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Маңғыстаудағы маңызды нысандар жұмысымен танысты

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Маңғыстау облысына келді. Сапар барысында ол Ақтау қаласындағы №2 емхана
жұмысымен танысты. Мемлекет басшысы аталмыш мекемеде емдеу және
күндізгі стационар кабинеттерін және емхананың жедел медициналық жәрдем
стансасын аралап крді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Гүлайым ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Емханада емделушілерге арнайы
көпсалалы дайындықтан өткен тəжірибелі дəрігерлер қызмет көрсетеді. Тұрғындарға сапалы алғашқы медициналықсанитарлық көмек беруді мақсат еткен
емханада ақпараттық қолдау жүйесі
жұмыс істейді. Соның ішінде тəулік
бойы қызмет көрсететін call-орталық,
сенім телефоны жəне емхананың вебсайты бар.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев
Маңғыстау Өңірлік кəсіпкерлер палатасына барды.

Мемлекет басшысына «Атамекен»
ҰКП басқарма төрағасы А.Мырзахметов
облыстық Кəсіпкерлер палатасы базасында құрылған, ел аумағында алғашқы
«Бизнеске арналған Үкімет» жобасын
таныстырды. Жоба мақсаты – «бір терезе» қағидаты бойынша бизнесті қолдау
мен дамытудың барлық шараларын бір
орталықтан көрсету.
Өңірлік кəсіпкерлер палатасы ғимаратында қызмет көрсетудің 5 бағыты
жұмыс істейді.
– «Бизнеске арналған Үкімет» жобасы арқылы əр кəсіпкер өзінің бизнесін
дамыту, біліктілікті жоғарылату мен қаржыландыруға қатысты консультациялар

мен қызмет көрсетудің кең ауқымын
ала алады. Кəсіпкерлерге барлық қызметтерді бір жерден алуға жағдай жасалған. Ең бастысы – кəсіпкерлер мəселенің күрделілігіне қарамастан, қайда
жүгіну қажет екенін нақты біледі. «Бизнеске арналған Үкімет» арқылы біз
кəсіпкерлерге арналған бірыңғай хаб
құрамыз, бұл жұмыс, жалпы алғанда, ел
экономикасына оң əсер ететін болады.
«Атамекен» келешекте аталған жобаны республиканың барлық өңірлерінде
таратуды жоспарлап отыр», – деп атап
өтті «Атамекен» ҰКП басқарма төрағасы
Абылай Мырзахметов.
Жұмыс сапары барысында Қазақстан
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өңірде
«Бастау» жобасы арқылы кəсіп ашқан
кəсіпкерлермен кездесті. Солардың бірі
– Алтынгүл Қауқарова. Ол кəсіпкерлік
негіздерінен білім алып, Шетпе ауылында балабақша ашты. «Атамекен»
өңірлік микроқаржылық ұйымы 10 млн

теңге несие бөлді. Түпқараған ауданынан Айтөре Бұхаева стоматологиялық
кабинет ашты. Енді тұрғындар аудан
аумағынан ұзамай-ақ кешенді ем қабылдай алады. Құрық ауылынан жас кəсіпкер
Көмекбай Қойбағар түйе шаруашылығын
қолға алды. Қазір ауыл халқын түйе сүті
өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр.
2018 жылы «Бастау» бағдарламасы
бойынша 1056 адам оқуға қатысты, оның
ішінде 305-і жеке кəсібін бастап, 1 мыңға
жуық жұмыс орнын ашты.
Жалпы Маңғыстау облысында 2018
жылы кəсіпкерлікке берілген несие көлемі
11,9 млрд теңгені құрайды. Жалпы сомасы 4,8 млрд теңгеге 424 жоба субсидияланды. «Бизнестің жол картасы-2020»
бағдарламасы бойынша 168 жобаға 3,3
млрд теңге бөлінсе, «Нұр капитал» бағдарламасы шеңберінде 44 жобаға 845,4 млн
теңге жұмсалды. Ал шағын несие ретінде
710 жобаға 7,1 млрд теңге бағытталды.
Мемлекет басшысы Yessenov

Ғылыми-гуманитарлық
байланыстар дами береді

Кездесу барысында Мемлекет басшысы
Қазақстан мен Ресей қарым-қатынастары
тату көршілік жəне одақтастық негізде
жемісті дамып келе жатқанын атап өтті.
– Сіздермен Нұр-Сұлтан қаласында
жүздескеніме қуа ныштымын. Мəскеу
мемлекеттік университетінің филиалы
елордада екі мыңыншы жылдары ашылды.
Бүгінде қазақстандық студенттерге сапалы

білім беріп отырған бұл оқу орны табысты
жұмыс істеуде. Жақында Мəскеуде өткен
келіссөздер аясында Владимир Путинмен
білім саласындағы екіжақты ынтымақтастық
деңгейінің жоғары екенін атап өттік, сондайақ оны жоспарлы түрде дамытуға уағдаластық, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мəскеу мемлекеттік университетінің
ректоры кездесуге мүмкіндік туғызғаны

(Соңы 2-бетте)

Алғашқы мемлекеттік
сапар – Өзбекстанға

Суреттер Президенттің баспасз қызметінен алынды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетінің ректоры Виктор Садовничий мен Халықаралық ынтымақтастық және ашық дипломатия жніндегі Ресей қоғамдық кеңесінің трағасы
Сергей Орджоникидзені қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

University-де болып, жастармен кездесті.
Президентті университет басшысы бір
топ оқытушылармен қарсы алды. Оқу
орнында Мемлекет басшысына алдымен Студенттерге қызмет ету орталығы
таныстырылды.
Бұл орталықта барлық білім алушыларға қызмет көрсетіледі. Студенттердің
толық ақпаратты бір терезеден алуға
мүмкіндіктері бар. Анықтамаларға
жəне транскриптке тапсырысты онлайн
жүйе арқылы беріп, электронды кезек
арқылы дайын тапсырыстарын ала алады. Сонымен қатар студенттерге қызмет
көрсету орталығында 13 мемлекеттік
қызмет көрсетіледі.
Университет ректоры Берік Ахметов
Мемлекет басшысына университеттің
инфрақұрылымы жөнінде баяндап, университетте енгізіліп жатқан жаңа тың
идеяларды таныстырды.

үшін Қазақстан Президентіне алғыс білдірді. В.Садовничий екі елдің жоғары оқу
орындары арасындағы көп жылдық байланыстардың жемісті болғанын атап өтті.
– Менің Қазақстанға деген ықыласым
ерекше. М.В.Ломоносов атындағы Мəскеу
мем лекеттік университетінің филиалы
Қазақстанды жаңғыртудың жаңа кезеңінде
сұранысқа ие, білікті кадрларды даярлауға
зор үлес қосқанын мақтан етемін, – деді
Виктор Садовничий.
Сонымен қатар тараптар екі мемлекет
арасындағы мəдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың өзекті мəселелері жөнінде
пікір алмасты.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 427.77

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президенттің баспасз қызметі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен
тетін алдағы оқиғалар аңдатпасы туралы хабарлады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
14-15 сəуір күндері Қазақстан Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев алғашқы мемлекеттік сапармен Өзбекстан
Республикасына барады.
Келіссөздер барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен сауда-экономи калық,
əлеуметтік-гуманитарлық жəне көлік-транзиттік салалардағы ынтымақтастықты одан əрі нығайтуға бағытталған екіжақты ықпалдастықтың өзекті
мəселелерін, сондай-ақ өңірлік жəне халықаралық күн тəртібіндегі басты
тақырыптарды талқылайды.
Бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады деп жоспарлануда.
Сонымен қатар Қ.Тоқаев пен Ш.Мирзиёев Қазақстанның Өзбекстандағы
жылының салтанатты ашылу рəсіміне қатысады.

12 СӘУІР – ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ

Ғылым табыс көзі
болуға тиіс
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бүгін – ғылым саласы қызметкерлері күні. Ғалымдарымыздың
кәсіби мерекесі 2011 жылы Елбасы Жарлығымен бекітілген. детте,
кәсіби мерекелер қарсаңында сол саланың ұңғыл-шұңғылына үңіле
қалатын әдетіміз болады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Амангелді ҚҰРМЕТ,
«Egemen Qazaqstan»
Жетістігін айтқы мыз келеді,
олқылығы болса, оны да көрсетіп
қалсақ дейміз. Рас, ғылымымыз
дамып жатыр, ғалымдарымыз да
бар. Сөйте тұра, «ғалымдарымыз
бен ғылыми жаңалықтарымызды
жаһан мойындайтын күнге жетсек
қой» дейтін арман-аңсар да бар.
Өйткені елімізде ғылыми-зерттеулер

USD/KZT 379.33

үшін ІЖӨ-нің 0,12 пайызы ғана
жұмсалады.
Бір ғасырдан астам уақыт бұрын
Ыбырай Алтынсарин «Өнер-білім
бар жұрттар...» дейтін атақты өлеңін
жазды. Ұлы ағартушы сол кездің
өзінде қазақтың ғылым-білімнен
алыс қалмауын тілесе керек. Əрине,
бүгінгі замандастарымыз ХІХ
ғасырдың соңындағы қазақ емес.

RUB/KZT 5.87

(Соңы 8-бетте)

CNY/KZT 56.48
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Маңғыстаудағы маңызды нысандар жұмысымен танысты
Баяндамадан соң Президент Теңіз
ака демиясының жұмысымен таныс ты.
Мемлекет басшысының назарына норвегиялық Kongsberg компаниясының кеме
жүргізушілерді жəне кеме механиктерін
оқытуға арналған жоғары технологиялық
тренажерлары көрсетілді. Тренажерларды
жұмыс кезінде студенттердің өздері таныстырған болатын. Қазіргі таңда Yessenov
University студенттері Каспий теңіз жəне
өзен көлігі институтында тəжірибеден өтуде.
Аталған институт – теңіз, өзен жəне аралас
«өзен-теңіз» суларында жүзетін барлық
үлгідегі кемелерде жұмыс істеуге құқығы
бар су көлігі үшін мамандар дайындайтын
Каспий маңындағы жалғыз салалық білім
беру кешені. Студенттердің ірі салалық
кəсіпорындарда, сондай-ақ өзен жəне
теңіз флотының кемелерінде практикалық
дағдыларды алуға мүмкіндігі бар.
Сондай-ақ Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев «Ақтау халықаралық
теңіз сауда порты ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамына барды.
Сапар барысында Мемлекет басшысына
Ақтау теңіз портының қазіргі жұмыстары,

Каспий теңізі арқылы өтетін жүк тасымалын арттырудың перспективалары, сондайақ Ақтау қаласындағы шипажай аймағының
инфрақұрылымын дамыту жөнінде мəлімет
берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев өндірістік
міндеттерді толыққанды орындауға, соның
ішінде жүк тасымалы операцияларын
жүргізуге, кемелерді айлаққа қоюға жəне
қызмет көрсетуге септігін тигізетін порттың
техникалық мүмкіндіктерімен танысты.
Премьер-Министрдің орынбасары Жеңіс
Қасымбек Ақтау халықаралық теңіз сауда портының жаһандық көлік дəлізінің
қиылысында орналасуы, жылына 17,7 миллион тонна құрғақ жүктерді, шикі мұнай мен
мұнай өнімдерін тасымалдауға мүмкіндік
беретінін баяндады.
Сонымен қатар Қазақстан Президентіне
«Маңғыстау» зымыранды-артиллериялық
кемесі көрсетілді. Сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Қорғаныс министрлігінің
Əскери-теңіз күштерінің арнайы техникасымен, қару-жарақтарымен жəне киім
үлгілерімен танысты.
Мемлекет басшысының Маңғыстаудағы
сапары жалғасуда.

Суреттер Президенттің баспасз қызметінен алынды

(Соңы. Басы 1-бетте)

Маңғыстау облысы

Байқоңыр мәселелері талқыланды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент Сенатының Т рағасы Дариға Назарбаеваның т рағалығымен
кеше палатаның кезекті отырысы тіп, онда күн тәртібіне сәйкес бес мәселе
қаралды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
бірінші орынбасары – Қаржы министрі
Жақсыбай САМРАТ,
Əлихан Смайылов жасады. Елбасының
«Egemen Qazaqstan»
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы:
Кезекті отырысты ашқан Дариға жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты
Назарбаева алдымен Президент Қасым- Жолдауындағы талаптарды іске асыру
Жомарт Тоқаевтың 9 сəуірде мерзімінен мақсатында Еуразиялық экономикалық
бұрын президенттік сайлау өткізу туралы одақтың сыртқы шекарасының Қазақстан
Жарлығына қатысты өзінің ойын білдірді. учаскесіндегі өткізу пункттерінің кедендік
«Бұл шешімнің өз уақытында жəне инфрақұрылымын дамыту қажет. Қазіргі
орынды қабылданып отырғанына мен қолданылып отырған инфрақұрылым
сенімдімін. Президент Жарлығы қоғамда өсіп жатқан ағымды толық қамтамасыз
туындап отырған көптеген сұраққа жа- ете алмайды. Өткізу мүмкіндігін ұлғайту
уап береді. Қазақстандықтар үшін ең үшін Қаржы министрлігі «эталондық
қымбат құндылықтар – бейбітшілік, ты- өткізу пункті» тұжырымдамасын
ныштық жəне экономикалық тұрақтылық. əзірледі. Осы тұжырымдамаға сəйкес
Осылар сақталғанда ғана біз Елбасының көлік құралдарының тоқтаусыз қозғалуы
стратегиялық бағытының сабақтастығын үшін техникалық бақылаудың бірыңғай
өткізу дəліздері орнатылатын болады.
жүзеге асыра аламыз.
Тəуелсіздік жылдары қазақстандық 2018 жылдың маусым айында Бейжің
даму моделі өзінің өміршеңдігі мен қаласына жасаған ресми сапарында
тиімділігін бəрімізге толық дəлелдегені Елбасы ұсынылып отырған негіздемелік
анық. Біз барша əлемге экономикалық келісімге қол қойған. Аталған құжат
өсудің, əлеуметтік тұрақтылықтың шеңберінде 9 автомобиль жəне бір темір
жəне ұлтаралық келісімнің айнымас жол өткізу пункттерін жаңғырту жəне
үлгісін кеңінен таныта білдік. Алдағы техникалық жарақтандыру жоспарланған.
сайлау біздің халқымыздың даналығы Осы жобаны іске асыруға Қытай тарамен көрегендігін тағы да дəлелдейтіні пынан 2 млрд юань көлемінде несие
айқын. Президенттік сайлау ел дамуы- алынатындығын айта келіп, министр
на тың серпін беретіні сөзсіз. Президент оның толықтай іске асырылуы 2023 жылға
Жарлығы осы бағыттағы жұмыстарды белгіленгенін жеткізді.
қазірден бастап шұғыл шешуге мүмкіндік
Д.Нөкетаева жобаны іске асыруға неге
береді, деді Д.Назарбаева.
басқа елдің компаниясы жалданбағанын
Бұдан əрі отырыс күн тəртібіндегі мəсе- сұрады. Оған Қытай компаниясы осы салелерді қарауға көшті. Алдымен Қазақстан лада өте тəжірибелі екендігі жəне осынмен Қытай үкіметтері арасындағы Қытай дай қызметтің барлық əлемдік көлемінің
Халық Республикасының жеңілдікті кре- 30 пайыздық үлесін қамтып отырғаны,
дит беруі туралы негіздемелік келісімді ра- сонымен бірге қызметтерінің басқа елдің
тификациялау туралы Мəжіліс мақұлдаған компанияларына қарағанда арзан екендігі
заң жобасы қаралды. Бұл туралы негізгі айтылды. Шағын талқылаудан кейін заң
баяндаманы Премьер-Министрдің жобасы мақұлданып, заң қабылданды.

Екінші болып 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан мен Ресей арасындағы
Байқоңыр қаласының мəртебесі жəне
ондағы атқарушы өкімет органдарын
құрудың тəртібі мен олардың мəртебесі
туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы
хаттаманы ратификациялау туралы заң
жобасы қаралды. Бұл туралы баяндаманы
Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушы
Марат Нұрғожин жасады. Баяндама
аяқталған соң сенатор Мұрат Бақтиярұлы
сөз алып, Байқоңыр қаласының бірталай
мəселесі шешілмей тұрғанын айтты.
Соның ішінде ол 1995 жылдан осы
уақытқа дейін 18 ратификация мен
құқықтық құжаттар қабылданғанын
еске сала келіп, қалада тұратын 70 мың
халықтың 70 пайызы жергілікті халық болса да, олардың көптеген мəселесі əлі күнге
орнынан жылжымай тұрғанын жеткізді.
Мəселен, тарифтер мəселесі шешілмеген,
кəсіпкерлер несие алу үшін ғимараттарын
кепілге қоя алмайды, қосарланған

салық төлеу өзгермеген, Байқоңырдың
инфрақұрылымын жетілдіруге Ресей тарапы қаражат бөлмейді, ал Қазақстан жағы
жалдауда болғандықтан қаржыландыра
алмайды жəне 2013 жылы Протон зымыраны құлап, ауаға 600 тонна гептил
тараған. Осының шығынын біздің тарап
13 млрд теңге көлемінде деп есептеп,
Ресейден өтеуді талап еткен. Алайда, осы
күнге дейін одан жауап жоқ, дей келіп депутат Байқоңыр қаласын жалға беруден
босату туралы М.Нұрғожиннің пікірін
сұрады. Министрдің міндетін атқарушы
бұл мəселелердің бəрі мемлекетаралық
комиссияның бақылауында екенін айта
келіп, Байқоңырды жалға беруден кезеңкезеңмен шығаруды Қазақстан тарапы
қолға алғанын жəне бұл мəселе зерттелуде екенін жеткізді. Сонымен бірге оның
көптеген күрделі тұсы да бар екенін, олар
туралы депутаттың өзіне жазбаша жауап бере алатынын айтты. Осындай қызу
талқылаулардан кейін бұл заң жобасы да
мақұлданып, қабылданды.

Сондай-ақ Қазақстан мен Тəжікстан
үкіметтері арасындағы Өтеусіз əскеритехникалық көмек көрсету туралы
келісімді ратификациялау туралы заң
жобасы да мақұлданып, заң қабылданды.
Бұл туралы баяндама жасаған Қорғаныс
министрінің орынбасары Талғат Мұхтаров
Тəжікстан тарапына əскери-техникалық
көмек көрсету туралы келісімге 2018
жылғы 27 желтоқсанда қол қойылғанын
айтты.
Отырыста қаралған төртінші мəселе
кейбір заңнамалық актілерге орталық
жəне жергілікті атқарушы органдардың
функцияларын бəсекелес ортаға беру
бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы заң жобасы болды. Бірінші
оқылымда қаралған бұл мəселе бойынша негізгі баяндаманы Ұлттық
экономика министрі Руслан Дəленов
жасап, құжат «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарының 97-ші қадамын іске асыру
негізінде əзірленгенін жеткізді. Қазіргі
уақытта мемлекеттік органдар функцияларын бəсекелес ортаға берудің айқын
критерийлері жоқ. Осы мəселені шешу
үшін заң жобасында функцияларды беру
мақсаттары, қағидаттары мен тəсілдері,
қайтару тетіктері қамтылған, деді ол.
Аталған заң жобасы жəне одан кейін
қаралған кейбір заңнамалық актілерге
көлік мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы заң
жобалары да біршама қызу талқыдан
кейін мақұлданды. Соңғы заң жобасы
бойынша баяндама жасаған Индустрия
жəне инфрақұрылымдық даму министрі
Роман Скляр құжат жолдарда көлік
бақылауын автоматтандыру, тасымалдау сапасын арттыру, темір жол
жəне теңіз көлігінде тергеп-тексеруді
жүргізу тəртібін жетілдіру мəселелерін
қамтитынын жеткізді.
Екі заң жобасы да екінші оқылымда
қаралып, қабылданды.

