан да 6зекті. Біздің алдағы онжылдықтағы
бәсекеге қабілеттілігіміз ұлттық экономика деңгейінде
де, ЕАЭО кеңістігі деңгейінде де технологиялық
жұмысымызға байланысты болады. Одақ органдарына т6рағалық ету шеңберінде Қазақстан ЕАЭО
бірыңғай нарығын цифрландыру әлеуетін толық
іске асыруға күш салады. Біз Одақтың күн тәртібінде
тұрған цифрлық дамуға қатысты бастамаларды әзірлеу
мен іске асыруға бірлесіп күш саламыз», – деді Асқар
Мамин.

ОРМАН – ЕЛ БАЙЛЫҒЫ
КЕШЕНДІ ЖОСПАР ҚОЛҒА АЛЫНДЫ
Мемлекет басшысы Жолдауында жүктелген еліміздің
орман алқабын ұлғайту тапсырмасы аясында Тараз
ңірінде жасыл желек қорын арттырудың кешенді жоспары жүзеге асырылуда.
Қазір Жамбыл облысындағы мемлекеттік орман
қорының жалпы к6лемі 4,4 млн гектарды құраса, оның
тоғай к6мкерген жері – 2,4 млн гектар. Яғни орман
қоры облыс жер аумағының 30,8 пайызын, ал орманды жерлер 15,47 пайызын алып жатыр. Ал осынау
аумақты қору, күзету, 6рістету жұмыстарымен орман
шаруашылығы мекемелерінде барлығы 931 жұмысшықызметкер айналысады. ткен жылы орман екпелері
3054 гектарға отырғызылып, 2750 гектарға сексеуіл
тұқымын себу жұмыстары жүргізілген. Жамбыл облысы әкімдігі табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының орман шаруашылығы
және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау
б6лімінің басшысы Данияр Башанов былтыр күз айында тұқымбақтар к6лемі ұлғайтылғанын айтты. «ткен
жылы мекемелерде жоспар бойынша 49 гектарға
қарағаш, жүзген, сексеуіл к6шеттерінен тұқымбақ
жасалып, к6шеттер 6сірілді. Жоспарға сәйкес жалпы
аумағы 4,4 гектарды құрайтын тұқымбаққа 25 000
әртүрлі қылқан жапырақты ағаш отырғызылды. Күз
айында сексеуіл тұқымбағы 44 гектарға артып, жалпы
к6лемі 93 гектарды құрады», – деді Данияр Башанов.
Мемлекет басшысының 6ткен жылғы Жолдауында атап к6рсетілген дәл осы орманды молықтыру,
яғни орман екпесін молайту тапсырмасы аясында
басқарма тарапынан арнайы жоспар құрылған. «Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, республика
бойынша отырғызылатын 2 млрд ағаштың 140 млн
түбі Жамбыл облысының орман қорына егіледі. Осы
мақсатта Жамбыл облысы бойынша кешенді жоспар
әзірленіп, орман және аң шаруашылығы комитетімен
келісілді. Аталған жоспарға сәйкес 79,4 мың гектар
орман қоры үшін жер дайындалады», – деді б6лім
басшысы.
Сондай-ақ республика бойынша елді мекендер
мен айналасына егілетін 15 млн түп ағаштың облысқа
тиесілі 970 мың к6шетін отырғызудың бес жылдық жоспары да бекітілген. Алдағы уақытта жоспарға сәйкес,
аудан және қала әкімдіктерімен бірлескен жұмыс
жүргізіледі.

ОРТАҚ НАРЫҚ
ЭЛЕКТР ҚУАТЫН jНДІРУШІЛЕРДІ
ҚАНДАЙ jЗГЕРІСТЕР КҮТЕДІ?