Атаулы әлеуметтік көмектің жәрдемі айқын сезіле бастады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министрдің орынбасары Гүлшара
бдіқалықова бастаған, Елбасының «леуметтік
қамсыздандыру» жаңа әлеуметтік шараларының
негізгі бағыттарын түсіндіру бойынша үкіметтік
жұмыс тобы әуелі Түркістан облысында болды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
деді Г.Əбдіқалықова кездесуде.
Хамит ЕСАМАН,
Түркістан облысында 86
«Egemen Qazaqstan»
мыңнан астам көп балалы отбасы бар. Бұл республикалық көрЖ ұ м ы с т о б ы а л д ы м е н сеткіштің 25,4 пайызын құрайды.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықара- Олардың 19 мыңы аз қамтылған
лық Қазақ-Түрік университетінің көп балалы отбасылардың қатарМəдениет сарайында жұртшы- ында. 4832 отбасы баспана келықпен кездесті. Көп балалы ана- зегінде тұр. Бұл орайда Түркістан
лармен, аз қамтылған отбасылар, облысының əкімі Өмірзақ Шөкеев
еңбек ардагерлері, мүмкіндігі биыл көп балалы 2957 отбасы башектеулі жандар, білім жəне спанамен қамтамасыз етілетінін
денсаулық сақтау саласының қыз- атап өтті. Ол үшін республикалық
меткерлерімен болған басқосуда бюджеттен 3,5 млрд теңге, ал обнегізінен əлеуметтік мəселелер лыстық қазынадан 7,3 млрд теңге
сөз болды.
қаралып отыр. «Облыста арнайы
«Бүгінде мемлекеттік саясат- штаб құрылып, əрбір отбасына
тың негізгі басымдығы халықтың əлеуметтік карта жасалды. Үйлайықты тұрмыс деңгейін қамта- лер ді аралау жұмыстарының
масыз ету. Республикалық бюд- нəтижесінде 67,7 мың көп балалы
жеттен əлеуметтік салаға барлық отбасы əлеуметтік картаға енгішығындардың 45% бағытталды. зілді», деді облыс əкімі.
Түрлі бағдарламалар аясында ауХалықпен кездесу аяқ талқымды əлеуметтік инвестиция- ғаннан кейін Г.Əбдіқалықова аз
лар іске асырылуда. Ең бастысы, қамтылған азаматтарға əлеуметтік
əлеуметтік саясат теңдестірілген қолдау көрсету, мемлекеттік
жəне əлеуметтік асырауда шараларды түсіндіру бойынша
болуға итермелемеуі керек», жеке қабылдау өткізді. Күлтөбе

қалашығындағы ғылыми-реставрациялық жұмыстармен танысты. Мемлекеттік органдардың, ведомствоға бағыныс ты
мекемелердің жəне ЮНЕСКОның халықаралық сарап шыларының өкілдерімен кездесуде
Қазақстанның тарихи мұрасы
– Қ.А.Ясауи кесенесін сақтау
мəселелері талқыланды. Кеңес
қорытындысы бойынша нақты
тапсырмалар берілді. Ал Еңбек
жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрі Б.Сапарбаев Халықты
жұмыспен қамту орталығының
қызметін тексеріп, жаңа форматта
атаулы əлеуметтік көмек көрсету
процесімен танысты. Бүгінгі
таңда облыста АƏК алушылар
саны 207 мыңнан 283 мың адамға
дейін артқан, осы мақсаттарға
қаржы қажеттілігі 14 млрд-тан 45
млрд теңгеге дейін өсті. Сондайақ жұмыс тобы «Кентау трансформатор зауыты» АҚ базасында
аудандар, қалалар əкімдерімен,
өнеркəсіптік кəсіпорындардың
бас шыларымен, бизнес-құрылымдар, кəсіподақ ұйымдары
басшыларымен кеңес өткізді.
Г.Əбдіқалықова өнеркəсіптік
кəсіпорындардың, бизнесқұры лымдардың басшыларын
өздерінің табысы төмен қызметкерлерін қолдауға, тұрғын үй

сатып алуға көмектесуге, оларды
жөндеуге қаражат бөлуге, баспана
несиелері бойынша бастапқы жарналарды төлеп беруге шақырды.
Мұқтаж жандарға қол ұшын беріп
жүрген кəсіпкерлер де баршылық.
Бүгінде өңір кəсіпкерлері 11 көп
балалы отбасын тұрғын үймен
қам тамасыз еткен. Мысалы,
Қазығұрт ауданының кəсіпкері
С.Ертаев көп балалы Ержановтар
отбасына үй сатып алып берді
жəне Түркияда науқас баланың
отбасына операция жасауға 4 млн
теңге бөлді.
Денсаулық сақтау, білім беру
саласының қызметкерлерімен
бірқатар кездесулер өткізіп, азаматтарды қабылдаған жұмыс
тобының мүшелері, сондай-ақ
əлеуметтік нысандармен, Түркістанда қызу қарқын алған құрылыс жұмыстарымен танысты.
Премьер-Министрдің орынбасары Гүлшара Əбдіқалықованың
жұмыс сапары Жамбыл облысында жалғасты. Вице-премьер
əуелі аймақтағы əлеуметтік аз
қамтылған отбасылардың шаңырағына ат басын бұрды.
Атап айтар болсақ, тараздық
көп балалы ана Ұлдана Қозиева
жұбайы екеуі 6 бала тəрбиелеп
отыр. Үлкен ұлдары 2003 жылы
туған, Жамбыл политехникалық

колледжінің 1-курс студенті. Ал
үш баласы мектеп оқушылары
десек, екеуі балабақша тəрбиеленушілері. «Алтын алқа» иегері
Ұлдана Берікқызы бала тəрбиесімен үйде болса, жұбайы – күзетші. Жалақысы – 43 мың теңге.
Бұл отбасының балалары мектепте ыстық тамақпен жəне қысқы киіммен қамтылған. Бұған
дейін отбасының айлық жиынтық
табысы 75 919 теңгені құраса,
1 сəуірден бастап ол 231 481 теңгені құрамақ. Оған мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек жүйесіндегі
оң өзгерістер себеп болып отыр.
Сондай-ақ Гүлшара Наушақызы тараздық көп балалы ана
Айнұр Науатованың жəне көмекке мұқтаж Зухра Каримованың
шаңырақтарында болып, жағдайларымен танысты. Г.Əбдіқалықова мұқтаж жандарға қандай
көмек қажет екенін біліп, тілекниет тері назарға алынатынын
жеткізді.
Айта кетейік, Жамбыл облысында 1 сəуірден бастап атаулы
əлеуметтік көмекті 29 650 отбасы
алуда. Жан басына шаққандағы
табысы кедейлік шегінен төмен
29 650 отбасының əлеуметтік картасы түзіліп, онда барлығы 150
400 адам қамтылған.
Премьер-Министр орын -

басарының аймақтағы сапары
халыққа қызмет көрсету орталығында жалғасты. Орталық жұмысымен жан-жақты танысқан
Гүлшара Наушақызы əлеуметтік
əлсіз топ өкілдерін жұмыспен
қамту деңгейін назарда ұстауды
тапсырды.
Халыққа қызмет көрсету орталығы 2006 жылғы 11 қарашада пайдалануға берілген. Жалпы аумағы 805,9 шаршы метрді
құрайды. Барлық қажетті техникалық құрал-жабдықпен қамтамасыз етілген орталық 2018
жылы 91 100 адамға қызмет көрсеткен. Ал үстіміздегі жылдың І
тоқсанында 20 700 адам орталық
арқылы мемлекеттік көрсетілетін
қызметке жүгінген. Орталықта 89
қызметкер жұмыс істесе, барлығы
621 қызмет түрі көрсетіледі.
Келесі кезекте Вице-премьер Та раз қалалық халықты
жұмыспен қамту орталығына барды. Орталық ғимаратының жалпы аумағы 1 246,7 шаршы метрді
құрайды. Мұн да өт кен жылы
12 375 адамға қызмет көрсетілген.
Нысан барлық қажетті техникамен жабдық тал ған. Мекемеде
52 адам қызмет етеді.
Премьер-Министрдің орынбасары Г.Əбдіқалықованың аймаққа
жұмыс сапары ертең жалғасады.
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Әлеуметтік бастамалар жүзеге асырылуымен құнды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тұңғыш Президент – Елбасы, Nur Otan партиясының Трағасы Нұрсұлтан
Назарбаев партияның Орталық аппаратында ткізген жиналыста Қазақстан
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдаған кезектен тыс президенттік
сайлау ткізу туралы шешімді қолдап, осы бағытта партияға бірқатар нақты
тапсырма берген еді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Самат МҰСА,
«Egemen Qazaqstan»
Соған байланысты партия Төрағасының бірінші орынбасары Мəулен
Əшімбаев партия Орталық аппаратының
құрылымдық бөлім басшыларының
қатысуымен жиын өткізді. Жиынға
бейнеконференция байланысы арқылы
партияның облыстық филиалы төрағаларының бірінші орынбасарлары мен
партия аймақтық филиалдарының қызметкерлері де қатысты. Іс-шара барысында партия Төрағасы берген тапсырмаларды орындау барысы талқыланып,
оның нақты жолдары сөз болды.
Сөз басында Мəулен Əшімбаев кезектен тыс президенттік сайлау өткізу туралы шешімнің өте орынды əрі уақтылы
қабылданғанын атап өтті. Сондай-ақ
ол Президенттің бұл жауапты шешім

бойынша Елбасымен ақылдасқанына,
Парламенттегі қос палата спикерімен,
Премьер-Министрмен кеңескеніне,
Конституциялық Кеңестің келісіміне
жүгінгеніне жəне Парламенттегі партия жетекшілерімен кездескеніне назар
аударып, Nur Otan партиясының аталған
тарихи шешімді қолдайтынын жеткізді.
– Бұл биліктің тұрақтылығы мен елдің
бірлігін нығайту үшін қабылданған уақтылы
əрі өте орынды шешім. Nur Otan партиясы
сайлау науқанына тас-түйін дайын. Ол үшін
біз өзіміздің ұйымдастырушылық, кадрлық,
саяси жəне ақпараттық əлеуетімізді пайдаланып, заң аясында жұмыс істейміз.
Сайлау еліміздегі тұрақтылық пен бірліктің
одан əрі күшеюіне оң əсерін тигізіп,
халықты Елбасының саясаты аясында жаңа
мақсаттарға жетелейді деп сенеміз, – деді
М.Əшімбаев.
Сонымен қатар ол сайлауға Nur Otan

партиясының белсенді түрде қатысатынын жеткізді.
– Еліміздегі жетекші саяси партия
ретінде Nur Otan президенттік сайлауға
белсенді түрде қатысады. Партия Төрағасының тапсырмасына сəйкес партиямыз сайлауға қатысу үшін өз кандидатын ұсынады. Соған байланысты Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 2019 жылдың 23 сəуірінде партияның кезектен
тыс XIX съезін шақыру туралы Қаулыға
қол қойды. Сол съезде Nur Otan атынан
сайлауға қатысатын кандидаттың есімі
белгілі болады, – деді М.Əшімбаев.
Одан бөлек, іс-шарада Nur Otan
партиясының Елбасы саясатының одан
əрі жалғасуының басты кепілі екені туралы айтылды.
Nur Otanda өткен жиналыста Елбасы
– партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев «Бақытты отбасы», «Құтты мекен»,
«Ауыл – ел бесігі» жəне «Ха лық қа
көмек» жобаларын тиімді жүзеге асыру
мəселелеріне арнайы тоқталған еді.
Атап айтқанда, «Халыққа көмек»
жоба сы халықтың проблемаларына жан-жақты əрі жедел назар аудару керек дегенді білдіреді. Партияның

қоғамдық қабылдау бөлмелері базасында
234 əлеуметтік терезе құрылса, оларға
Қазақстан Республикасының кез келген
азаматы өзінің басында бар мəселелерімен
барып көмек сұрауына болады. Ал жобаны жүзеге асыру үшін мобильді топтар
құрылған. Оларға жергілікті атқарушы
органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың
өкілдері кіреді. Азаматтардың барлық өтініш-тілектері бірі қалмай «осы жерде жəне
қазір» қағидаты бойынша қарастырылады.
«Бақытты отбасы» жалпыұлттық
жобасы көпбалалы жəне аз қамтамасыз
етілген отбасыларын жан-жақты қолдауға
бағытталған. Аталған жоба аясында əлеуметтік-экономикалық шаралар жүзеге
асырылып, халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз қорғалған жіктеріне құқықтық
көмек көрсетіледі жəне отбасы институтын нығайтуға бағдарланған шаралар
ұйымдастырылады.
«Ауыл – ел бесігі» жобасы ауылдағы
əлеуметтік инфрақұрылымдарды дамытуға, мамандармен қамтамасыз етуге жəне ауылды жерлерде жастардың
кəсіпкерлігін өрістетуге бағытталған.
Ал «Құтты мекен» жобасының
мақсаты инженерлік жəне əлеуметтік

инфрақұрылымдарды дамыту үдерістеріне партиялық бақылау жүргізу болып
табылады. Оларды жүзеге асыру үшін
бақылаудың үш деңгейлі жүйесі құрылған. Аудандық деңгейде мониторинг
жүргізетін топтар бақылауды тікелей
инфрақұрылымдардың нысандарында
қамтамасыз етеді. Ал аумақтық деңгейде
қаржының мақсатты жұмсалуын бақылап,
ағымдағы жағдайға талдау жүргізеді жəне
шектеулі сипаттағы ұсынымдамалар жасайды. Орталық деңгейде мемлекеттік органдар мен партия құрылымдарының жобаны жүзеге асыру барысындағы есептері
тыңдалатын болады.
Жиын соңында М.Əшімбаев партияның Орталық аппараты мен барлық
деңгейдегі филиалдарына жəне бастауыш партия ұйымдарына алдағы сайлау
науқанына қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.
Елбасы анықтап берген аталған төрт
жобаның басты мақсаты – азаматтардың
əл-ауқатын арттырып, əлеуметтік жағдайын жақсарту. Сондықтан қашанда халықтың мүддесін бірінші кезекке қоятын Nur
Otan үшін бұл басымдықтар партия жұмысының негізгі бағыты болып саналады.
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9 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Осындай жауапты
іске жұмыла кірісейік
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тұңғыш Президент, Елбасы Нұрсұлтан бішұлы Назарбаев
теледидарда барша халыққа рахметін айтып, з шешімімен
Мемлекет басшысы қызметінен кететінін мәлімдеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осыған байланысты Жарлыққа сол жерде қол қойғанда қазақ
елі өркениетті ел екенін əлем
елдеріне көрсетіп, баршамыз
марқайып қалып едік.
Президент Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев 9 маусымда
президент сайлауы өтетінін хабарлап, ол сайлауды ашық, таза
өткізу өзінің берік ұстанымы
екенін тағы да барша халық
алдында айтып, демократия,
өркениет, рухани жаңғыру,
жаңару жолында өте маңызды
асудан асуға шешінгенімізді
көрсете білді.

Біз баяғыдай түкпірде жатқан
ел емеспіз. Біздер өркениетті
елдердің ішінде өз жоғары орнымыз бар елміз. Жоғарыда
айтқандарым соның анық дəлелі.
Президент Қасым-Жомарт
Тоқаев айтқан ашық, таза сайлау
тек қана оның берік ұстанымы
болмай, еліміздегі сайлауға
қатысатын əрбір азаматтың да
берік ұстаны мы болуы керек.
Барлық халық осындай ізгі іске
жұмыла кірісуіміз керек.
Кенжеғали САҒАДИЕВ,
академик

Ел өміріндегі
аса елеулі кезең
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
лем назары тағы да Қазақстанда! Тәуелсіз еліміздің мірінде
ұлы згеріс, ұлағатты оқиғалар болып жатыр. Биліктің бейбіт
жолмен ауысуы – әлем үлгі алатын ең үздік үлгі болды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасының
Прези денті Қасым-Жомарт
Тоқаев өзінің кемел ойлы, кең
тынысты кемеңгерлігін, шешімділігін, біліктілігін тағы да танытты. Еліміз үшін тағдырлы кезеңде
халық күткен шешім қабылдады.
Президенттің кезектен тыс сайлауы 9 маусымға тағайындады.
Ғарыштық жылдамдықпен дамып бара жатқан мына алмағайып
заман, бұлыңғыр кезеңде дара
туған дарындар уақыттың алдын орап, жедел əрекет жасайды.
Президенттің кезектен тыс сайлауы туралы Жарлық сондай көрегендіктің керемет көрінісі. Уақыт
ырғалып, жырғалуды күтпейді.
Қазақстан Республикасының
Президентін сайлау күнін белгілерде Қасым-Жомарт Тоқаев
Тұңғыш Президент-Елбасы Нұрсұл тан Назар баев пен ақыл дасып, қос палатаның спикерлерімен, Премьер-Министрмен
кеңесіп, партия жетек шілерімен кездесіп, Конституциялық
Кеңес тің келісіміне жүгініп,

өзінің жеті емес, жетпіс рет
өлшеп бір кесетін шешімді,
келісімді кемеңгерлігін тағы да
танытты.
– Ырыс қайда барасың?
– Ынтымаққа.
– Бақыт қайда барасың?
– Бірлікке!. –
дейді ескіден жеткен есті сөз.
Біз ынтымақ, бірлігі жарасқан
елміз. Көшбасшысы кемеңгер,
елі еңбеккер болса, онда алынбайтын асу жоқ.
Халқын ойлаған қашанда ұлы.
Біздің Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев
та, Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаев та ел бағына туған сондай
тұлғалар!
Алла Тағала Алашқа нұрын
төгіп тұр, маңдайынан сүйіп тұр.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш
болсын!
Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты,
АЛМАТЫ

Елбасы бастамалары
жалғасын табуы керек
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Қазақстан азаматтары» қоғамдық бірлестігі ағымдағы жылдың
9 маусымында болады деп жарияланған кезектен тыс президент
сайлауына толықтай қолдау білдіреді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Шынтуайтына келгенде,
біздің бəрімізге маңызды мəселенің бүгінде адамдар үшін айқын
жəне анық болғаны қажет.
Бейбітшілік. Заңдылық.
Тұрақтылық. Тəуелсіздік жылдары біздің мемлекетіміздегі
саясаттың үш құрамдас бөлігіне
ай нал ған осы үшеуі еліміздің
табысты дамуының негізі болды.
Үкіметтік емес ұйымдар секторы үшін нақтылық керек жəне
біздің табысымыздың сақталуы
кепілдендірілетін жағдайда жұмыс істеу өте маңызды.
Əрине, кезектен тыс сайлаудың дер кезінде жарияланғандығы
еш күмəн тудырмайды. Мұның өзі
біздің тұрақты болашағымыздың,
экономика, мəдениет, əлеуметтік өмір дің барлық салаларының əрі қарай екпінді дамуының
кепілі. Сонымен бірге сайлаудың
өткізілуі Қазақстанның Орталық
Азия өңіріндегі көшбасшы жəне
тұрақтылық діңгегі ретіндегі мəртебесін нығайта түседі.
Өкінішке қарай, соңғы кездері
тұрғындардың кейбір санаты
елдің қазіргі Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың Қазақстан
Республикасының Ата заңында
көрсетілген белгілі шектеулерді
есепке ала отырып берілген
өкілеттігінің толықтығы жөнінде
қаңқу сөздерге сене бастады.
Міне, басқа уақытта емес,
дəл қазір Елбасы Нұрсұлтан

Əбішұлы Назарбаев мұрындық
болған бағдарламалық құжаттарды іске асыру тек ұзақ мерзім ге сайланған заңды билік
жағдайында ғана сəтті жалғасын
табады. Ал ауқымды өзгерістерді
қысқа уақыт аралығында жүзеге
асыру мүлде мүмкін емес.
Біздер сияқты үкіметтік емес
ұйымдар секторы үшін Қазақстан ның Тұңғыш Президенті
негізін қалаған мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы табысты ынтымақтастықтың жаңа Президент келгенде жалғасын тапқаны айрықша маңызды.
Елбасы бастамашы болған
жəне еліміздің əрбір тұрғынының
игілігі үшін жүзеге асырылып
жатқан шаралардың барлығы жаңадан сайланған президенттің саясатында игі жалғасын табуы керек.
Өндірістің əрі қарай өсуіне бағытталған бағдар, жұмыс
орындарының көбеюі міндетті
түрде жалғасуы керек!
Алдағы сайлау Елбасының
кемеңгер саясатының, ұлы бастама ларының жалғасы ретінде
танылып, Қазақстан халқының
сенімі мен қолдауына ие болатынына еш күмəн келтірмейміз!
Дмитрий ПОЛТАРЕНКО,
«Қазақстан азаматтары»
қоғамдық бірлестігінің
директоры
ҚАРАҒАНДЫ

Халықты шоғырландыру
процесіне серпін береді
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бәрімізге белгілі, 9 сәуірде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарға
үндеу жариялағаннан кейін «Қазақстан
Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 маусымына тағайындау
туралы» Жарлыққа қол қойды. Бұл оқиға біздің
қоғамда үлкен серпіліс тудырды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
Қазақстан халқы
Ассамблеясы
Трағасының
орынбасары –
Хатшылық меңгерушісі
Президент сайлауы еліміздің
саяси өміріндегі ең маңызды
оқиға болып табылады. Қазіргі
сайлау науқаны жаңа саяси
жағдайда жүріп жатыр, бұған
ерекше назар аударылуда. Сайлауды жариялау процесі қысқа
мерзімде жəне барлық рəсімдерді қатаң сақтай отырып орындалғаны атап өтуге тұрарлық.
Президент Қ.Тоқаев өзінің
Елбасымен кеңескенін, өз шешімін Конституциялық кеңеспен
келіскенін атап өтті. Парламент
палаталарының спикерлерімен,
Премьер-Министрмен, парламенттік партиялардың көшбас шыларымен кездесулер
өткізілді.
Шын мəнінде, біз элитаның,
барлық саяси жəне қоғамдық
күштердің транзиттік кезеңнің
қисынды аяқталуын барынша
тез, ашық жəне заңды түрде
қамтамасыз етуге ұмтылуда қол
жеткізген уағдаластығы туралы
айта аламыз.
Əрине, алдағы кезектен
тыс президенттік сайлау –
маңызды саяси оқиға. Сайлаудың еліміздің одан əрі даму
бағытын айқындайтын жалпымемлекеттік мəні зор. Бұл сайлау уақыт талабына сай, соңғы
саяси өзгерістердің қисынды
жалғасы екені айдан анық.
Биылғы наурыз айында жоғарғы билік Ата заңның талаптарына сəйкес ауысты. Мұның
бейбіт жолмен, тұрақтылық пен
болжамдылық сақталған жағдайда өтуі аса маңызды болды. Осының барлығы биліктің
тұрақтылығының жоғары деңгейін, демократиялық институттардың пəрменділігін, саяси мəдениет пен азаматтардың
бірлігін көрсетті. Бұл ретте біз
тəуелсіз Қазақстан тарихында
биліктің тұңғыш рет берілгенін
естен шығармауымыз керек.
Əлемнің түрлі елдерінде биліктің берілу процестерімен ілесе
жүретін қиындықтар болатынын ескерсек, Қазақстан осы
күрделі кезеңде барлық саяси
ойыншылардың саяси даналығы
мен жауапкершілігін көрсетті.

Сонымен қатар айналамыздағы əлем бір орында тұрмайды,
үнемі өзгеріп отырады. Күрделі
геосаяси процестер, əлемдік
экономикадағы дағдарыстық
құбылыстар, əлеуметтік мəселелердің шиеленісуі, дінаралық
қақтығыстар – осының барлығы
басқарудың тиімділігі мен
қоғамның тұрақтылығын талап
етеді. Біз халықаралық қоғамдастықтың, шетелдегі əріптестеріміздің, оның ішінде шетелдік
инвесторлардың Қазақстанда
жүріп жатқан билік транзитін
мұқият қадағалайтынын ұмытпауымыз керек. Олар үшін
айқындық, ішкі тұрақтылық, саяси жəне экономикалық бағыттың
сабақтастығы маңызды болып
табылады. Ел ішінде транзиттік
кезеңнің созылуы қоғамда,
іскерлік қоғамдастық арасында
бұлыңғырлықтың өсуімен қатар
жүруі мүмкін. Бұл туралы сарапшылар көп айтты, əлеуметтік
желілерде жазылды. Сондықтан,
экономиканы, əлеуметтік саланы одан əрі дамыту, қоғамдықсаяси тұрақтылықты қамтамасыз ету міндеттерін табыс ты
шешу үшін дамудың жаңа кезеңін айқындауда Қазақстан азамат тар ының сайлау құқығын
тиімді іске асырудың маңызы
зор.
Осыған орай, сайлау өткізу
ішкі жəне сыртқы саясаттың
сабақтастығы мен дəйектілігі
жағдайында қоғамның одан əрі
іс-қимыл жасауына мүмкіндік
береді. Сайлау биліктің заңдылығын нығайтуға, елдегі
тұрақ ты лықты қамтамасыз
етуге ықпал етеді. Оның
қолданыстағы заң нама нормаларына қатаң сəй кес тікте
өткізілетінін атап өту маңызды.
Мұның барлығы Елбасы
ұсынған стратегиялық бағдарламаларды тиімді іске асыруды
жалғастыруға мүмкіндік береді.
Сайланған Президент мемлекет басшысының функцияларын жүзеге асыруға, азаматтардың құқықтары мен бостандық тарының кепілі болуға
халықтың сенім мандатын алады.
Əлемдік тəжірибе көрсетіп отыр ғандай, саяси транзит жағ дайында, этносаралық жəне дінаралық қатынастар мəсе лесі деструктивті
күштер өз мақсат тарына жиі

пайдаланатын «қауіп-қатер
ошағы» санатына жатады. Ал
Қазақстандағы этносаралық
жағдай тұрақты, позитивті қалпында сақталуда. Елбасының
басшылығымен Қазақстан халқы
Ассамблеясының көпжылдық
қызметінің арқасында еліміздің барлық этностары азаматтық ұстаным қағидаттарына
шоғырландырылған. Бірде-бір
этностық топ оқшаулану стратегиясын ұстанбайды, бұл сайлау
науқаны барысында этностықты саясиландыру əрекеттерін
айтарлықтай дəрежеде жоққа
шығаратыны сөзсіз. Ассамблея
өкілдері ретінде біз президент
сайлауы қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірлікті одан
əрі нығайтуға ықпал ететініне
сенімдіміз.
Сайлау еліміздің алдында тұрған барлық міндеттерді
табысты шешу үшін халықты
шоғырландыру процесіне серпін береді. Қазақстан халқы
Ассамблеясы елдің жетекші
қоғамдық ұйымы ретінде осы
бастаманы қоғамның белсенді
қолдауын қамтамасыз етуді
өзінің азаматтық борышы деп
санайды. Осыған бай ланысты, 10 сəуірде біздің ұйымның
көптеген құры лымдары өкілдерінің қатысуымен Ассамблея
Кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті.
Парламент Мəжілісінің
Ассамблеядан сайланған депутаттары, республикалық жəне
өңірлік этномəдени бірлестіктердің басшылары, қоғамдық
келісім кеңестерінің, аналар
кеңесінің, ғылыми-сараптамалық кеңестің, «Жаңғыру
жолы» жастар қозғалысының
өкілдері, ғылыми жəне шығармашылық зиялы қауым өкілдері, журналистер клубы мен
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өз сөздерінде
ел Президентін мерзі мі нен
бұрын сайлау туралы шешімді
толық қолдайтынын жеткізді.
Кеңес қорытындысында
Қазақстан халқы Ассамблеясының алдағы кезектен тыс
пре зиденттік сайлауды қолдайтыны туралы үндеу қабылданды. Сонымен қатар, ол
барлық қазақстандықтарды осы
шешімді Қазақстан халқының
игілігі мен өркендеуі жолында, болашақ ұрпақтар үшін
жаса лып отырған бірден-бір
дұрыс таңдау ретінде қолдауға шақырды. Осылайша,
Ассамблея өзінің қоғамдағы
тұрақтандырушы рөлін, ұлттық
сананың əртүрлі полюстерін
позитивті векторда біріктіру
қабілетін тағы да көрсетті.
Біздің қоғамдағы бірлік пен

келісім мəселелері дəстүрлі
түрде саяси жəне өзге де келіспеушіліктерден жоғары тұрады.
Баршамыз елдегі тұрақтылық,
бейбітшілік пен тыныштық,
азаматтардың қауіпсіздігі үшін
кез-келген басқа тəсілдердің
қауіпті екенін түсінеміз. Сарапшылардың пікірлері, БАҚ-тағы
жəне əлеуметтік желілердегі
жарияланымдарды талдау,
көпшіліктің пікірі бұл шешімнің
қоғамда оң қабылданғанын
көрсетеді. Біз алдағы сайлауда тұрақты дамып келе жатқан
жəне өз болашағына сеніммен
қарайтын ел ретінде болашақ
даму бағытын бірге айқындайтынымызға сенеміз.
Əрине, Қазақстан халқы
Ассамблеясының 29 сəуірде
өтетін ХХVII сессиясында қазақстандық саясаттың заманауи мейнстримі ретінде кезектен
тыс сайлау тақырыбы туралы
талқыланатын болады. Бұл сессия 2019 жылғы көктемдегі
Қазақстанда болған ауқымды
өзгерістер мəнмəтінінде өзінің
саяси сипаты мен мəні жағынан
ерекше болады.
Біріншіден, сессия алғаш
рет Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың Тұңғыш Президент
– Елбасы ретінде төрағалық
етуімен өтеді.
Бұл оның ерекше демократиялық сипатын көрсетеді,
Елбасы мен халықтың маңызды
əрі қызықты сұхбаты өтеді.
Екіншіден, Ассамблея сессиясы Қазақстан халқының Елбасының стратегиялық бағытын ұстанатынын, оның саяси бағытының сабақтастығын
сөзсіз растайды.
Үшіншіден, сессия елдегі
жаңа саяси жағдайлардағы бірлік
пен келісімді нығайтудағы заманауи бағыттар мен тəсілдерді
айқындайды, елі таңдаған көшбасшы – Елбасының айналасына
халықты топтастыруға қуатты
серпін береді.
Қорыта айтқанда, бүгінгі
күннің саяси күн тəртібінде
реформалар, ілгерілеу, азаматтық атсалысу алдыңғы орынға шыға тынын, ал қоғам дық
тұрақтылық, халықтың бірлігі
мен келісімі біздің дамуы мыз дың іргелі басым дық тары болғанын жəне болып
қала беретінін атап өту қажет.
Қазақстан халқы Ассамб леясының XXVII сессия сы жаңғыру мен реформалау үдерістеріне, сондай-ақ мемлекет
пен қоғамның базалық негіздерін нығайтуға да өз үлесін
қосатынына, ал алдағы президент сайлауы тəуелсіз Қазақстан тарихының жаңа парағын
ашатынына сенімдімін.
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ПРЕЗИДЕНТІН САЙЛАУ КҮНІ
Жауапкершілікті
жастар да жете түсінеді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ккшетаудағы «Намыс» саяси клубында маусым айының
9-ына белгіленген Президент сайлауына байланысты пікірталас
ткізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Суреттер «Егемен Қазақстанның» архивінен алынды

Байқал БАЙДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Алматы саяси науқаннан қалыс қалмайды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматы қаласы қоғамдық кеңесі мүшелері ел тарихындағы
елеулі оқиғадан тыс қалмайтынын айтты. Кеңес трағасы
Рахман Алшанов Қазақстанның тұрақты дамуы үшін
саяси доданы жеделдетіп ткізудің маңызы зор екенін,
осы сайлаудан үлкен үміт күтетінін, болашағымызды,
ұрпақтарымыздың ертеңін айқындайтын, айдында жүзген
кемеміздің бағытын айқындайтын кшбасшы керек екенін
айтты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұр-Сұлтан тəрізді ірі қалаларГүлбаршын
дағы көзқарасқа қарап көшін
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ,
түзейтінін айтты. «Біз, қоғамдық
«Еgemen Qazaqstan»
кеңестің мін бері нен спикер«Бұл біз күткен жағдай еді. лердің пікірін халыққа жеткізуге
Енді 9 маусымда барлық күшті мүмкіндік беруге дайынбыз»,
жұмылдырып, халық болып деп сөз кезегін дипломат, қоғам
жаңа Президентті таңдауға тиіс- қайраткері Икрам Адырбековке
піз. Бүкілхалықтық заңды сай- берді.
Икрам Адырбеков ең аллау өткізудің, заңды Президент
сайлап алудың дəл осы жерде дымен 2019 жылдың 19 наутарихи мəні бар», деп атап өтті рызынан бергі елдегі қоғамдық
саяси өмірдің барометріндегі
Рахман Алшанов.
Рахман Алшанов сөз ара- өзгерістерге тоқталып өтті.
сында осындай саяси науқан Дипломаттың пайымдауынкезінде барлық аймақ Алматы, ша, «елде алдағы өмір қалай

болады?» деген алаң көңіл
бар. Осындай күрделі кезеңде
биліктің ауысуын заңдастырып
алу керек.
«Қазір халықаралық құқықты айнадай мөлдір деп еш кім
айта алмайды. Халықаралық
құқық бұзылды. Алпауыт елдер халықаралық талаптарды белден басып, үстемдігін
орнатуға тырысып жатыр.
Əлемдік экономика сыр берді.
АҚШ экономикасы 2018 жылды 6 пайыздық өсіммен аяқтады. Егер экономика 7 пайыз дан түсіп кетсе, мемлекет
бюджетті үнемдеуге тырысады. Үнемдеу жұмыс орындарын, əлеуметтік төлемдерді
қысқарту деген сөз.
«Бұл – 28 жылдан бергі ең
төменгі көрсеткіш. Қытайдың
да алыс-жақын елдерге деген
инвестициясы кейінге шегеріліп
жатыр. Бізде осындай кезде билік ауысты. Дəл қазір

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Кезектен тыс президенттік сайлау – тұрақтылық пен татулық кепілі» дейді Маңғыстау
облысы ңірлік коммуникациялар қызметі алаңында «Ел Президентін халық сайлауы
тиіс» тақырыбымен ткен брифингте облыстағы бірқатар ҮЕҰ жетекшілері. Олар брифингте кезектен тыс президенттік сайлауға қатысты пікірлерімен блісті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жұрт тілегімен үндескен
шешімнің нәтижесі оң болады
Гүлайым ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
– Елбасы – Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Конституциямызға сай
ел тізгінін Қасым-Жомарт Тоқаевқа бергені
баршамызға белгілі. Қазақ халқы əр уақытта
да табандылығымен, байыптылығымен,
шешім қабылдаудағы көрегенділігімен бұл
тарихи оқиғаны дұрыс қабылдай білген
болатын. Мемлекет басшысы еліміздің
ішкі-сыртқы саяси тұрақтылығын сақтау
мақсатында мерзімінен бұрын президенттік сайлау өтетінін мəлімдеді. Бұл мəлімдеме еліміздегі барлық саяси билік тармақтарының уағдаластығымен, келісуімен
жасалды. «Келісіп пішкен тон келте болмас» деген бар. Президент халықтың қолдауын алуға тиіс, халық сайлаған Президент халық атынан сөйлей алады. Сондықтан бұл шешімді Қазақстан азаматы
ретінде, елімнің патриоты ретінде мен
саналы түрде қабылдадым жəне қош көрдім. Президент айтқандай, алдағы сайлау
əділ, ашық, айқын өтетініне сенемін жəне
атсалысамын. Бұл сайлаудың қорытындысы бізді саяси деңгейде де, ұйымдастырушылық деңгейде де жаңа бір кезеңге
көтереді жəне Қазақстанның саяси сахнасына жаңа күштердің келуіне жол ашады деп ойлаймын. Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық, саяси, мəдени, барлық
жағының дамуында жаңа бір кезеңі басталады деп үміттенемін», дейді «Азамат дауысы» жеке меншік мекемесінің директоры
Ғалия Жалғасбай.
Ал «Мұнайлы аудандық Азаматтық
бастама» бірлестігінің төрайымы Райхан
Дəрібаева кезектен тыс президенттік сайлау
өткізу туралы Үндеуді қолдайтындығын

айтып, «өйткені бұл сайлау еліміздегі
тұрақтылық пен татулықтың кепілі болады деп білемін. Ел тізгінін қолға алатын
тұлғаны дауыс беру арқылы халықтың
сайлағаны дұрыс. Кезектен тыс өтетін бұл
сайлау еліміздің өсіп-өркендеуіне жаңа
серпін əкеледі деген үміт бар», деді.
– Тікелей эфир арқылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев маусым айында кезектен тыс Қазақстан Республикасы
Президентінің сайлауы өтетінін мəлімдеді.
Бұл бастаманы толық құптаймын. Президентті сайлап алсақ, алдағы уақытта саяси тұрақтылықты одан əрі қамтамасыз
етуге болады. Жалпы, 2019 жыл барша
қазақстандықтар үшін саяси өзгерістерге
толы жыл болғалы тұр. Кезектен тыс сайлау
біз үшін күтпеген оқиға болғанымен, берері
көп деп ойлаймын. Бүгінде елімізде саяси
тұрақтылық бар, ұлтаралық татулықтың
үлгісін басқа елдер бізден алсын деймін.
Сондай-ақ Елбасының «Рухани жаңғыру»,
«100 нақты қадам» бағдарламалары арқылы елде көптеген оңды өзгеріс орын алды.
Бүгінде əлеуметтік қолдау шараларын
күшейту арқылы еліміздің одан əрі дамуына
жол ашылды. Алдағы сайлауда халық сайлайтын Қазақстанның кезекті Президенті
үшін ел басқару қиынға соқпайды деп
ойлаймын. Өйткені Тұңғыш Президентіміз Қазақстанды дамытудың дара жолын
көрсетіп кетті, деп қорытты басқосуды
«Эко Маңғыстау» үкіметтік емес ұйымының
жетекшісі Кирилл Осин.
Үкіметтік емес ұйымдар жетекшілері
кезектен тыс президенттік сайлауға атсалысып, мемлекетіміздің білікті басшысын таңдауға өз үлестерін қосатындығын жеткізді.
Маңғыстау облысы

тұрақтылықтың жəне сенімнің
маңыз ды екенін біз білеміз»,
деп атап өтті Икрам Адырбеков.
Одан əрі спикер қазіргі Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты
ширек ғасырдан бері білетінін
айтып өтті.
Ал кезекті спикер Сергей
Пономарев қазақстандықтар
үшін бұл жолғы таңдаудың салмағы ауыр əрі маңызды екенін
айтты.
Сонымен демократиялық
принциптерге негізделген бүкілхалықтық сайлауды белсенділікпен өткізуді мақсат еткен
саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер сайлауалды
дайындықтарын бастап та кетті.
Үстіміздегі жылғы 9 маусым
күні сайлаушылар ең сенімді, ең
беделді деген үміткерге дауыс
беріп, өз таңдауларын айқындайтын болады.
АЛМАТЫ