К6рікті К6лсайды білмейтіндер
кемде-кем шығар. Алайда, барлығы
қыстағы оның к6рінісіне куә болған
жоқ. К6лде пайда болған к6к мұз,
айналаны қалың қар басып қалған
қалың орман сұлулығы, жұмсақ
таза ауасы бәрі-бәрінің тым әсерлі.
Мұнда табиғат анадан бойыңызға
қуат жинап алуға болады.
Талайды тамсандырған Түрген шатқалының да қысқы сұлу лығы ерекше. Нулы орманы,
мамыққа оранған айналасы,
биік-биік шоқылары к6рген к6зді
сүйсіндірмей қоймайды. Шатқал
аумағында 7 сарқырама орналасқан. Адамдардың к6п баратыны
«Аюлы» және «Тескенсу». Алғашқы сарқырама биіктігі 30 метр.
Тап осы жерде «сұлулық к6зі» атты
мұздыбұлақ орналасқан.
Шежірелі шегесіз тұрғызылған ағаш мешіті ерекше құрылысымен туристерді қызықтырмай
қоймайды. Жаркент мешітінің қаланың қақ ортасында орналасқан ерекше ғимарат.

–Туристерге берілетін қажетті
қондырғылар мен құрал-жабдықтардың барлығы Швейцариядан әкелінген. Жалпы, 2019-2020
жылдар аралығында қысқы маусымда туристер саны 186,8 мың
адамға жетті. Ал, жыл басынан
196 000-нан аса адам Жетісудың
табиғатын тамашалап қайтқан.
Аймақта туризмді дамыту бастамасында Алматы тау кластерінің
жол карталары әзірленген болатын. Бүгінгі күні тау кластерінің
аумағында 25 аспалы жол және 40
шақырымнан астам шаңғы трассалары жұмыс істейді. Аталған бағыттағы шараларды әлі де жалғастырамыз, – деді облыстық туризм
басқармасының басшысы Жанар
Алшымбаева.
Жалпы, экономиканы жандандыруда туризмнің алар орны
ерекше. Жерінің үсті де, асты
да к6ркем һәм сұлу бұл аймақта
қысқы туризмнің әлеуетін бұдан да
жақсарта түсу үшін әлі де жоспарлы
түрде жұмыстар атқарылмақ.

Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ энергетика
нарығы жағдайында ндіруші мен тұтынушыны қандай
згерістер күтіп тұр?
Орталық коммуникациялар қызметінің к6шпелі
баспас6з мәслихаты барысында осы сауалға қатысты
Еуразиялық экономикалық комиссияның Энергетика
және инфрақұрылым ж6ніндегі алқа мүшесі (министрі)
Эмиль Кайкиев 6з пікірін ортаға салды. «2019 жылдың
мамыр айында біз электр энергиясының жалпы нарығын құруға бағытталған хаттамаға қол қойдық. Бұл
құжатта нарықтың жұмыс істеу ережелері, реттеуші
6кілеттіктер және басқа да бірқатар мәселе к6рсетілген.
Энергия ресурстарына кедергісіз жағдай мен ашық
бағаларды қамтамасыз ететін сауда тетіктеріне к6п
к6ңіл б6лінеді. Электр энергиясының жалпы нарығы
жұмыс істей бастағаннан бастап к6терме саудагерлер
мен сатып алушыларға ЕАЭО-ға мүше басқа елдердің
сатып алушыларымен және сатушыларымен тікелей
келісімшарттар жасасуға мүмкіндік беріледі. Осы
хаттаманы, яғни халықаралық шартты іске асыру
шеңберінде бірқатар құжат дайындалады», – деді
Эмиль Кайкиев.
ЕЭК министрі электр энергиясының жалпы
нарығын 2025 жылдың 1 қаңтарынан кешіктірмей
іске қосу керектігін атап 6тті. «Электр энергиясын
6ндірушілер үшін бұл 6згерістер сату нарығының
ұлғайғанын білдіреді. Осы орайда электр энергиясының
к6терме сатып алушылары келісімшарт талаптары
тиімді жеткізушілерді таңдай алады», – деді спикер.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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БИЗНЕС&НАРЫҚ
МОНОҘАЛА

РЫНОК ТРУДА

ТАТНЕФТЬ И ГРУППА
КОМПАНИЙ АЛЛЮР НАЧИНАЮТ
НАБОР ПЕРСОНАЛА В КАЗАХСТАНЕ
Запустить современное
производство с более чем тысячью
рабочих мест планируется уже в
конце 2022 года.