Алдымен Қазақстан Республикасының Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың Үндеуіне
Қазақстан коммунистік халық
партиясы Ақмола облыстық
комитетінің бірінші хатшысы
Бейсенбай Мəжитов кеңінен
тоқталып, саяси шешімді қолдайтынын жеткізді. Маңызды
оқиғаның айрықша мəні туралы
пікірталасқа жиналған жастарға
жан-жақты таратып айтып берді.
Мұнан соң пікірталасқа қатысушылар сөз алды. Облыстық
Ішкі саясат басқармасы жастар
ісі жөніндегі бөлімінің жетекшісі Дамир Іргебаев Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың дана
саясатына жоғары баға бер ді.
Əсіресе биылғы жылдың Жастар жылы аталуының маңызына тоқталды. Осы орайда
Жастар жылы ішінде облыс
орталығында студент жастарға арналған бірнеше жатақхана
салу көзделуде. Жатақ ханалар Ш.Уəлиханов атындағы
Көкшетау мемлекеттік университетінде, А.Мырзахметов атындағы университетте, сондай-ақ
төрт колледжде салынбақ.
Бағдарлама аясында Көкшетау қаласында 424 жас отбасы үшін 6 көп қабатты тұрғын
үй бой көтеретін болады. Бұл
бағдарламаның артықшылығы,
пəтер құнының төмендігі. Жастарға жасалып жатқан жақсылық аз емес, облыста «7-20-25»
тұр ғын үй бағдарламасы белсенді жұмыс істеуде. Қазірдің
өзінде 500-ден астам адам баспана мəселесін шешті. Бұл Тұңғыш Президентіміздің бес əлеуметтік бастамасының шарапаты.
Жастарды қолдау жəне сапалы білім алуға тарту үшін əр
жыл сайын облыс əкімі атаулы
стипендия бөлуде. 2018 жылы
осындай стипендиаттар саны

275 адамға жетіп, 106,0 миллион
теңге стипендия төленді. Грант
иегерлерінің саны 250-ге жетті.
Жастар оқу орнын аяқтағаннан
кейін өз мамандықтары бойынша жұмыс істеуге мол мүмкіндік
тудырылып отыр. «Дипломмен
– ауылға!» бағдарламасы да
жастардың өз мамандықтары
бойынша лайықты жұмыс орнын табуына тамаша ықпал етуде. Биыл облысымызда «Zhas
Projekt» жастар корпусын дамыту жобасы басталып отыр. Облыс
бойынша үш миллиард теңгеден
астам қаражатты құрайтын
850-ге жуық несие берілді. Бұл
қаражаттың басым бөлігін 30
жасқа толмаған жас кəсіпкерлер
алды. Осының барлығы жастарға
жасалған көл-көсір жақсылық.
Ал алдымыздағы Президент
сайлауынан соң Елбасы ірге сін қалап берген жасампаз істер
жалғасын таппақ. Болашақ ел
тағдырын шешетін тұлға жастар үшін барынша жағымды
жаңалықтарды, жақсылыққа толы
бастамаларды жалғастырады деп
сенеміз деген пікірлер де айтылды. Жұмыспен қамтуды жəне
əлеуметтік мəселелерді үйлестіру
басқармасы басшысының орынбасары Шол пан Рахматулина
жастарды еңбекпен қамту мəселелері қаншалықты жүзеге асып
жат қанына тоқталды. Биылғы
Жастар жылы өңірде Нəтижелі
жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы жүзеге асырылуда. Соңғы
жылдары жастардың жұ мыссыздығы азайып келеді. Жұмысқа
орналасқандардың 10 пайы зы
жастар.
Пікірталас соңында жастар
бірауыздан ел Президентінің Үндеуін зор түсіністікпен қабылдап,
қолдайтындықтарын жеткізді.
О блыс жастарын сай лауға
қатысуға шақырды.
Ақмола облысы

Бәрімізден бірауыздылық талап етіледі
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кезектен тыс президенттік сайлау туралы шешім қабылдау, Мемлекет
басшысы айтқандай, те маңызды әрі қажет қадам. Саяси науқанды
жауапкершілікпен ткізу жайы Атыраудағы партия филиалдары мен
қоғамдық ұйым кілдерінің басқосуында айтылды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бақытгүл БАБАШ,
«Egemen Qazaqstan»
Nur Otan партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлыбек Ожаев: «Бұл маңыз ды шара партиялардың саяси
белсенділігін талап етеді. Əр партия
жоспарлы түрде өздерінің конференциялары мен съездерін өткізеді,
сондай-ақ сайлауды ұйымдастыру,
үміткерлерді ұсыну, тіркеу секілді жекелеген кезеңдер бар. Сайлаушыларға
дауыс беруге толық жағдай жасалуы
керек», деді.

Қазақстанның Коммунистік
халықтық партиясы облыстық филиалының бірінші хатшысы Ерболат
Дəулетқазиев 23 сəуірде партия съезі
болатынынан хабардар етті. «Қазіргі
уақытта еліміздегі этностар өкілдері
бір атаның баласындай тату-тəтті өмір
сүріп, берекелі тұрмыс құрып отыр.
Осының барлығы Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың дана басшылығы,
көреген саясаты мен стратегиясының
арқасында жүзеге асып келді. Тұңғыш
Президентіміздің осы игі істерін одан
əрі жалғастырып отырған ҚасымЖомарт Кемелұлының таяу арада

Президент сайлауын өткізуге шешім
қабылдауы қазіргі таңдағы кезек
күттірмес қадам болғанын түсініп
отырмыз. Яғни, ең маңыздысы –
еліміздегі саяси жəне əлеуметтік
тұрақтылықты сақтап қалу», деді
Е.Дəулетқазиев.
Жиынға «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы
облыс тық филиалы төрағасының
орынбасары Өркен Қапанов, Атырау
облысы Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының басшысы Гүлмира Шəкірова, «Атырау облыстық
Кəсіподақтар орталығы» аумақтық
бірлестігі төрағасы Ізтұрған Баймұханов пен облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қатимолла Ризуанов
қатысып, ой-пікірлерін айтты.
АТЫРАУ

Қоғамдық ұйымдар қолдайды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
скеменнің қоғамдық ұйымдарының кілдері шаһардағы Талдау және
болжау институтында бас қосып, кезектен тыс президенттік сайлаудың
туін қолдайтындықтарын жеткізді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Азамат ҚАСЫМ,
«Egemen Qazaqstan»
«Бұл шешімді ел дамуындағы саяси маңызы жоғары қадам деп білемін.
Біз алдағы уақытта өтетін президент
сайлауына атүсті қарамауымыз керек. Өйткені қазір əлемде күн сайын əртүрлі өзгерістер болып жатыр. Тіпті экономикалық тұрақсыз дық белең алып жатқан елдер
де бар. Сол себептен біз осындай
сын сағатта келесі Президентімізді
сай лап, іргемізді бекітіп, берекебір лі гі мізді танытқанымыз абзал.
Оның үстіне, саяси науқанның əділ
əрі ашық түрде өтуіне Президент

Қасым-Жомарт Тоқаев өзі кепілдік
беретінін айтып өтті. Болашақ Президенттің елдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға, сондай-ақ қазақстандықтардың əл-ауқатының жақсаруы, қоғамдық тұрақтылық мəселелерін шешуге баса назар аударатынына сенімдіміз», дейді Өскемен
қалалық ақсақалдар кеңесінің мүшесі, жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің төрағасы Серік Оразбайұлы.
Дөңгелек үстел барысында қоғамдық ұйым өкілдері еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ел іргесін бекіту, қоғамдық тұрақтылық қалыптастыру
мен халықтың əл-ауқатын арттыру

жолында жасаған еңбегіне лайықты
баға беріп, болашақ Президенттің де
осы сара жолды жалғастыруға лайықты тұлға болғандығын қалайтындықтарын білдірді. «Біз тағы бір тарихи оқиғаның куəсі болдық. Қазақстан
билігінің еш кикілжің-жанжалсыз, даудамайсыз ауысқаны елдің татулық пен
берекеден айырылмаған, бірауызды
əрі тыныштық сүйгіш мемлекет екенін
тағы бір мəрте дəлелдеді. Мұны əлем
мойындап, ризалықпен атап айтуда.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Президент сайлауының жақын уақытқа, 9
маусымға белгіленгенін кəсіпкерлер
пала та сындағы іскер əйелдер де
құптайды», дейді облыстық кəсіпкерлер палатасындағы іскер əйелдер
кеңесінің төрайымы Елена Березинская-Абилова.
СКЕМЕН
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Еуразиялық интеграция бастамасына – 25 жыл
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразиялық интеграция бастамасына
25 жыл толуына орай халықаралық ғылыми-практикалық конференция
өтті. Ауқымды шараны Тұңғыш Президент – Елбасы Қоры және Елбасы
Кітапханасы, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетімен
бірлесіп ұйымдастырды. Айта кету керек, ұйымдастырушыларға Қазақстан мен
Ресей президенттерінің әкімшіліктері, екі елдің Сыртқы істер министрліктері,
еліміздің Мәдениет және спорт министрлігі мен елорда әкімдігі қолдау
көрсеткен.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл Еуразиялық экономикалық одақ
Айдана ШОТБАЙҚЫЗЫ,
туралы шартқа қол қойылған сәтт ен
«Egemen Qazaqstan»
бастап бес жыл және Еуразиялық ин
Қос мерейтойға қабат келген, яғни теграция идеясына 25 жыл», деп атап
Еуразиялық бастамамен бірге Еуразиялық өткен. Сондай-ақ Н.Назарбаев жа
экономикалық одақтың құрылуының бес қын болашақта ЕАЭО-ны әлемдік
жылдығына орайластырылған жиын- экономикалық жүйеде Еуропа мен өсіп
да Елбасы Н.Назарбаевтың және Ресей келе жатқан Азия арасындағы сенімді
Президенті В.Путиннің құттықтауы жа- көпір ретінде көретінін жеткізген. Оның
рияланды. Құттықтауларды Қазақстан айтуынша, экономикалық интеграция
Республикасы Президенті Әкімшілігі бойынша күш-жігер әртараптандыру
Басшысының бірінші орынбасары мен экономиканы өсудің, бәсекеге қа
Дархан Кәлетаев пен Ресей Федерациясы білеттілікті нығайтудың, бизнес-ахуал
Президенті Басқармасының Шетелдер ды жақсартудың және біздің мем
мен аймақаралық және мәдени байла- лекеттеріміздің инвестициялық тар
ныстар жөніндегі бастығы Владимир тымдылығын арттырудың негізгі көзіне
айналуға қабілетті. Құттықтау хаттағы
Чернов оқып берді.
Құттықтау хатта Елбасы: «Мен 1994 сөзінің соңын Елбасы: «Конференция
жылы Мәскеу мемлекеттік универ барысында әзірленген ұсыныстар
ситетінің қабырғасында алғаш рет ин мен бастамалар біздің мемлекеттер
тег рациялық жобаны құру идеясын арасындағы диалогты дамыту игілігіне
жар ия еттім. Сол сәтте мұндай бір қызмет ететініне сенімдімін», деп конфелестікт і қуатты экономикалық одақ ренция қатысушыларына табыс тілеген.
Ал В.Путин құттықтау сөзінде
ретінде таныдым, ол экономиканың
дамуы үшін тұрақты жағдай жасауға Еуразиялық кеңістік елдері өткен ға
және азаматтардың әл-ауқаты үшін сырдың ширегінде тең құқықты мем
жаңа мүмкіндіктер жасауға ықпал ете лекеттерді біріктіру идеясынан таді. Бүгін бұл идея шындыққа айналды. бысты әрекет ететін экономикалық

одаққа жол тартқанын тілге тиек
еткен. «Еуразиялық интеграция жобасы өзінің тиімділігін толығымен
дәлелдеді. Шекаралық және өңіраралық
ынтымақтастықты қарқынды дамыту,
сондай-ақ түрлі салалардағы жобаларды
бірлесіп дамыту жалғасын тауып келеді.
Бұдан бөлек, Еуразиялық экономикалық
одақ шеңберіндегі интеграциялық процестер Ресей мен Қазақстан арасындағы
қарым-қатынастар мен одақтастықты
нығайтуға қосымша мүмкіндік береді»,
делінген Ресей Президентінің құттықтау
хатында.
Конференция үш сессиядан тұрды.

«Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық
бастамасы: идеялар және іске асыру жолдары» атты алғашқы сессияда
екі елдің ынтымақтастығын арттыру
бағытындағы сәлемдемелер мен құт
тықтаулар жолданды. Жоғарыда аталған
құттықтауларды екі елдің лауазымды
тұлғалары, университет өкілдері, жауапты ведомство басшылары жалғады. Ал
«Еуразиялық экономикалық одақ: XXI
ғасырдың сын-қатерлері, тиімділік факторлары және халықаралық мәртебені
арттыру» атты панельдік сессиясында
қос мемлекет сарапшылары баяндама жасады. Айталық, «Астана» халықаралық

ғылыми кешені Еуропалық және
американдық зерттеулер орталығының
басшысы Мұрат Лаумулин ЕАЭО аясында еуразиялық интеграцияның қай
шылықтары мен мүмкіндіктері тақы
рыбын тарқатса, Ресей Сыртқы істер
министрлігі мемлекеттік халықаралық
қатынастар институтының проректоры Евгений Кожокин Еуразиялық бас
таманың өткені, бүгіні мен болашағын
баяндады.
Аталған панелдік сессиялардың ая
сында қатысушылар ХХІ ғасырдың
сын-қатерлері алдында ЕАЭО-ның тиім
ділігі мен халықаралық мәртебесін арт
тыру, халықаралық кеңістіктің заманауи
жүйесіндегі Үлкен Еуразияның рөлі,
Еуразиялық кеңістіктегі экономикалық
интеграцияның перспективалық бағыт
тары сынды мәселелер бойынша пікір
алмасты.
Сонымен қатар конференция барысында Ресей Федерациясы Қоғамдық
палатасы мен Қазақстан Азаматтық
альянсы арасындағы ынтымақтастық
туралы меморандумға салтанатты қол
қою рәсімі болып өтті.
Айта кетейік, Еуразиялық эконо
мик алық одақ, Қазақстан мен Рес ей
парламенттері, президенттер әкім
шіліктері, сыртқы саясат ведомство
ларының басшылары, Қазақстан аста
насында орналасқан шетел дипломатия
лық миссияларының басшылары,
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттердің жетекші сарапшылары мен қоғам қайраткерлерін қосқанда
шараға 300-ге жуық адам қатысты.

Шавкат Мирзиёев: екі жарым жылдағы реформалар

Нұрмұхамед БАЙҒАРА,
«Egemen Qazaqstan»
13 жыл премьер-министр қызметін
атқарған Шавкат Мирзиёев өз еліндегі
жағдайды жақсы түсінетін тұлға екені
даусыз еді. Яғни, саяси элитадағы
күштің ара салмағы, экономиканың халі,
қоғамның көңіл күйі, Өзбекстанның
әлемдік аренадағы имиджі, бұған дейін
жіберілген қателіктер – бәрінен хабардар болған. Сол жолды экс-президент
Ислам Кәрімовпен бірге жүріп өткен.
Сондықтан ол жағдайды түзеуге кірісті.
Айтуға оңай болғанымен, ойлағанын
іске асыру соншалық жеңіл емес екен.
Президент үшін де.
Стратегия. Мирзиёев ресми президент мәртебесін алған соң, елдің 2021
жылға дейінгі жаңа даму стратегиясын жариялады. Онда 5 басым бағыт
бар: мемлекеттік құрылым, сот-құқық
жүйесі, экономиканың либерализация
сы, әлеуметтік сала, ұлтаралық және
діни төзімділік. Бұлар мемлекеттің
дамуындағы маңызды тұстар. Кейбір
мамандар оған өзбекше қайта құру деген баға берді.
Онлайн президент және туризм.
Шавкат Мирзиёев бірден азаматтардан арыз-шағымды онлайн режімде
және Фейсбук, Телеграм арқылы қа
былдай баст ады. Алғашқы жылдың
өзінде 1,3 млн өтініш келіп түсіпті.

Осыдан-ақ өзбек қоғамында қордаланған
мәселенің санын және азаматтарға кері
байланыстың маңызын түсінуге болады. Жаңа президент туризмге жағдай
жасауға кірісті. Себебі Өзбекстан үшін
шетелдік туристерден түсетін табыстың
орны бөлек. Былтыр өзбек еліне 5,3 млн
турист келген. Сол үшін 2017 жылы
Ташкент 27 мемлекетке визаны ресімдеу
талабын алып тастады. Енді туристер
Өзбекстанға кіргенде шекарада тек 50
доллар төлеумен шектеледі.
Рақымшылық? Ш.Мирзиёевтың
маңызды қадамдарының бірі – рақым
шылық аясында түрмеде отырған 40
мыңдай азаматты бостандыққа шығару
болды. Саяси айып тағылған 35 адамға
азаттық сыйлауы да оның абыройын
көтерді. Олардың қатарында 10-20 жылдай абақтыда отырған саясаткерлер,
құқық қорғаушылар, журналистер бар.
Ең атақтылары оппозиционер Мухаммад
Салихтың түрмеде 18 жыл отырған
бауыры Мухаммад Бекжан, 10 жылға
қамалған журналист Азам Тургунов
және басқалар. Алайда бұл шешім жаңа
басшының либералды көзқарасының
нәтижесі ме, әлде тек Батыс елдерінің
талабын орындау ма, ол жағы белгісіз.
Еркін валюта. Өзбек елі үшін жа
салған келесі маңызды қадам – валю
таның еркін конвертациясы болды. Бұл
елде сонау 90-жылдардан бері шетелдік
валюталардың 2 бағасы қалыптасты. Бірі

– ресми, Орталық банктің белгілегені,
екіншісі – қара базардағы әрі шынайы
сы. Мәселен, Орталық банк бұрын
1 доллардың құны 4200 сум дейтін, ал
шынайы бағасы 7-8 мың сумға жеткен. Президент Мирзиёев девальвация
жүргізіп, екі бағаны теңестірді. Енді
бүкіл елде бір баға, доллар 8400 сум шамасында. Бірақ бұл шараға қарсы болған
саяси элита өкілдері аз болмапты. Себебі
олар шетелдік валютаны Орталық банк
белгілеген 2 есе арзан бағамен сатып
алып отырған. Сондай-ақ елде банкоматтар жаппай ашыла бастады. Бұрын
олар некен-саяқ еді.
Шексіз виза. Былтыр әлемде шетелге шығу үшін үкіметтен арнайы
рұқсат визасын алуды азаматтарына
міндеттейтін екі ел бар еді. Ол Солтүстік
Корея және Өзбекстан. Көрші елде азаматтар шекара асу үшін паспортқа арнайы стикер, яғни рұқсат белгісін алу
қажет болатын. Бұл кезінде оппозиционерлер және басқа да күмәнді кісілерді
шетке жібермеудің тиімді құралына
айналған-тын. Осы себепті қатардағы
азаматтар, мәселен, Ресейге жұмыс
істеп келу үшін сол рұқсат стикеріне
бола ұзақсонар кезекке тұрып келген.
Мирзиёев аталған рәсімді алып тастауға
2017 жылы бұйрық берді, бірақ 2019
жылдың 1 қаңтарынан бастап қана.
Бұл шешімнің 1,5 жылға созылуына
өзбектің арнайы қауіпсіздік қызметінің
қарсылығы себеп болған екен.
Мирзиёев vs Иноятов? Өзбекстанда
жоғарыда айтылған реформаларды
қолдамаған ішкі күштер де табылған.
Соның бірі – Ұлттық қауіпсіздік қыз
метінің басшысы Рустам Иноятов
бастаған топ. Ол қауіпсіздік саласын

Суретті түсірген Андриан ЗВИГИН

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Өзбекстандағы билік ауысу процесі тыныш әрі бейбіт өткенімен, жаңа
басшының реформалары жылдам жүріп жатыр. Кей кездері президент
Мирзиёев мақсатына жетуі үшін істі тізеге басып жіберген сәттер де кездесті.
Алайда көрші елдегі оң өзгерістерді ешкім жоққа шығара алмайды. Сонымен
Өзбекстан қазір қай бағытта кетіп барады?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22 жыл басқарып, елдегі барлық саланы бақ ылайтын дәрежеге жеткен.
2005 жылғы Әндіжан оқиғасынан
кейін Ұлттық қауіпсіздік қызметі мем
лекеттік аппараттың 75 пайызын уысында ұстаған. Мұндай артықшылық
арнайы қызмет өкілдеріне үлкен бизнес
империя құруға мүмкіндік береді. Ре
формалар жүрсе, Иноятовтың позиция
сы әлсірейтіні анық еді, сондықтан жа
ңа өзгерістерге қарсылық танытады.
Мирзиёев ескі бақылауды әлсірету
үшін алдымен оның орынбасарларын
өзг ертті. Президенттің Самарқандқа
ауысу туралы Жарлығын орындамаған
генерал Гулямовты бірнеше қылмысы
үшін өмір бойы бас бостандығынан
айырды. Ақыры соңында былтыр
қария Иноятовтың өзін де отставкаға
жіберді. Дегенмен, президент кеңесшісі
қызметінде қалды. Яғни, құрметті зей
неткерлікке шықты деуге де болады.
Жаңа басшының қаһарына өзге
құқық қорғау саласының өкілдері де
түсті. Ол бұрынғы Ішкі істер министрі
Адхам Ахмедбаевты, экс-Бас прокурор
Рашиджон Кадыровты орнынан алып,
кейін тұтқындады. Бірнеше қылмыстары
үшін айып тақты. Жемқорлықпен күрес
барысында Салық комитетінің 1245
қызметкерін жұмыстан шығарды. Яғни,
құқық қорғау саласын тазартып, жаңа
қызметкерлерді тағайындады. Орталық
Азия елдерінде билік ауысу барысында
болатын дәстүрлі қадамдар.
Мақта терімі. Өзбекстан И.Кәрімов
кезеңінде кейбір кеңес дәстүрлері жойы
лып, кейбірі қатаң сақталған елге айналды. Мәселен, Ұлы Отан соғысы,
жеңіс дәрежесі төмендеді. Есесіне,
бұрынғыдай халықты жаппай мақта
жинауға жегу доғарылмады. Көптеген
адам құқығы жөніндегі халықаралық
ұйымдар саяси тұтқындармен қатар
осы мәселені де дабыл қағып көтеретін.
Сондықтан әлемнің ірі киім өндірушілері
бұл елдің мақтасын қара тізімге енгізген.
Оған қоса, жыл сайын 3,5 млн тонна
дай мақтаны теруге бала еңбегі де
кеңінен қолданылды. Қысқасы, пісіпжетіліп, тез арада шешімін күткен сұрақ
еді. Жаңа өзбекбасы бұл іске тоқтау
қойды. Алдымен ауызша тыйым салса,
кейін арнайы заң шықты. Осылайша
мақта жұмысына студенттерді, педагогтарды және медицина саласының
қызметкерлерін міндеттеу тоқтады.
Кәсіпкерді қолдау. Өзбекстанның
бизнесі де өзгерістерді күтті. Себебі
бұл ел экспорттық тауар шығару мен
инвестиция тартуда үлкен қиындық
көреді. Сол үшін кәсіпкерлерге қолдау
көрсету мақсатында жаңа салық реформасы дайындалып, бірнеше салық түрі
мен пайыздар азайтылды. Мәселен,
қосымша құн салығын 20 пайыздан 12
пайызға төмендетіп, салықтың үш түрі
мен әлеуметтік аударымдардың орнына
бір ғана табыс салығы енгізілді. Бұдан
бөлек, 2018 жылды кәсіпкерді қолдау
жылы деп жариялады.
Сыртқы саясат. Өзбекстан тәуелсіз
дігін алғалы бері сыртқы саясаттағы

басымдығын Ресей мен Батыс арасында бірнеше рет өзгерткен ел. И.Кәрімов
аймақтық ұйымдарға бір кіріп, бір
шығып, позициясын нақтыламады.
Оған қоса, Ауғанстандағы НАТО-ның
жүрг ізген соғысын өз мүддесі үшін
пайдалануға тырысып, Мәскеумен арақатынасын бұзып та алған. Билікке келген Мирзиёев алдымен осыған дейін
дипломатиялық қатынас үзілген не
нашарлаған көршілермен жақындасуға
тырысты. Алғашқы шетелдік сапарын
Мәскеу, Вашингтон не Бейжіңнен емес,
Түрікменстаннан бастады. Содан кейін
сан жылдар бойы Рогун ГЭС-не бола
жабылып, тіпті, миналанған Тәжік
станмен арадағы шекара ашылды. Екі
жақтағы халық емін-еркін жүріп-тұруға
мүмкіндік алды. Қырғыз еліне өзі арнайы ұшып барды. Ортақ шекараның 85
пайызы анықталған құжатқа қол қойды.
Кезінде Үңгір төбеде болған жанжалды
да ұмыта бастады. Өзбекстанға алғаш
рет Түркия президенті Реджеп Тайип
Ердоған келді. Ал Ресейге Мирзиёев ресми сапармен барып, 16 млрд долларлық
келісімге қол жеткізді. Жақсы жетістік.
Бәлкім Мәскеу жаңа өзбекбасы ақша
іздеп, Батысқа бет бұрмасын деген болар. Бірақ көп өтпей Өзбекстан пре
зиденті АҚШ-қа аттанды. Дженерал
Элект рик секілді компаниялармен,
Экспорт-импорт банкімен ондаған құ
жатқа қол қойды. Бүкіләлемдік банк 940
млн доллар несие беруге келісті.
Сөз соңында. Бір қарағанда, Өзбек
станда үлкен өзгерістер жүріп жатқандай.
Иә, расымен солай. Алайда бұлардың
барлығы ХХІ ғасырда болуы шарт процестер әрі И.Кәрімов уақытында жасалмай, кешігіп іске асқан өзгерістер. Оған
қоса, бұл реформалар 25 жылдық шектеулер мен тыйымдар режімінде болған
халыққа аса қажет еді. Сол үшін де бұл
бастамалар қоғам арасында қолдау тауып
жатыр. Әрине, 2,5 жыл ішінде бәрі көктеп
кетті деуден аулақпыз. Әлі де болса,
сыни материал жазатын журналистердің
тұтқындалғаны туралы жаңалықтар жетіп
жатады. Өзбекстан экономикасы әлемдік
стандарт бойынша қуатты емес. Халқының
біраз бөлігі нәпақасын бүгінге дейін еңбек
миграциясымен табады. Бұл елдің жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнімі 1504
доллар. Бұл көрсеткіш бойынша әлемде
124-орында. Сөз еркіндігі индексінде
жаһанда 165-ші болып жайғасты, бізбен
шамалас.
Қысқасы, Президент Шавкат Мир
зиёевтің билікке келуі Өзбекстанға біраз
аса қажет реформалардың, либералды
өзгерістердің басталуына түрткі болды.
Алайда әлі де жасалатын жұмыс көп.
Көршіміздің дамуы Қазақстан үшін де
тиімді. Себебі тек осы елден жыл сайын
бізге жұмыс іздеп 140 мың еңбек мигранты келеді. Қос елдің экономикалық
әлеуетін ескерсек, тауар айналымы
да көп емес, 2,1 млрд доллар. Егер
Еуроодақтың тәжірибесіне сүйенсек,
көрш і мемлекеттер тең дамығанда,
экономикасының бірнеше саласы қатар
өседі, сәйкесінше бүкіл аймақ қуатты
өңірге айналады.
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МЕМЛЕКЕТТІК МӘСЕЛЕ

Мұрат ЖҰРЫНОВ, ҰҒА президенті, академик, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты:

Әділетсіздіктің үлкені – әрбір маманға
өзіне лайық қызметін бермеу

Соңында, 2003 жылы Ұлттық ғылым
академиясы «Қоғамдық бірлестік»
статусына бір-ақ түсті. Енді академия
президенті қайта сайланатын болды.
Жаңа жарғы қабылданды, үш үміткердің
ішінен мен сайландым. Ликвидациялық
комис сия академияның бар мүлкін
алып кеткен. Телефон, қағаз, қаламсап
сияқты керекті заттарды өзім басқаратын ғылыми-зерттеу институтынан
алып келдім.
Қазіргі кезде осындай қоғамдық
статуста тұрған тек біздің академия.
Намыс үшін, «бөрі арығын білдірмес,
сыртқа жүнін қампайтар» дегендей, біз
Кеңес өкіметі моделінен бас тартып,
Батысеуропалық модель құрып жатырмыз дейміз. Академияның 70 жылдық
мерейтойында Елбасы, академик, Ереже
бойынша 100 жылда бір-ақ рет берілетін
«Ғасыр Ғұламасы» алтын медалінің
иегері Н.Ə. Назарбаев ҰҒА жұмысына оң
баға берді. Кеңес моделіне кері қайтуға
болмайтынын айтты. Біз келістік. Бірақ
еліміздің бас академиясының мəртебесін
ерекшелендіру бəрібір керек. «Қоғамдық
бірлестік» дəрежесінен басқа да толып
жатқан статус бар ғой. Қазіргі кезде сол
статуста 24 академия бар, оның жетеуі
«Ұлттық» деген сөзді атауларына қосып
алған, оларға мүше болу оңай, жарнасын
төлесеңіз болды. Олардың мыңдаған
академиктері бар. Ақиқатын айтқанда,
бұл елге ұят келтіретін, бас академияның

Инфографиканы жасаған Амангелді ҚИЯС, «EQ»

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кезінде КСРО Ғылым академиясының президенті, академик А.П.Александров:
«Қазақстан ғылымы Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында тұр» деп
үлкен баға бергенін кпке дейін малданып келдік. Одан бері дүние түбегейлі
згерді. Тәуелсіздіктің елең-алаңында ғылымды тоқыратпауға талпындық.
Осы жылдар бедерінде де оны дамытуға аз қаражат салынған жоқ. Ғылымды
экономикамен, ндіріспен ұштастыруға ұмтылып бақтық. Ғылым күні
қарсаңында Ұлттық ғылым академиясының президенті, академик Мұрат
ЖҰРЫНОВПЕН әңгімелескен едік. лбетте, ғалымдардың тыныс-тіршілігі,
кеше ғана ҰҒА құзырында болған 45 ғылыми-зерттеу институтының бүгінгі
ахуалы, мемлекеттің мүддесіне қызмет ететін ғылымның дипломатиялық рлі
сынды сауалдарды соңғы уақытта елімізде болып жатқан үлкен згерістер
кейінгі сұхбатқа ысырды. Сондықтан да әңгіме ел шежіресінде орын алып
жатқан тарихи оқиғалардан бастау алды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Сөз басында айтарым – бəрі Елбасының «ұлттық код» дегені – осы.
көңілімнен тура шықты. Мен Тұңғыш Кезек күттірмейтін мəсе ле лерді шеПрезидентіміз – Елбасының əйтеуір бір шуде Үкіметпен қоса Nur Otan партияданалық шешімге келетінін іштей бір сы, Қазақстан хал қы Ассам блея сы
сезуші едім. Солай болып шықты. Ең қарқынды қызмет атқаруы қажет.
бастысы, Алланың бұйрығымен келген
– Президент Қасым-Жомарт
бақыт – Тəуелсіздік болды. Қастерлі Тоқаевпен қызмет барысында қояназаттығымыз Кенесары xанның билігі қолтық жұмыс істеген кезеңдеріңіз
құлаған соң орнаған 145 жылдық Ресей болды ма?
басқыншыларының бодандығынан кейін
– Əрине, ол кісімен бірге Үкімет
қайта оралды.
мүше сі де болдым. Қасым-Жомарт
Ендігі заманда өте сақ болуымыз Кемелұлы республикамыздың Сыртқы
қажет. Сондықтан Н.Ə.Назарбаевтың істер министрі, мен Білім министрі
қауіпсіздік мəселесін өз қолында қал- ретінде лауазымды қызмет атқардық.
дырғаны дұрыс. Ал жаңадан билікке Табиғатынан мінезі өте сабырлы,
келген Президентіміз Қасым-Жомарт мəдениет ті, жұмсақ сөйлейтін адам.
Тоқаев мырзаға еліміздің экономикасын Текті əулеттен шыққан, ұстанымына
көтеру керек, ең бастысы бұқара xалық- берік, батыл азамат.
тың əлеуметтік жағдайын, əл-ауқатын
Бір ғана мысал келтірейін, Мибірінші кезекке қойып, жемқорлықты нистрлер кабинетінің бір отырысынауыздықтау қажет.
да келесі жылдың бюджетін бөліп
Экономиканы əртараптандырып, отырмыз, қаражат аз, жетіспей жатыр.
шағын жəне орта бизнесті жанданды- Сырт қы істер министрлігіне де өте
рып, жұмыссыздықты жою керек. Бұл аз қаражат бөлінген. Барлық кезде де
бірінші кезекте тұрған мəселелер.
байыпты Қасым-Жомарт Кемел ұлы
Шындығын айтсақ, біріне бірі жал- орнынан тұрып: «Мұндай қаражатпен
ғасып келе жатқан дүниежүзілік эконо- жұмыс істеу мүмкін емес, егер оны
микалық дағдарыстардың салдарынан көбейтпесеңіз министр қызметінен бас
xалықтың əлеуметтік жағдайы нашар- тартамын», деді. Əдетте өзіне қарсы келлап кетті. Тəуелсіздіктің тұрақтылығы ген министрлермен жағаласа кететін сол
үшін мемлекеттіліктің негізгі үш белгісі кездегі Үкімет басшысы төбесінен жай
– территория, əскер жəне ұлттық ва- түскендей абдырап, не айтарын білмей
люта – теңгемен қоса елдің əлеуметтік қалды. Сондықтан Тоқаев қажет кезінде
жағдайы кедейлік пен байлықтың орта табандылық таныта алатын тұлға.
тұсында болуы қа жет. Көп балалы
– «Үлкен пышақ ұялғанынан
аналар еліміздің ең құрметті азаматы кеседі» деген бар. Халықтың Ұлттық
саналуы керек. Жалған ақпараттарды ғылым академиясынан күтері де, татоқтатып, жеткілікті көлемде жетім лабы да, сауалы да көп қой...
балалар үйлері мен мұқтаж отбасынан
– Тəуелсіздіктің бастапқы жылдары
шыққан балалар үшін мектеп-интернат- ғылым академиясында ауыз бір шілік
тарын ашу керек.
азайып, рушылдық пен жершілдік өріс
Дүниеде ұлтты біріктіре алатын ала бастады. Оның салдары академияға,
үш күш бар, бұл – тіл, дін жəне діл. оның болашағына үлкен зиянын тигізді.

жəне жалпы ғылымның беделін түсіретін
келеңсіз жайт. Мен əрбір жиналыста
əріптестеріме: «Бұқаралық ақпарат
құралдарына, газет-журналдарға мақала
немесе сұхбат берсеңіздер Ұлт тық
ғылым академиясының мүшесі екендеріңізді көрсетіп беріңіздер» деп өтініш
айтамын. Еліміздің БАҚ саласында
қызмет ететін журналистерден де осыны
сұрар едім. Күріштен күрмекті ажырата алатын уақыт жетті. Қазір бір жерге
барып академикпін деуге де ұялатын
болдық.
– Мұрат Жұрынұлы, сіздің еліміздің тарихында химия саласындағы
тұңғыш ғылыми жаңалықтың ашылуы мен мойындалуына мұрындық
болғаныңызды білеміз. Нобель сыйлығынан кейінгі, тəуелсіз сарапшылар тағайындайтын осынау халықара лық жүлдеге қол жеткіз геніміз
жеткілікті түрде насихатталмаған,
бағаланбаған сияқты.
– Иə, мен шəкірттеріммен, зертхана дағы ғылыми қызмет кер леріммен
бірге демалмаған, ұйықтамаған уақыттардың есебінен «Титанның қышқыл
су ерітінділеріндегі постэлектролиздік
химиялық еру құбылысы» атты дүние
жүзінің ғалымдары мойындаған
ғылыми жаңалық аштым. Яғни, титанды бейстационарлық токтармен алдын ала полярлаған кезде оның беткі
қаба тындағы қабыршығы жойылып,
соның салдарынан электродтық əлеуетінің мөлшері өзгеретіндіктен, қышқылды ерітінділерде химиялық тұрғыда еріп кетеді. Бұл – осы уақытқа
дейін адамзатқа беймəлім болып келген
құбылыс. Сонымен қатар химия саласы
бойынша Қазақстанда ашылған тұңғыш
ғылыми жаңалық. Титан – ең тұрақты
металдардың бірі. Қазақстанда оның
өте көп қоры бар. Металл өте тұрақты
болғандықтан, көптеген химиялық реакторлар, тікұшақ, ұшақ, кемелердің бəрі
содан жасалады. Оның керемет қасиеті
сонда, теңіз суында 200 жыл жатса да,
шірімейді. Бірақ титаннан жасалған
құралдар тозғанда ешқайда қолдана
алмай тынбыз. Себебі оны қайтадан
балқыту қиын, ал еріту мүмкін емес еді.
Біз соны оңай жолмен ерітудің жолын
таптық.
Бұл əйгілі Нобель сыйлығынан
кейін жүретін үлкен ғылыми халықаралық дəреже. Маған көптеген елдердің
ірі ғалымдарынан, соның ішінде,
Ресей, Қытай, Украина, Беларусь,
Молдова сияқты мемлекеттердің Ұлттық академияларының президенттерінен
құттықтаулар келіп түсті. Оларға ризамыз. Бірақ бір өкініштісі, елімізде, академиктер мен əріптес достарымыздан
басқа ешкім жұмған аузын ашпады.
Бұл еліміздегі ғылым мен ғалымдардың
мемлекет пен қоғам алдындағы рөлі
мен дəрежесінің төмендеп қалғанын
көрсетпесе екен деймін.
– Қазақстанда ғылымға сұраныс
жоқтың қасы деген пікірлердің жиі
айтылуы неліктен деп ойлайсыз?
– Мұнан əрі қарай да мұнай мен
газды жер астынан алып, өңдемей
шикізат түрінде сата беретін болсақ,
металды Кеңес өкіметінен қалған зауыттардан сол күйі қалыптан шығара
салып, сыртқа жөнелте берсек, шынында да мұндай елге ғылым да, білім
де керек болмайды. Сондықтан экономиканы əртараптандырып, көптеген
шағын жəне орта бизнес көздерін ашып,
жұмыссыздықты жою керегін жоғарыда
айттым.
Көпсалалы өндіріс орындары арасындағы бəсекелестік, xалықаралық сауда кеңістігіндегі жарыстар ғана ғылымға