Кентау қарыштап
дамып келеді
Кентау қаласының
экономикасына негізгі капиталға
тартылған инвестиция к лемі
57,2 млрд. теңгеге жетіп, 2019
жылмен салыстырғанда 2,3 есеге
скен. Кентау қаласындағы
индустриалды аймақта 10
жобаны іске асыру жоспарланған.
Оның үшеуі жүзеге асып,
ашылғалы бері 3,2 млрд. теңгенің
німі ндірілді. 100-ден астам
адам жұмыспен қамтылды. Биыл
тағы бес жоба іске қосылмақ.
Нәтижесінде, 116 жаңа жұмыс
орнын ашу жоспарланып отыр.
АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
Кентау қаласында қазіргі
таңда жұмыс істеп тұрған шағын орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 8 мыңнан асады.
нім к6лемі 30,6%-ға артқан.
«Нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасының»
екінші бағыты шеңберінде жыл
басынан «Ырыс» МҚҰ арқылы
250 млн. теңгеге 70-тен астам
жоба қаржыландырылды.

«Яссы-несие» несиелік
серіктестігі арқылы кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік
бағдарламалары аясында 43
жобаға 1,6 млрд. теңге несие
берілді. Сонымен қатар, «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасымен
300 азаматқа 166 млн. теңге
к6лемінде грант б6лінген. Олардың қатарында кондитерлік
6німдерді 6ндіру, тамшылатып
суару, мал шаруашылығы және
басқа да сала мамандары бар.
ткен жылы «Бизнестің жол
картасы 2020-2025» бағдарламасы бойынша үш кәсіпкер 12
млн. теңге грант жеңіп алған.
Субсидиялау үшін екінші деңгейлі банктер арқылы 9 жоба
несиелендірілуге оң шешімін
алған. 2020 жылы кәсіпкерлікті
қолдау мақсатында, «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ Кентау қалалық филиалы арқылы 700 млн.
теңге 6-7 % м6лшермен несие
берілді. «Қарапайым заттар
экономикасы» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Кентау
қаласы бойынша 21 жоба қаралып, жартысынан астамы несиелендірілді.

ЦИФРЛЫ ҘАЗАҘСТАН

KamaTyresKZ объявляет о
наборе персонала производства
на свой новый шинный завод в
Сарани Карагандинской области.
На предприятии запланировано
создание 1116 рабочих мест.
Компания возьмет на себя
обучение сотрудников необходимым навыкам. На первом этапе
190 работников нового завода
посетят действующее шинное
производство «Татнефти» в городе
Нижнекамск (Россия, Республика
Татарстан), где пройдут соответствующую подготовку. При этом
KamaTyresKZ берет на себя все
расходы по переезду, проживанию
и оплате труда будущих специалистов.
Так же, в связи с созданием

нового производства планируется
открытие в двух технических
колледжах Сарани обучения по
востребованным специальностям:
«Резинотехническое производство» и «Слесарное дело».
Кроме того, ведутся переговоры по обучению высококвали-

фи цированных специалистов
на химическом факультете
Карагандинского университета
имени Букетова.
Напомним, что планируемая
мощность создаваемого казахстанско-татарстанского предприятия – 3 млн легковых и

легкогрузовых шин, а также 0,5
млн грузовых шин в год. Запуск
производства ожидается в конце
2022 года. Автомобильные
шины будут направляться на
первичную комплектацию
автомобилей, производимых в
Казахстане, вторичный рынок,
а также на экспорт в страны
ближнего зарубежья, в том числе
в Российскую Федерацию. Объем
инвестиций в создание нового
предприятия составит свыше 125
млрд тенге.
За более подробной информацией по найму персонала можно
обращаться в Центр занятости
населения города Сарани по e-mail
cz-saran@mail.ru или в кадровую
службу ПАО «Татнефть» по e-mail
BukhminPN@tatneft.ru, а так же
в WhatsApp по номерам сотовых
телефонов: 8-707-981-82-78; 8-775981-82-78; 8-700-302-71-75; 8-775573-89-01.