сұраныс туғызады. «Ғылымсыз даму
жоқ» деген қағиданы теріске шығаруға
тырысу – на дан дық. Кеңес өкіметі
кезінде Қазақ стандағы ғылымның
деңгейі Ресей мен Украинадан кейінгі
үшінші орында тұрды. КСРО-да ғылымға
бөлінетін қаржы ІЖӨ-нің 4,5%-ын құрайтын АҚШ-пен тайталасып тұрған
елде 3-орында тұру үлкен жетістік еді.
Көптеген объективті жəне субъективті
себептермен қазір елі мізде ғылымға
бөлінетін қаржы көлемі өсудің орнына
күрт төмен түсіп кетті, ІЖӨ-нің 0,15%ын ғана құрайды. 2015 жылы бар-жоғы
ІЖӨ-нің 0,25%-ын құрады, бұл 49-50
млрд теңге еді, 2018 жылы 10,5 млрд
теңгені құрады. Оның үстіне теңге Орталық Азиядағы ең жоғары девальвацияға ұшырағанын қосыңыз. БАҚ бетіндегі
дау-дамайлардың бір себебі осыған
келіп тіреледі.
Кейбір ғылыми-зерттеу институттарында елімізге белгілі ірі ғалымдарымыз жұмыссыз қалды. Бұл ұят емес
пе? Стратегиялық даму жоспарын да
2020 жылы ғылымға бөлінетін қаржы
1,0%-ға жету керек делінген болатын
(алғашында тіпті 2.0% деп көрсетілген
еді). Тұңғыш Президент – Ел басы
Н.Ə.Назарбаев 2019 жылы бюджет дайындалу барысында əлеуметтік саланы
қысқартпау керек деген еді. Бірақ оны
Үкімет орындаған жоқ. Жалпы билікте
ғылымның сөзін сөйлейтін ешкім жоқ
сияқты, Ғылым комитетінің бастығын
Үкімет мүшелері де, өзінің министрі де
жүре тыңдайды.
Мүмкін, Ресей Федерациясынан үлгі
алармыз. Оларда арнайы ғылым министрлігі құрылды. Ғылым академиясының
қызметі шектелгенімен, мемлекеттік
мəртебесін сақтап қалды, оның үстіне
Ресей Прези ден тінің төрағалығымен
құрылған Жоғары ғылыми кеңес бар.
Ал салыс тыр сақ, ғылымға бөлінетін
қаржы АҚШ, Еуропа, Жапония, Қытай,
Солтүстік Корея елдерінде ІЖӨ-нің 2,54,5%-ын құрайды. ТМД елдерінде Ресей
– 1,2%, Украина, Беларусь – 0,5-0,7%,
Литва – 0,83%, Армения, Өзбекстан,
Қырғызстан – 0,25%. Бəрінде бұл
көрсеткіш бізден жоғары. Халықаралық
«Ғылым жəне технология» аталымы бойынша Қазақстан 106 – орында, Молдова
– 27, Ресей – 41, Беларусь – 54, Армения
– 45, Қырғызстан 69 орында келеді.
– Ұлттық ғылым академия сы
xалықаралық қатынастарда тəжірибе
алмасудан бөлек, нақты қандай пайда
тауып отыр?
– Біздің академия беделді қауымдас тықтардың мүшесі жəне барлық
ірі мемлекет тердің мемлекеттік бас
ака демия ларымен келісімшарт түзген. Өткен жылы Бейжіңде ең ірі, 34
бас академияны біріктіретін АльянсANSO құрылды. Біздің академияның
мемлекеттік емес екеніне қарамастан,
оның алты адамнан тұратын Басқарушы
кеңесінің құрамына Кіндік Азия мен
Кавказ өңіріндегі мемлекеттерден мені
сайлады. Бұл Қазақстан ғылымының, ғалымдарының халықаралық кеңістіктегі
беделінің жоғары екенін көрсетеді. Қазір
Қытайдың Ұлттық ғылым академиясына
қарасты «Sugon» дейтін фирмасы біздің
академияға 10 миллион долларға жуық
тұратын суперкомпьютерді тегін грант
жолымен бермекші. Соның құқықтық
жолын іздеудеміз.
– Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаев өзінің алғашқы ресми сөзінде əділеттік орнатудың маңызды
екеніне арнайы тоқталып өтті. Ал
əділеттілік туралы Ұлттық ғылым
ака демиясының президенті не ойлайды?
– Əділетті болуға, əділетті қоғам
құруға бүкіл адамзат (Homo sapiens)
əу бастан мүдделі. Бұл жағдай қасиетті
Құранда да айтылған. Бір xадисте былай делінген: Мұxаммед с.ғ.с. Пайғамбардан бір саxаба: «Қиямет қайым қашан
болады?» деп сұрайды. Ол: «Қиянат
шектен тыс көбейген кезде» деп жауап
береді. Қиянат деген не? Əрбір маманға
өзіне лайық қызметін бермеу. Бұл кадр
мəселесіне тіреледі. Бізде тендерлік комиссия, конкурстық сайлау комиссиясы дегендер толып жатыр. Бұл комиссиялардың төрағалары жоғары лауазымды басшылар, министрлер, əкімдер немесе олардың орынбасарлары.
Мұндай жағдайда сол комиссия əділетті
шешім қабылдайды дегенге сене алмаймын. Олардың төрағасы қатардағы
тең құқылы маман болуы керек, ал ең
дұрысы бүкіл ұжым жасырын дауыс
беру арқылы сайлауы тиіс. Олай болмаса министрлер мен əкімдердің тікелей
бұйрықтарымен, яғни жауапкершілікті
алып, тікелей шешім қабылдағаны
дұрыс.
ңгімелескен
Айнаш ЕСАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»
АЛМАТЫ
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Қазақ терминологиясы: бүгіні мен ертеңі
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мәжілістің леуметтік-мәдени даму комитеті
«Рухани жаңғыру: қазіргі қазақ терминологиясы» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция ткізді. Конференцияның мақсаты
еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қазақстандықтардың қоғамдық санасын жаңғырту
және рухани даму мәселелеріне қатысты сздері мен мақалаларында
бірнеше мәрте ктерілген «тілімізді терминологиялық тұрғыдан
халықаралық деңгейге жақындату» қажеттілігіне негізделген.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мәдина ЖЛЕЛҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Іс-шараға Парламент депутаттары, Президент Əкімшілігі мен
Премьер-Министр Кеңсесінің жауапты қызметкерлері, Үкімет жанындағы Республикалық терминология
комиссиясының мүшелері, Қазақ тілі
əліпбиін латын графикасына көшіру
жөніндегі Ұлттық комиссия жанындағы
жұмыс топтарының мүшелері, жетекші
ғалымдар, мемлекеттік органдардың
қызметкерлері, ұлттық компаниялар
мен БАҚ өкілдері қатысты. Ғылыми-тəжірибелік конференция барысында қатысушылар отандық терминологияның маңызды мəселелерін
кеңінен талқылады.
Отырысты ашқан Мəжілістің
əлеуметтік-мəдени даму комитетінің
хатшысы Бейбіт Мамраев еліміздің
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласындағы қоғамдық сананы
жаң ғыр ту идеялары барша қазақстандықтар тарапынан кең қолдау тауып, жалпы ұлттық рухани өрлеуге
жол ашқанына тоқталды. «Ұсынған
игі бастамалары – қазақ тілінің латын
əліпбиіне көшуі, «Қазақ тіліндегі 100
жаңа оқулық» жобасы қазіргі қазақ
терминологиясын одан əрі дамытумен тікелей байланысты. Елбасымыз
«Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға
лайықтауымыз қажет. Терминология
тұрғысынан қазақ тілін халықаралық
деңгейге жақындату керек», деген болатын. Шынында да қазақ тіліндегі
терминдерді қалыптастыру жəне

бекіту процесін жетілдіру қажеттігі
туындап отырғандығы даусыз. Оған
ғылыми жəне шығармашылық интеллигенция өкілдері, жетекші ғалымдар,
тілтанушылар мен жауапты органдар
белсене атсалысуға тиісті. Мұндай
жұмыс жүйелі негізде жүргізілгені
жөн», деді Б. Мамраев.
Өз кезегінде сөз алған А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының
директоры Ерден Қажыбек, ғалымтерминолог, профессор Шерубай
Құрманбайұлы заманауи терминдерді
қалыптастыру қағидаттарына, салалық
терминдерді біріздендіру мен жүйелеу
мəселелеріне баса назар аударып, жаңа
қазақ əліпбиі негізінде терминдерді
қолдану ая сын одан əрі кеңейту
қажеттілігіне тоқталды.
«Қазіргі қазақ терминологиясының
өзекті мəселелері» деген тақырыпта
баяндама жасаған Ш. Құрманбайұлы
бұл саладағы бірінші кезекте атқарылуға тиісті жұмыстар мен шешімін
таппаған мəселелер жөнінде айтып
өтті. «Бұл тұрғыдан келгенде екі мəселеге ерекше мəн беру қажет деп
ойлаймыз. Біріншіден, терминология
дамуының бағыт-бағдарын белгілеп
отыратын ғылыми кадрлардың, əсіресе термин жасауға машықтанған,
терминологиялық жұмыстарды кəсіби
тұрғыдан жүргізуге құзыретті практик
термин мамандарының жеткіліксіздігі
мен олардың осы істің басы-қасында
болмауы, өздері маманданған іспен
тікелей айналыс па уы. Екіншіден,
терминологиялық жұмыстарды республикалық деңгейде жүйелі түрде үйлестіре отырып, жоғары кəсіби
деңгейде жүргізілмеуі. Қазақ терминологиясының шешімін таппай жатқан
өзге мəселелерінің бəрі осы ең басты екі

мəселені дұрыс шешіп, жолға қоймаудан
туындап отыр деуге болады», деді ол.
Пікір алысу барысында аударма
саласындағы қордаланған мəселелерге
де баса назар аударылды. Атап айтқанда, Жоғарғы соттың судьясы Бағлан Мақұлбеков, Мəжіліс депутаты
Асылбек Смағұлов, Мəжілістің редакциялау жəне аударма бөлімінің
меңгерушісі Дəуітəлі Омашұлы заң
жобаларындағы жұмыстардың сапасына ықпал ететін заңнама терминдері
мен ұғымдарының дəл аударылмау
фактілерін атап өтті.
Еліміздегі танымал ғалымдар атсалысып жатқан «Қазақ тіліндегі 100
жаңа оқулық» жобасын іске асыру барысындағы Ұлттық аударма
бюросының тəжірибесі туралы Рауан
Кенжеханұлы айтып берді. «Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100
жаңа оқулық» жобасын іске асыру үшін
үкіметтік емес жəне коммерциялық емес
негізде жұмыс істейтін «Ұлттық аударма бюросы» құрылды. Бюроның үйлестіруімен іске асып жатқан ауқымды
ғылыми аударма жұмысы қазақ тілінде жаңа оқулықтар дайындап, жоғары мектеп мазмұнын түбегейлі түрде жаңартумен қатар қазақ аударма
мектебінің күшейіп, соның ішінде
бүгін сөз болып отырған терминология
мəселелерін нақты, практикалық тұрғыдан қарауға негіз болды», деді ол.
Латын графикасына көшу барысында терминдерді тіл заңдылықтарына
сəйкес енгізудің негізгі бағыттары
туралы А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты Терминология
бөлімінің меңгерушісі Қарлығаш Айдарбек, Ш.Шаяхметов атындағы «ТілҚазына» ұлттық ғылыми-практикалық
орталығының ғалым-хатшысы Гүлфар
Мамырбекова өз пікірлерімен бөлісті.
Өз кезегінде сөз алған Мəжіліс
депутаты Сауытбек Абдрахманов ақпараттық кеңістікте жаңа терминдерді
дұрыс қолданудағы журналистердің
жауапты міндетіне баса назар аударды. Сонымен қатар конференцияны
бірлесе ұйымдастырушы ретінде Тіл
саясаты комитетіне Үкімет бекіткен
қазақ тілі əліпбиін латын графикасына
2025 жылға дейін кезең-кезеңімен
көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын

дер кезінде жəне сапалы орындау
мəселесін назардан тыс қалдырмауды
ұсынды. «Терминнің негізгі ерекшеліктері мыналар: біріншіден, жүйелілігі,
екіншіден, дефинициясы, яғни ғылыми анықтамасы, үшіншіден, моносемиялығы, яғни əртүрлі мағына тудырмайтыны, төртіншіден, экспрессияның
болмауы, яғни сезімге ерік бермеуі,
бесіншіден, стильдік бейтараптылығы.
Терминжасам ісінде осы талаптар
сақталуы міндетті. Бір ұғымды бірнеше
сөзбен қатар жеткізу тілді дəлсіздікке
ұрын дыр май қоймайды. Мұндай
дəлсіздік халықаралық құжаттарда,
əртүрлі іскерлік мəмілелерде, мүлікті
кепілге қоюға, сатуға, тарту етуге
қатысты нотариус қағаздарында, адам
тағдырын шешетін қылмыстық істер
анықтамаларында, сот шешімдерінде
түсінбестікке, тіпті дауға соқтыруы
да мүмкін. Əскер жəне қорғаныс салаларының терминдерінде бұған атымен жол беруге болмайтыны белгілі»
деп атап өтті депутат С.Абдрахманов.
«Егемен Қазақстан» республика лық газеті» АҚ басқарма төрағасының орынбасары – бас редактор
Айбын Шағалақ қазақ баспасөзінің
қарашаңырағы «Egemen Qazaqstan»
газеті қазіргі кезде газеттің бір бетін
жүйелі түрде жаңа əліпбимен шығарып
жатқанына тоқталды. «Басты мақсат –
жаңа əліпбиге жұртшылықтың көзін,
бойын үйрете беру. Бұл қадам қалың
оқырман тарапынан жақсы қабылданып,
көпшіліктің қызығушылығын тудырды.
Жалпы біздің басылымның бір бетін латын əліпбиімен беру ісінде 4 əріпке – Ю,
И, і жəне С əріптеріне қатысты аздаған
іркіліс туатыны болмаса, тұтастай
алғанда, газеттің өндірісіне жауапты
қызметкерлердің алдынан аса бір үлкен
қиындық кездесіп отырған жоқ», деді.
Конференцияны қорытындылаған
депутат Б.Мамраев қазақ терминологиясын біріздендіру жұмыстары
ғылыми сүйемелдеуді, сондай-ақ Мəдениет жəне спорт, Білім жəне ғылым
министрліктерінің жүйелі де тиімді
өзара əрекеттестігін күшейтуді талап
ететінін айтты. Конференцияның қорытындысы бойынша мемлекеттің
тіл саясатын одан əрі жетілдіруге бағытталған қарар қабылданды.
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Ғылым табыс көзі болуға тиіс
(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазір сауаттымыз, көзіміз ашық.
Ел халқы сауаттылық жағынан əлемде
алдыңғы қатарға кіреді. Алайда, ғылым
мəселесінде олай болмай тұр. Өйткені
отандық ғылымның дамуы, ғылыми
жаңалықтардың өндіріске енгізілуі
көңілден шығатын деңгейде емес.
Отандық ғылымның же тіс тіктерін
жұртқа таныстыруда насихат жетпей
жүр ме, əлде біздің ғалымдар бұқара
түсіне қоймайтын күрделі салаларда
ғана еңбек ете ме, əйтеуір Қазақстан
ғалымдарының жаңалықтарын сирек
естиміз. Оның үстіне зерттеушілердің
табысына қатысты мəселе тағы бар.
Соңғы жылдары ғалымдар мемлекеттің
ғылыми жобаларды қаржыландыру
ісіне көңілдері тола қоймайтынын
аңғартқан. Ғалымдардың арасындағы
дау-дамай Елбасына дейін жеткен-ді.
Зерттеу мақалаларын жаһандық ғылыми
қауымдастыққа бейтаныс журналдарда жариялап, ғылыми атақ қорғаған
ғалымдарымыз да бар. Масс-медиада
мемлекеттен қаржыландырылатын
ғылыми жобаларды іріктейтін Ұлттық
ғылыми кеңес құрамына қатысты даулы мəселелер де көтерілген еді. Тіпті
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігі Ұлттық ғылыми кеңестердің
құрамы заңды өрескел бұза отырып
жасақталғанын да мəлімдегені бар.
Бəлкім, осындай «PR-дың» кесірінен
шығар отандық ғылым туралы сөз еткен кезде алдымен саладағы жетістіктер
емес, дау-дамайға толы жағдайлар
бірден тіл ұшына орала береді.
Оның үстіне əлемдік ғылымдағы
теңдессіз жаңалықтар жайлы екі күннің бірінде естіп-біліп отырған жұрттың Қазақстандағы ғылым мен оны
қаржыландыру туралы ақпаратты естігенде көңілі су сепкендей болатыны
тағы бар. Дамыған елдер түгілі ТМД
елдерінде де ғылымды қаржыландыру
жағынан алдымызды орап кеткен
мемлекеттер көп. Ал дамыған елдерде
ғылымға жұмсалатын жалпы шығын көлемі əлдеқайда көп. Мəселен, ғылымға
айрықша көңіл бөлетін он елдің көшін
Израиль мемлекеті бастап тұр. Демек,
даму үшін ғылымға айрықша көңіл
бөлген дұрыс. Алайда, ауызды мүлдем
қу шөппен сүртуден аулақпыз. Біздің ел
де ғылымның дамуына мүдделі екенін
шама-шарқынша байқатып келеді.

Мəселен, 2004 жылы Қазақстан ғылымға 13 млрд 863 млн теңге бөлсе, 2018
жылы бұл көрсеткіш 72 млрд 224 млн
теңгеге жетті. Яғни, ғылымға арнаған
қаржымыз 5,2 есе өскен. Ал 2018 жылы
елде ғылыми жұмыстармен айналысқан
384 мекеме тіркеліп, ғылыми зерттеу
жəне тəжірибелік-конструкторлық
жұмысқа тартылған қызметкерлер
саны 22378 адамға жетіпті. Олардың
ішінде нақты зерттеушілер 17454-ке
жетті. Яғни, ғылыми жұмыстарға қатысқан зерттеушілер саны аз емес.
Дегенмен, қазіргі көрсеткіш 20142015 жылдардағы деңгейге жетпейді.
Сол жылдары зерттеу жұмыстарына
18 мыңнан астам зерттеуші қатысты.
Білім жəне ғылым министрлігі мен
Ұлттық ғылым академиясы əзірлеген
2017 жылғы Ғылым туралы ұлттық
баяндамада зерттеу жұмыстарына
көбіне инженерлік саланың мамандары
тартылғаны айтылған. Олардың жалпы
саны 5 мың адам екен. Ғылымның бұл
бағытына 35 млрд 596 теңге бөлініпті.
Одан соң жаратылыстану саласында зерттеу жүргізген мамандар көп.
Бұл бағытқа 21 млрд теңгеден астам
қаржы бағытталса керек. Бейресми
рейтингінің соңында медицина саласы тұр. Мұнда зерттеу жүргізген
ғалымдарымыз жалпы көрсеткіштің
6,1 пайызын ғана құраған. 2017 жылы
медицина бойынша 327 ғылым кандидаты, 182 ғылым докторы, 47 бейіні бойынша доктор, 31 PhD философия докторы жəне 202 магистр зерттеу жасапты. Бірақ бұл салаға бағытталған қаржы
əлеуметтік ғылымдарға бөлінген сомадан молырақ. Медицина ғылымына
2,2 млрд теңге бөлінген. Бірақ елімізде
денсаулық сақтау саласына жақсы көңіл бөлінген. Ғылыми зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін бірқатар орталықтар жасақталды. Алайда, салада
зерттеу жұмыстарымен айналысып
жүрген мамандар аз. Ал инженерлік
саладағы зерттеушілердің көп болуын
тау-кен жəне мұнай-газ секторындағы
кəсіпорындар техникалық мамандарды көптеп қажет ететініне байланысты болса керек. Əрі ірі корпорациялар ғалымдарға түрлі гранттар
қарастырады. Əлбетте өз мүдделері
үшін, өздеріне ыңғайлы технология
даярлау үшін қаржы қарастырады.
Мəселен, «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы ғылыми зерттеу жəне
тəжірибелік-конструкторлық

жұмыстарға қомақты қаржы жұмсайды.
Тіп ті, компания біраз жыл бұрын
зерттеу жұмыстарына 46 млрд теңге
бөлетінін мəлімдеп, айды аспанға
бір-ақ шығарған-ды. Одан бөлек, елімізде табыс тауып жүрген шетелдік
трансұлттық корпорациялардың да
зерттеушілерге бөлетін азды-көпті қаражаты бар. Демек, қалай болғанда да
инженер ғалымдарға нəпақа өзге əріптестеріне қарағанда көбірек жолығады
деген сөз.
Трансұлттық корпорация демекші,
əлемдегі алпауыт компаниялар да
ғылыми гранттарды көп бөледі. Мəселен, Самсунг корпорациясы жыл сайын ғылымға 14 млрд доллар бөледі.
Бұл – күллі ТМД елдерінің ғылымға
арнаған қаржысынан 6-7 есе көп.
Сол ғылыми гранттардың 10 пайызы ғана Кореяда қалатын көрінеді.
Өзгесін əлемдегі ғалымдар мен зерттеу орталықтары ұтып алатын болса керек. Ал Aplle, Volkswagen, Intel
компаниялары ғылымға жыл сайын
15 млрд долларға дейін қаржы бөледі. Соның нəтижесінде жаңа технологиялар жасап, өндірісті ғана емес,
мемлекетті де дамытып жатыр. Міне,
мұның өзі заманауи əлемде ғылымның
қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.
Əрі отандық ғалымдарға шетелдің
ғылыми ор талықтарымен байланыс орнату қажеттігін аңғартады.
Яғни, ғалымдарымыздың да бəсекеге
қабілетті болуы маңызды. Əйтпесе,
мемлекеттен қаржы дəметумен ғана
күндері өтеді.
Ғылым салаларына бөлінген қаржы көлемін сөз еттік қой, ендеше
тəуір қаржы бөлінетін салалардың
бірі ауыл шаруашылығы ғылымы екенін атап өткен жөн болар. Бұл салаға
7,9 млрд теңге бөлінген. Əрі нақты
өндіріске енгізілу тұрғысынан осы сала

ғалымдарының əжептəуір табысы бар.
Мал тұқымын асылдандырудан бастап,
дəнді дақылдардың жаңа сұрыптарын
шығарып жатады. Бұл да көңілге медеу.
Еліміздің ауыл шаруашылығы саласына ерекше үміт артып отырғанын ескерсек, сала ғалымдарынан күтеріміз мол.
Алақандай Нидерланды елі төңірегіне
азық-түлік сатып отырғанда, біз неге
ұлан-ғайыр даламыздан мол астық
жинап, мал өсіріп, өзгеге сатып, қарық
болмаса деген ой келеді. Бұл үшін
əлбетте ғылымға сүйенгеннен басқа
жол жоқ.
Айтпақшы, ғылым дегенде мəселе
жара тылыстану немесе техникаға
қатысты ғылымдарға ғана барып тірелмесе керек. Əрине, өндірісті дамытуда
бұл бағыттардың орны бөлек. Алайда,
қоғам үшін əлеуметтік-гуманитарлық
ғылымдардың да айрықша маңызы
бар. Тарихты тану, тілді дамыту, қоғамдық құбылыстарды үнемі назарда ұстау қажет. Өйткені азаматтың
аңсары, халықтың көңіл күйі мен
сұранысы, арман-мұраты қандай
екенін анықтап алу маңызды. «Аш
бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ
бала аш болам деп ойламайды» дегендей, санасын тұрмыс билеген, мақсаты бөлек азаматтан жақсы ғалым
шықпайды. Гуманитарлық жəне əлеуметтік ғылымдар кейде ғалымдардың
өздерін зерттейтін ғылымға ұқсайды.
Адам жанына үңіледі. Тек жүйелі
түрде дамыту қажет. Алайда, елімізде
былтыр гуманитарлық ғылымдарға 3,7
млрд, əлеуметтік ғылымдарға 1,5 млрд
теңге бөлініпті.
Қысқасы, отандық ғылым жайын
сөз еткенде қаржыдан бастап, ғалымдардың еңбекақысы, ғылыми жаңалықтардың өндіріске енгізілуі тəрізді
сансыз мəселе бар. Біз мəселенің бір
жағына ғана үңілдік.

Súleımen MÁMET,
«Egemen Qazaqstan»

Bıliktiń baǵasy –
ádilettik
«Halyqqa qyzmet etemin degen kisige
bári bir: depýtat bol, gazet shyǵar, bala
oqyt», bári bir ekenin M.Dýlatuly atap aıtsa,
J.Aımaýytuly: «Qazaqqa aıýdaı aqyrǵan
sheneýnik tabylýy ońaı, erinbeı-jalyqpaı,
baqyrmaı-shaqyrmaı is bitiretin, terisi qalyń,
kónbis, tabandy qyzmetker tabylýy qıyn»
depti. Al halyq jumysyn orta jolda qaldyrý,
ıaǵnı «Ár urpaq ózine artylǵan júkti jeter
jerine aparyp tastaǵany durys, áıtepegende
bolashaq urpaǵymyzǵa asa kóp júk qaldyryp
ketemiz. Keıingi urpaq ne alǵys, ne qarǵys
beretin aldymyzda zor sharttar bar», ekenin
Á.Bókeıhan taıǵa tańba basqandaı eskertip
ketken. Osy ulaǵattardy sanamyzda saralaı
alsaq, ásirese aýyl ákiminen bastap, NurSultan qalasynda jaıly orynda otyrǵandar da
túsinip túısinse, áttegen-aı azaıyp, bárekeldi
molaıar edi.
Shynyna kelsek, biraz ýaqytqa deıin halyq
óz tirligimen, ákim-qaralar naryq talabyn
kóldeneń tartyp, ózindik sheshimimen júrdi. Bir
atap óterligi, halyq basshynyń degenin istedi.
Aıtqanyn eki etpedi. Tipti, jasyna qaramaı
ákim-qaranyń qyzmetin syılap, tórdi solarǵa
berdi. Olar kelmeı toı bastalmaıtyn kezderdi
de kórdik. Ondaı sátter qazir de joq emes. Bul
keıbir keýdemsoqtardy, men ǵana bilemin
deıtinderdi shyǵardy. Aýyl ákimderi aýdan
arasyn, aýdan ákimderi obylys arasyn jol etip,
jınalystarǵa qatysýmen júrdi. Naryq endigi jerde
oǵan jol beretin emes. Halyq pen bılik birikpeı
bolmaıtynyn ómir kórsete bastady. Talap
kúsheıip, talǵam artyp keledi. Basshy bıikten
tómen túspese, halyqqa jaqyndamasa bolmaıtyn
kezeń keldi. Buǵan bir mysal keltirelik,
Nur-Sultan qalasynyń basshysy elordadaǵy
aýdan ákimderi men basqarma basshylarynyń
Facebook-tegi paraqshalaryn, keremet sandardan
turatyn uıaly telefondarynyń nómirlerin gazette
jarıalap, halyq kez kelgen ýaqytta olarmen
habarlasyp otyrýǵa múmkindik jasap qoıdy. Bul
degenińiz shirengen sheneýnikter tórt qubylasy
túgel kabınette otyryp, tapsyrma jaýdyryp,
súlikteı júıitkigen kólikpen ózderinshe sherý
tartyp, júre berýden «qutqaryp», buqaramen
sanasýǵa, el isinde birge jumyla júrýge jol
ashqany anyq.
Iá, bıliktiń tutqasyn ustaǵan, úlkendikishili ár azamat biz alda mysalǵa alǵan Alash
arystarynyń úlgisin jandaryna ustasa, tipti
qasqaıtyp mańdaı aldyna jazyp qoısa utylmas
edi. Ultqa adal qyzmet etýdi biler edi. Sol
arystardyń ómir keshken zamany búgingi kúnge,
ıaǵnı naryqqa jaqyn bolatyn. Olar shashyraǵan
halyqqa uıytqy bolýdy oılady. Tuńǵysh
Prezıdenttiń sara saıasatyn jalǵaǵan Prezıdent
Q.Toqaev «Egemen Qazaqstan» jáne «Aiqyn»
gazetterine bergen suhbatynda: «Úkimet pen
ákimder búdjet qarjysy túpsiz qudyq emestigin
uǵynýy tıis. Bólingen qarjy naqty ekonomıkaǵa
jedel jetýin qamtamasyz etýi qajet», deı kelip,
dańǵazalyqtan, ysyrapshyldyqtan qutylýdy
qadap aıtty. Rasynda, ákimder, ásirese halyqpen
kúnde kezdesip júrgen aýyl, aýdan ákimderi
óziniń jaıyn oılap, ne jaqsy kórinýdi kózdep,
jalǵan aqparat berýden boıyn aýlaq salyp, naqty
jaǵdaıdy joǵaryǵa jetkizip otyrsa, qıyn túıinder
saǵyzsha sozylyp, sońy tyǵyryqqa tirelmes edi.
Qazir kóp aýyldaǵy mektepter bos qalyp,
qala mektepterindegi balanyń sany myńdap
artyp otyr. Bul jergilikti jerdegi jaǵdaıdyń
ońalmaı turǵanyn kórsetedi. Jalpy, eldi
mekenderdegi ákimder halyq turmysyn syrttaı
kózdemeı, ishteı bilip, qoıan-qoltyq aralasyp,
tirligin kóńilge túıip otyrsa, bir kezdegi aırandaı
uıyǵan jurt irkitteı irimes edi. Áli de kesh emes,
ákim-qaralar halyqqa jaqyndasa, halyq eńbektiń
kórigin údeteri sózsiz. Qazaq – basshysyna,
jetekshisine, jol bastaýshysyna, aqylmanyna
den qoıǵan jurt qoı. Mysaly, aýylǵa joldamamen
barǵan jastardyń kóbi kóp joqtyń kesirinen keri
qaıtyp jatady. Al ákim-qaralardyń júris-turysyna
qarasań kemdik kórmeısiń, astarynda máshıne,
erip júretin azamattary da barshylyq.
Osy arada myna bir oıymyzdy aıta ketsek
deımiz. Qanshama baǵdarlamalar jasalyp,
ushan-teńiz qarjy bólinedi. Biraq sonyń nátıjesi
kóńil kónshite bermeıdi. Nege olaı degenniń
sebebine úńilsek, álgi baǵdarlamalardy jasaý
tuspalmen túziletin tárizdi. Ony qolǵa alar
kezde aýyldyń jaıyn biletinderden góri,
bilmeıtinder kóp «úles» qosatyn sekildi. Eger
ondaı qujattarǵa aýyl halqynyń turmysynan
habary mol aýyl, aýdan ákimderin qatystyra
otyryp júrgizse júıesizdik joıylar ma edi.
Tipti sol aýyl, aýdan ákimderi tize qosyp,
óz tynyshtyqtaryn oılamaı, eldik máseleni
alǵa ozdyryp, «boztorǵaı» bolyp shyryldasa
álgi alshaqtyqtyń bolmaıtynyna ımanymyz
kámil. Kóp másele joǵary bılik pen tómendegi
basqarýshylardyń jymdaspaıtyn jumysynan
týyndaıdy desek, qatelese qoımaspyz. Jańa
talapqa saı, halyqtyń úmitin aqtap, seniminen
shyǵý úshin qaı iste de ádilettilik saltanat qursa,
bılik pen halyqtyń qatynasy taqtaı joldaı túzý
bolary haq.
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КӨКТЕМГІ ЕГІС

Даладағы дүбір
«Егінші еселеп, кеусенші кеселеп алады» дегендей, қазақ даласына
биыл ерте келген көктемнің ылғалын дер кезінде пайдаланып қала
алсақ, жыл соңына қарай ырыздығымыз еселеп те, кеселеп те арта
түсері сөзсіз. Сүдігерін сайлаған диқандар қауымы еліміздің оңтүс
тіктегі өңірлерінен басталған алқаптағы қызу еңбекке араласып
та кетті. Бұл күнде алқаптағы еңбек майданы орталық өңірлерден
теріскейге қарай ойысты.
Иә, диқан болсаң, жеріңнің басында бол деген. Жерін анасындай
сүйген диқанды жер де баласындай сүймей ме?! Дәл қазір әр күннің, әр
сағаттың шаруа адамы үшін қат, қымбат болып тұрғаны аян. Өйткені
«қыстай қайрап, жаздай шапқан кетпенім, кетпен шауып мұратыма
жеткенім» деген егіншінің ескі ұранындай қыс бойы қайраса да, сайласа да, қым-қуыт шаруа басында сәт сайын мәселе туа береді. Қаусап
тұрған техника сынады, жанар-жағармай тапшылығы қолды байлайды, жоғары сұрыпты тұқым таппай қиналады, тіпті кейбір өңірлердегі
қарғын судың әлегі де аз болмайды. Оның үстіне бұл күнде сағаттап
пайда табатын ауыл шаруашылығына қажетті жұмысшы кадрлар да
маусым кезінде ұстатпай қоятыны бар. Міне, осы іспетті сан қабат
шаруа алқаптағы ағайынға тыным таптырмайды.
Әлбетте, шын орақшы орақ таңдамайды. Іске ілкімділік танытса, кез
келген іс ілгері баспақ. Айтпағымыз, кең даладағы жер қыртысын
аударып жатқан диқандардың ахуалы. Себебі «Жақсы мұраптың
соңынан су ереді, жаман мұраптың соңынан шу ереді» дейді. Биылғы
егістік науқаны кетпенші қауымға қолайлы, лайым, еңбекқордың
ерні майлы болғай деген елдік тілек. Осы орайда өңірлердегі егістік
науқанына зер салған едік.

Қант – тәтті, еңбегі – қатты

Жетісу диқандары тәтті түбір егістігін 14 000 гектарға жеткізбек
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматы облысында өндірілген ауыл шаруашылығы өнімінің
қаржылай көлемі 700 млрд теңгеден асты. Ал өңір бойынша агроөнеркәсіпке салынған инвестиция мөлшері 82 млрд
теңгеге жетті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қалмаханбет
МҰҚАМЕТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»
Түгін тартсаң майы шығатын
Жетісуда егін шаруашылығы
ерекш е маңызға ие. Әсіресе
қант қызылшасын өсіру бойын
ша облыс аймақтар арасын
да көшбасшы. Өткен жылы
жетісулық диқандар 11 мың
гектардан астам алқапқа тәтті
түбір тұқымын сеуіп, одан
442 000 тонна қызылша жи
нады. Жыл сайын танаптарды
күтіп-баптаудың жаңа техно
логияларға негізделіп жаң
ғырт ылуы өнімділікті артты
рып отыр. Мысалы, өткен жы
лы қант қыз ылшасының әр
гект ардан жиналған орташа
өнімділігі 400 центнерден ай
налды. Ал облыс аудандары
арасында Ескелді ауданы ре
кордтық көрсеткішке қол жет
кізіп, танаптан 520 центнерге
дейін өнім алған.
Өңірде қант қызылшасын
өсіруге берілген басымдық өн
дірістің де дамуына жол ашып
отыр. Соңғы 2 жыл көлемінде
тоқтаусыз жұмыс істеген Көксу
және Ақсу ауданындағы қант за
уыттары жергілікті шикізаттан
өнім шығарып, ішкі нарықты
ақ қантпен қамтамасыз етуге
бет бұрды. Мәлімет бойын
ша былтыр осы 2 зауыттан
алынған дайын қант өнімі
42 000 тоннаға жеткен екен.

Бұл облыстың ішкі сұранысын
толықт ай қамтамасыз ететін
өнім. Бүгінде Жетісу аграршы
лары «алтын шыққан жерді бел
ден қазуға» кірісті. Диқандар
қызылша егістігінің көлемін
көбейтіп жатыр.
– Биыл қант қызылшасының
көлемін 14 мың гектарға жет
кізіп, 485 мың тонна тәтті
түбір алуды жоспарлап отыр
мыз. Өнім көбейгесін, оны
өңдейтін зауыт керек. Қазір
толық қуатында жұмыс істеп
тұрған Көксу мен Ақсу қант
зауыттарынан бөлек, Алакөл
ауданы мен Ескелді ауданын
дағы тоқтап тұрған қант за
уыттарын қайта іске қосуды
қолға алып жатырмыз. Қазір
қалпына келтіру жұмыстары
басталды. Инвесторлар таптық,
бұйырса биылғы қызылша жи
нау науқанында алғашқы өнімді
қабылд айды деп күтеміз. Ал
Алматы маңындағы аудандар
өсірген қызылшаны алысқа та
сып әуреленбеу үшін Қапшағай
қаласында жаңа қант зауытын
салу жоспарда бар. Осы жо
балар жүзеге асқаннан кейін
Жетісуда өндірілген қант
елімізд ің нарығын қамтуға
үлес қосатын болады, – дейді
Алматы облысының әкімі
Амандық Баталов.
Жақында «Көксу» қант
зауытының қант қызылшасын
өсір уші шаруа қожалықтары
алдындағы қарызы 600 млн

теңгеден асып, диқандардың
тиісті өтемақыларына қол жет
кізе алмай отырғаны жайлы
ақпарат тараған болатын. Алаң
даушылық білдірген диқандар
көктемгі егіс мерзімі жақ ын
қалғандықтан, тиісті қаражат
қолғ а тимесе тұқым мен ты
ңайтқыш сатып алудан қинала
тындықтарын айтқан еді. Қазір
бұл мәселе толықтай оң ше
шімін тапқан көрінеді.
– Алматы облысында көк
темгі егіс науқаны сәуір айын
да басталды. Осы мерзімге
дейін «Көксу» қант зауыты
шар уа қожалықтарына бере
шегін толық төлеп, жаңа жұ
мыстың басталуына жағд ай
жасады. Мәселе облыс әкімі
нің бақылауында. Қант қызыл
шасын өсіру біздің аймақ үшін
стратегиялық мақсат болып
отыр. Сондықтан қызылша өсі
руш ілердің алаңдауына негіз
жоқ, – деді бізге жағдайды
түс інд ірген Алматы облысы
әкімінің басп асөз хатшысы
Ғалымұрат Жүкел.
Айтпақшы, кейінгі жылда
ры облыстың қызылша өсіру
шілері жергілікті тұқымды пай
далануға көшіп жатыр екен.
Қазіргі Панфилов ауданындағы
«Қамқорлық» тәжірибе ша
руаш ыл ығы алқаптарында
өсіріліп, сынақтан өткен «Ай
шолп ан» атты отандық қант
қызылшасының тұқымы өнім
бере бастапты. 2018 жылы
«Қамқ орлық» шаруашылығы
Қазақ ауыл шаруашылығы ғы
лым и-зерттеу институтымен
бірлесе өндіріске енгізген жаңа
сұрып сапасы жөнінен ше
телден алынған тұқымнан еш