ЭКОЛОГИЯ

Қауіпсіз технологиялар –
өндіріске
Алматы қаласында ҚР Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігінің ұйымдастыруымен
Жаңа экологиялық кодекс
нормаларын түсіндіру бойынша
ауқымды жиын тті.
НҰРЛАН ҚҰМАР

Алдын-ала жазба
бойынша қабылдайды
Эпидемиологиялық жағдайдың
ршуіне байланысты Алматы
қаласының бас санитарлық
дәрігерінің шешімімен қаланың
ХҚО-ларына қабылдау
қатаң түрде алдын-ала жазба
бойынша жүзеге асырылады.
Енді халыққа қызмет к рсету
орталықтарына бару үшін
кезекті алдын ала брондау
қажет.
САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН
Азаматтардың к6п жиналуын және жұқтыру қауіпін
болдырмау үшін карантиндік
шаралардың қатаңдатылуына
байланысты халыққа қызмет
к6рсету орталықтарына кезекке алдын ала тапсырыс беру
қажет. Сонымен қатар, қаулыға
сәйкес қаланың барлық халыққа қызмет к6рсету орталық тарының жұмыс кестесі
де 6згерді. ХҚКО ғимараттарына кіру үшін міндетті түрде
бетперде тағу талап етіледі.

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

Сақтау белгілері 1,5-2 метр қашықтықта сызылған. рбір
ХҚО-да санитайзерлер бар.
Брондауға 6тінім қалдыру
үшін азаматтар egov.kz электрондық үкімет порталын
пайдалана алады немесе 1414
қысқа н6міріне қоңырау
шалыңыз. Брондау рәсімінен
кейін аза мат ХҚКО-ға қай
уақытта келу керектігі туралы
хабарлама алады.
«Біздің әріптестеріміз
фронт-офистерде қызмет
алу шылармен тікелей байланыста. Біз келушілер мен
қызметкерлерді қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге
барынша тырысамыз. Сондықтан к6рсетілетін қызметті
алушыларға қандай да бір ауру
белгілері болған жағдайда ХҚОға барудан бас тартуға кеңес
береміз», – деп хабарлады
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік коорпорациясы
Алматы қалалық филиалының
директоры Данияр Қырықбаев.

TENGE MONITOR
РЕСП УБЛИ КАЛЫҚ Э КОН ОМИ КАЛЫҚ АП ТАЛЫҚ

Бас редактор
Нұржан ҚУАНТАЙҰЛЫ
Бас редактордың
орынбасары –
жауапты хатшы
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Басқосу аясында қоғам белсенділері экологиялық кодексте
ескерілмеген кейбір мәселелерді
к6терді. Бұлардың қатарында
Алматы қаласында жасыл желекті
кесіп, оған айыппұл т6леумен
құтылатын түсініктен арылу, жеке
сектор тұрғындарының қоқысты немесе ағаш жапырақтарын
6ртеуге байланысты жазаны
қатаңдату, ТЭЦ-2 кешенін газға
емес, к6мір де қалдырып, оның
орнына технологияны жаңарту
сияқты ұсыныстар айтылды.
Шара барысында ҚР Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрі Мағзұм Мырзағалиев
қаладағы атмосфералық ауа сапасы 6зекті мәселе болып отырғандығын тілге тиек етті. «Ал ма ты қаласы бірнеше жылдан
бері республиканың ең ластанған
қалаларының тізіміне енген. Ластану жылу к6здерінен шығатын
шығарындылардан туындайды,
бұған ЖЭО-2 және 3, жеке тұрғын үйлер және жол кептелісі
жатады. Осы проблемаларды
шешу үшін 2020 жылғы тамызда
Үкімет қаланың экологиялық
проблемаларын кешенді түрде
шешудің Жол картасын бекітті», –
деп атап 6тті министр.
Сонымен қатар, ведомство
басшысының айтуынша, 2019
жылы қала атмосферасындағы
жылу к6здерінің үлесі 34% құрады:
ЖЭО-2 – 26% (37,8 мың тонна)
және ЖЭО-3 – 8% (11,7 мың тонна). Қазіргі уақытта «СамұрықЭнерго» АҚ «Қоршаған ортаға
әсерді барынша азайта отырып,
Алматы ЖЭО-2 жаңғырту» жобасының техникалық-экономи калық негіздемесін әзірлеу
жүргізуде. «Табиғи газды қолданыстағы қазандықтарға жағуға
арналған ЖЭО-2-ді қайта құру
ЖЭО шығарындыларын 83%
т6мендетеді, ал күкірт диоксиді
және күл шаңы сияқты улы заттар мүлдем жоғалады. Алматы
облысында орналасқан ЖЭО-3
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бойынша да осындай шешімдер
қажет, олардың шығарындылары
Алматының әуе бассейніне 8%-ға
әсер ететіндігін атап 6тті Мағзұм
Маратұлы.
Сондай-ақ, министр Эко логиялық кодекстің жаңа редакциясы аясында қоршаған ортаға
әсерді бағалауда да, мемлекеттік
экологиялық бақы лауды жүзеге
асыруда да қоғамның р6лі едәуір
артқанын хабарлады. «Экологиялық кодексті іске асыру тұтастай республика үшін және
әр 6ңір үшін де аса маңыз ды.
Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар тартылған жол
картасын уақтылы әрі сапалы
іске асыру Алматы қаласындағы
экологиялық жағдайды жақсартуға әкеледі. Осыған байланысты
мен тоқсан сайын жауапты мемлекеттік органдардың Жол картасы тармақтарын іске асыру
барысын қоғам алдында тыңдауды
ұсынамын», – деді министр
М.Мыр зағалиев. Сонымен бірге
жауапкершілікті және қоғамның
р6лін күшейтумен қатар, кәсіпорындарда экологиялық қауіпсіз
технологияларға к6шуден және
шығарындыларды азайтудан
басқа таңдау қалмайтынын, бұл
экологиялық ахуалдың нақты
жақсаруына әкелетініне де тоқталды.
Шара аясында Экология министрлігі, Алматы әкімдігі және
қоғамдық бірлестіктер қала экологиясын бірлесіп жақсартуға

келісті. ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі,
Алматы қаласының әкімдігі,
«Қазақстанның экологиялық
ұйымдарының қауымдастығы»,
«Air Vision» қоры, Табиғат экоқоры, «ECOJER» қазақстандық
6ңірлік экологиялық бастамалар
қауымдастығы» ЗТБ экология
саласында ұзақ мерзімді серіктестік орнату бойынша меморандумға
қол қойды. Осылайша, тараптар
Алматы қаласындағы экологиялық проблемаларды шешу және
экологиялық жағдайды жақсарту бойынша бірлескен шаралар қабылдайтын болады. Меморандум аясында қала ның
эко логиялық мәселелерін кешенді шешу ж6ніндегі Жол картасында к6зделген іс-шаралар дың тиімді іске асырылуын
бақылауды қамтамасыз ету жоспарлануда. Естеріңізге сала кетейік, Жол картасында 20 ісшара қарастырылған. Олардың
ішінде, ЖЭО-2 және ЖЭО-3
газға ауыстыру, қалаға іргелес
жатқан жеке сектор аудандарын
газдандыру, коммуналдық қызмет тер авток6ліктері мен қоғамдық к6ліктерді сығылған
табиғи газға ауыстыру, дизель
отынын пайдаланатын қоғамдық к6ліктерге кезең-кезеңімен
тыйым салу, к6галдандыру және
тағы да басқалары бар.
Бұл үшін тараптар карта тармақтарын орындау бойынша
тоқсан сайын есептік кездесулер

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

6ткізуді жоспарлап отыр. Құқық
бұзушылықтардың алдын алуға
жәрдемдесу және экология саласындағы заңнама талаптарының
сақталуына мониторингті жүзеге
асыру да меморандумның басты
бағытына айналды.
Айта кету керек, 6ткен жылдың соңына қарай Үкімет отырысында ҚР Экология, геоло гия
және табиғи ресурстар министрі
Мағзұм Мырзағалиев ауасы
жо ғары деңгейде ластанған 10
қаланы атаған болатын. «2019
жылдың қорытындысы бойынша атмосфералық ауаның экологиялық мониторингіне сәйкес
45 елді мекеннің ішінде 10 қала
атмосфералық ауаның жоғары
ластану деңгейіне жатады. Олар:
Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Теміртау, Атырау, Ақт6бе,
Балқаш, скемен, Жезқазған
және Шымкент. Сонымен қатар,
ластаушы заттар шығарындыларының едәуір к6лемі Павлодар облысына тиесілі», – деген
еді.
Министр 6ңірлердегі экологиялық ахуалды жақсарту шараларына келгенде ең алдымен
Алматы қаласынан бастады. Алматы қаласында ауаның ластануы
ЖЭО-2 мен ЖЭО-3 жылу к6здерінің, авток6ліктердің және
қалаға іргелес Алматы облысының
газдандырылмаған жеке үйлерінің
шығарындыларымен байланысты
екендігін Үкімет отырысында да
атап 6ткен болатын.
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