кем емес екен. Есесіне, баға
сы қолжетімді. Әрі Жетісу то
пырағын жатсынбайды.
– Біз 15 жылдан бері өзі
мізде өсірілген қызылша тұқы
мына тәжірибе жасап келеміз.
Мақсатымыз – қазақ диқан
дарының сапалы қызылша
тұқымын егіп, мол өнім жина
уына көмек көрсету. Отандық
тұқымның сапасы шетелден
миллиондаған долларға сатып
алынатын тұқымнан еш кем
емес, қайта өнімділігі анағұр
лым жоғары екендігіне көз
жеткіздік. Қазір біздің өнімді
Украина, Ресей егіншілік және
өсімдік шаруашылығы ғылымизерттеу институттары сынақтан
өткізіп, жоғары баға берді, –
дейді Панфилов ауданындағы
«Қамқорлық» элиталық-тұқым
шаруашылығының директоры
Әлен Жолдасов.
Жалпы, Алматы облысын
да көктемгі дала жұмыстарына
қызу әзірлік жасалуда. 1 сәуір
ден бастап аймақтың барлық
егіс алқаптарына соқа мен тү
рен салынды. Сондай-ақ биыл
өңірде суармалы жерд ің кө
лемі көбейеді. Бұл аудандар
дағы ирригациялық желіл ер
ді қалпына келтірудің нәт и
жесінде мүмкін болып отыр.
Есеп бойынша, 25 мың гектар
суармалы жер айналымға қо
сылм ақ. Ирригациялық же
лілерді қалпына келтіру, тү
гендеу жұмыстарына осыдан 3
жыл бұрын жергілікті бюджет
тен 10,3 млрд теңге бөлінген
еді, сол жұмыс жемісін бере
бастады.
Алматы облысы

Алқаптағы жұмыстар жанданды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жамбыл өңірінде ақпан айының соңын ала жердің тоңы
жібіп, қардың көбесі сөгілді. Наурыз айы келе салысымен-ақ
көктемнің самал желі есіп, өңір табиғаты өзгеше күйге енді.
Мезгілдің бұл мінезін көпшілік жақсылыққа жорып, биыл
егіннің бітік шығатынын, жердің ылғалы мол болатынын айтып жатты. Ал халқымыз «Сәуір болмай, тәуір болмас» деп
бағасын арттырған сәуір айының алғашқы күндерінен бастапақ өңірде көктемгі егіс жұмыстары қыза түсті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
жерлері болып есептеледі. Биыл
Хамит ЕСАМАН,
өңір алдында табиғаттың осынау
«Egemen Qazaqstan»
ен байлығын тиімді пайдалану
Биылғы сәуір айының егін мәселесі тұр.
Бүгінгі таңда асыраушы са
және мал шаруашылығына жай
лы туғаны шаруалардың да ланы жылдағыдан да қарқынды
тірлігін тіктеуге ыңғайлы бол дамыту мәселесі өзекті. Сол се
ғаны рас. Әрбір шаруа өзінің бепті, облыс тарапынан аудан
жылдағы дәстүрі бойынша биыл дарға берілген тапсырма да
да даладағы егіс жұмыстарын ауқымды. Басқарманың мәлі
бастап кетті. Облыстық ауыл метіне сүйенсек, биыл дәнді
шаруашылығы басқармасының және бұршақты дақылдар жос
мәліметінше, өңірде аталған мақ пары 310,4 мың гектарға дейін
саттағы жер көлемі – 4,6 миллион жеткізіліп, өткен жылғыдан 3,5
гектар. Оның ішінде 781,8 мың пайызға көбейген. Облыстық
гектар жер егістік, 182,4 гектар ауыл шаруашылығы басқ ар
суармалы алқап, 3,9 мың гектар масының басшысы Берік Нығ
көпжылдық егіс алқабы, 123,5 машев ағымдағы жылы майлы
мың гектар шабындық және 3,5 дақылдарды 3, қант қызылшасын
миллион гектар жер жайылым 6, картопты 7,6, көкөніс-бақша

дақылдарын 1,5, ал мал азығы
дақылдарын 1 пайызға арттыру
көзделіп отырғанын айтады.
Жалпы, көктемгі егіс жұмыс
тарының қарқын алуы әкімдікке
ғана емес, шаруаларға да тікелей
байланысты. Әрбір диқан өзіне
белгіленген межені бағындыра
алса, жемісінің де жақсы бо
латыны ақиқат. Бұл орайда
өңір аграршылары биыл ауыл
шаруашылығы дақылдарының
егістік көлемін 673,8 мың гек
тарға жеткізуді жоспарлап отыр
екен. Бұл көрсеткіш өткен жыл
мен салыстырғанда 8 пайызға
артық орындалады деген сөз.
Өңір диқандары биылғы
көктемнің жылдағыдан өзгеше
болып тұрғанын айтуда. Себебі
биыл 103 734 гектар жер жыр
тылуы тиіс болса, осы уақытқа
дейін 93 301 гектар жер егістікке
дайын тұр екен. Ал өткен жылы
дәл осы уақытта 64 917 гектар
жерді ғана жырту мүмкін болып
ты. Негізінен Жамбыл облысы
бойынша ауыл шаруашылығы
саласын дамыту мақсатында 397
284 гектар жер дайындалу керек

болса, бүгінге 297 766 гектар
жер дайын екен.
Жамбыл облысында бірқатар
аудандар негізінен ауыл шаруа
шылығы саласын дамытуға
қолайлы. Ал жері бай, табиғаты
бөлек Жуалы ауданы биыл
22 335 гектар жерді жыртуды
жосп арласа, әзірге мұның 21
910 гектарын әзірлепті. Бұл
мақсатқа жуалылық шаруалар
да ерекше құлшыныс таны
тып отыр. Сол сияқты өңірдегі
Меркі, Шу, Қордай аудандары
да жер жыртып, алқапты егіске
дайындауда тиісті жұмыстар
атқаруда. Ал өңірдегі аудан
дар бойынша жаздық масақты
дақылдар 181 801 гектар жерге
жоспарланған болса, бүгінде 159
180 гектар алқапқа дақыл себіліп
қойыпты. Жалпы, Жамбыл об
лысы ауыл шаруашылығы са
ласын дамытуға қолайлы. Қыс
қаһары ерте кетіп, көктем ерте
шығатын өңірде енді бірер ап
тада дала жұмыстары да өз
межесіне жетіп қалады.
Жамбыл облысы

Көктемгі егіске дайын
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақжайық өңірінің диқандары көктемгі егіске дайындалып жатыр. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы өңірдегі егін
шаруашылығымен айналысатын ұйымдармен арада жасалған
меморандумға сүйеніп, биыл егіс алқабы 542,3 мың гектар болатынын хабарлады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазбек
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Облыстық ауыл шаруашы
лығы басқармасы басшысының
орынбасары Денис Омашевтің
айтуынша, биылғы егіс алқабы
ның көлемі 2018 жылмен салыс
тырғанда 25 мың гектарға не
месе 4,9%-ға артық екен. Нарық
тағы сұранысқа және өндірістік
тиімділігіне байланысты майлы
дақылдар алқабы 18,2%-ға, кар
топ 2,4%-ға және көкөніс-бақша
дақылдарының алқаптары 7,5%ға ұлғаяды.
Жоба бойынша өңірдегі дән
ді дақылдардың алқабы 265,0
мың гектарды құрауы тиіс. Оның
ішінде 76,6 мың гектар алқап
күздік дақылды құрайды. Егі
летін дәнді дақылдың басым
бөлігін құрайтыны – бидай мен
арпа, бұлар барлық дақыл түрі
нің 90 пайызы. Одан бөлек 4,4
мың гектары да бар. Майлы да
қылдар алқабы да 2018 жылмен
салыстырғанда 10 мың гектарға
көбейіп, 64,8 мың гектар болмақ.
Оның басым бөлігі күнбағыс 51,0
мың гектарға егіледі. Бұдан бөлек
10 мың гектар алқапқа картоп
және көкөніс-бақша дақылдарын
егу жоспарланған.
«Қазгидромет» қызметінің
мамандары биыл облыста топы
рақтың жоғарғы қабатының ыл
ғалы мол деп отыр. Оның үстіне
егістік иелері де қарап жатпай,
қыс бойы 35 мың гектар жерде
қар тоқтату жұмыстарын жүр
гізген. Осының бәрі биылғы егін
шығымы жақсы болады деген
үмітті оятып отыр.
Өңірде көктемгі егісті жүр
гізуге қажетті тұқым қоры жет
кілікті. Мысалы, дәнді дақылдар
үшін тұқым қоры – 105%, майлы
дақылдар үшін – 102%, картоп
тұқымы 100% дайын. Бұл тұқым
дық қордың сапасын «Қазагрэкс»

АҚ және «Орал-Жер» ЖШС зерт
ханалары тексеріп, «егуге жарам
ды» деген шешім шығарған.
Биылғы көктемгі далал ық
жұмыстарға Батыс Қаз ақс тан
облысында 4215 трактор, 4081
дәнсепкіш, 830 қопсытқыш және
«Джон Дир», «Флексикойл»,
«Кейс», «Хорш» маркалы 47 жо
ғары өнімді егіс кешендері қаты
сады. Бүгінд е тракторлардың
97%,дәнсепкіштердің 96%, қоп
сытқышт ардың 97% жұмысқа
дайын.
Көктемгі далалық жұмыс
тарды жүргізу үшін облысқа
12 мың тонна (сәуірге – 2 мың
тонна, мамырға – 6 мың тонна,
маусымға – 4 мың тонна) ди
зель отыны керек. Бұл көлем
бөлінді, жеткізуші оператор бо
лып «Батыс Арна» ЖШС анық
талды. Дизель отынының бағасы
литріне 165 теңгені құрайды.
– Көктемгі егіс жұмыстарын
қаржыландыруға «Кеңдала» бағ
дарламасы арқылы 291,5 млн
теңге қарастырылған, бұл 7%-дық
мөлшерлемемен беріледі. Қаржы
«Аграрлық несие корпорациясы»
АҚ облыстық фил иалының
аудандық несие серіктестіктері
арқылы ауылшаруашылық та
уар өндіруші 15 ұйымға берілді.
Бұдан бөлек «Агробизнес» бағ
дарламасы бойынша 16%-дық
мөлшерлемесі бар 559 млн теңге
қарастырылған, – дейді «Аграр
лық несие корпорациясы» АҚ
облыстық филиалының директо
ры Ерлан Нысанғалиев.
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Батыс
Қазақстан облыстық филиалы
директорының орынбасары
Амангелді Иманов өңірде тех
ника лизингісіне 2900 млн теңге
қаралғанын, қазіргі уақытта ша
руашылықтар 1050 млн теңгеге
80 бірлік техника сатып алғанын
айтып отыр.
Батыс Қазақстан облысы
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Камиль МУЛЛАШЕВ,
суретші, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, академик:

Сүйімбике азаттық ескерткішіне айналады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Камиль Муллашев – гиперреализм жанрын Кеңес Одағына әкелген
алғашқылардың бірі. Муллашев шығармалары күрделі стилистика мен жасырын сюжетпен ғана емес, философиялық шындықпен айшықталады. Таңдаулы
жұмыстарының кейбірі Третьяков галереясында, Ә.Қастеев атындағы
мемлекеттік өнер музейі сынды орталықтарда сақтаулы. Өнерсүйер қауымға
декоративтік мәнері айрықша «Сүйімбике», «Ғабдолла Тоқай», «Бозоқ аруы»
сынды айтулы туындыларды тарту еткен суретшінің астанадағы шеберханасына арнайы барған едік. Бұл жолы Сүйімбике ханшаның бір емес, бірнеше
мүсін эскизін қатарластыра тізіп, қашап жатыр екен.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Сіз бейнелеген «Сүйімбике» сәні
мен салтанаты асқақтаған, өр рухымен еңсесін биік ұстаған, әлдеқайда
тіктеген сұлу жанарынан сынық көңі
лі қылаң беретін дәуірлі шығарма.
Байқасақ, Сүйімбике образы соңғы
жылдардағы шығармашылық ұсты
ныңызға айналғандай.
– Сүйімбике халыққа жақсылығы көп
өткен, парасатты ғана емес, білімді патша болған. Ханша туралы жыр-дастанға,
аңыз-әңгімеге қанығып өстім. Әкешешем аңыз ғып көп айтатын. Үлкен
Ноғай ордасының билеушісі болған
Жүсіптің қызы. Әкесі Сүйімбикені Қазан
билеушісі Сафагерей ханға ұзатып, Қа
зан хандығы саясатын жақсылыққа
бұрғысы келеді. Ол кезде Мәскеу жағы
Қазан хандығын уысында ұстап тұр
ған болатын. Сүйімбике асқан сұлу еді,
Сафагерей бір көріп ғашық бол ад ы.
Күйеуі соғыста қайтыс болған, Сафа
герейден көрген ұлы Өтемісгерей Қазан
хандығының мұрагері болып жарияланып, Сүйімбике баласының атынан
билік жүргізеді. Мәскеуден қысым көр
ген орда төңірегінде сатқындық жиілеп
тұрған кез.Бытыраған халқының басын
біріктіріп, әскерін құрап Қазан қаласын
қорғаған соңғы билеушісі болды. Оның
ұлтына, халқына деген сүйіспеншілігі
әлі күнге дейін ел аузында. Мен де татар
халқының бір ұлы ретінде 1997 жылы
Сүйімбике портретін салып шықтым.
– Мына қашап жатқан жаңа мүсі
ніңіз де Сүйімбикеге арналыпты.
– Қазір ала таңнан қара кешке
дейін айналысып жатқаным осы. Өзіме
ұнамай, жаңадан тағы бірнеше нобайын
жасапшықтым. Сәулетті, сұлу болу ке
рек. Жұмыс аяқталған соң, тездетіп
Татарстанға апармақшымын. Бүкіл
татар халқы күтіп отыр. Алматыдағы
Тәуелсіздік монументі сияқты, бұйырса,
Қазанның қақ ортасына қойылат ын
азаттық ескерткішіне айналады. Түркі
халықтарының ешбірінде Сүйімбикенің
ескерткіші жоқ. Кім білсін, қарсылық
білдірушілер тағы бел алып кетпесе,
Татарстан президенті бар, мемлекеттік
комиссиясы бар, қоюға құлшынып отыр.
– Тағы да деуіңізге қарағанда, жоба
бұрын да ұсынылған ба?
– 2002 жылы Татарстан президенті
Минтимер Шаймиев мүсінді қоя алмаймыз, құзыретім жетпейді деген. Бүгінге
дейін Ресей бұл мүсінді Қазанға қою
ға мүмкіншілік бермей келген-ді. Иван
Грозный басқыншыл ығынан бұрын
100 жыл емін-еркін өмір сүрген Қазан
хандығын тарихта болмағандай көреді.
Сыңаржақтылық, мойындағысы келмеу
бұрыннан, Кеңес кезінен бар үрдіс. Қазір
аздап еркіншілік болып жатқан сияқты.
Заман өзгерді ғой, халықта ақпарат көп.
– Тәуелсіздік аясындағы Мулла
шев әлеміндегі тұтас портреттер гале
реясының орны айрықша. Осындағы
образ табиғатын ашуда қандай негізге
сүйендіңіз?
– Бірнеше жыл бұрын елорда маңын
дағы ежелгі Бозоқ қаласынан қару-жара
ғымен бірге көмілген әйелдің мүрдесі
табылды. Оның үстінде жібек жамылғы,
басында дулыға тектес пішінде бас киімі
болған. Сегіз жүздей інжу тастармен
көмк ерілген. Сол жауынгер әйелдің
қаңқасын маған көрсетіп, бейнесін салып берсеңіз деп хабарласты. Осыны
мен ескі шеберлердің әдісімен салдым.
Артында ескі Бозоқ көрініп тұрады.
Картина «Бозоқ аруы» (2018 жыл) деп
аталды. Ал ең бір толғандырған жұмы
сым Ғабдолла Тоқайдың портреті (2012
жыл). Картинаға бес жыл бойы кірісе алмай жүрдім. Тоқайдың шығармашылығы
жан-жақтылығымен ерекшеленсе, өзінің
тағдыры, өмір сүрген дәуірі заманның
қиын тұсы еді. Сондықтан ақын, фило
соф Тоқайды ғана емес, қысқа ғұмы
рында мол мұра қалдырып үлгерген
қайраткер тұлғасын көрсетуді мақсат
еттім. Тәуекел етіп, жұмысқа кіріскен
соң тоқтамай бір деммен салып шықтым,
өйткені ақын болмысын, тауқыметін
жан-жүрегіммен сездім.
– Өнер иесінің бастан кешірген
дәуірі шығармашылығында із қалды
рары анық. Балалық шағыңыз туралы айтқанда ең алдымен есіңізге не
оралады?
– Менің балалық шағым Қытайда өтті,
19 жасыма дейін. Екінші дүниежүзілік

соғыстың енді-енді бітіп келе жатқан
кезі. Бұл уақытта Қытай мен Кеңес
өкіметінің достық пейілі жақсы, мамыражай тұс. Үрімжіде тұрғанына қа
рам астан, әкем «Правда», «Огонек»
сынды газет-журналдарға жазылып,
КСРО-да, Қазақстанда болып жатқан
жаңалықтардан үнемі хабардар болып
отырдық. Жалпы суретші болудың ал
ғышартын отбасымнан көріп өст ім.
Мектепте де қолым қалт ете қалса сурет салумен айналыстым. Әкем су
рет салған, атақты каллиграф. Зама
нында маңызды кәсіп саналатын еді.
Осы өнерімен Үрімжідегі аз ғана сыйлы адамдардың бірі болды. Шешем де
көзіқарақты, сауатты кісі еді. Әйелдер
гимназиясында мұғалім бола жүріп,
Қытайдағы сауатсыздықты жою нау
қанына атсалысты. Қатарынан бес жыл
бойы Бүкілқытайлық халық өкілдері
құрылтайына депутат ретінде шақы
рылды. Мао Дзэ Дунның өзі Бейжіңге
шақыртып, үш мәрте орденмен марапаттады. Беделі мықты еді. 1961 жылдары Қытайда жаппай анархия белең
алып, отбасымыз елге, атақонысқа
оралуды ойластыра бастады. Негізі
екеуінің де түп-тамыры Семейден. 1930
жылдардағы аштық пен қуғын-сүргін
кезінде Аягөз арқылы Шыңжаң асып
кеткен екен. Сондықтан мен өзімді
толық еуразиялық адам санаймын:
Қытайда тудым, Мәскеуде білім алдым, Қазақстанда бақуатты өмір кешіп,
өнерімді өрістеттім.
– Өзіңізге тікелей тәлім берген
тәжірибелі педагогтардан кімдерді
айтасыз?
– 1967 жылы Н.В.Гоголь атындағы
Алматы көркемсурет учил ищесіне
түсіп, театр суретшісі мамандығы бо
йынша оқыдым. Басқаларға қарағанда
озық болып, бес жылдықты үш жылда бітіріп шықтым. Сол кездегі Ақ
рап Құдайбергенұлы Жұбанов деген
біздің құрметті директорымыз мені
Ленинградтың И.Е.Реп ин атындағы
кескіндеме, мүсін және сәулет өнері
институтына оқуға жіберді. Пәтерде
жүрген кезім еді, әуелі әке-шешемді
орнықтырып тастайын деп 2-3 жыл
жұмыс істеп, үй салдым. Сөйтіп 1972
жылы Ленинградқа, қазіргі СанктПетербургке оқуға бардым. Қала өте
суық, үйренісу қиынға соқты. Күн
нің көзін көрмегеннен кейін көзім
а у ы р а т ы н д ы ш ы ғ а р д ы . А қ ы р ы
В.И.Суриков атындағы Мәскеу мем

ЕКІ КАРТИНАНЫ 70 МЫҢ, БІР КАРТИНАНЫ 50 МЫҢ АҚШ
ДОЛЛАРЫНА САТҚАНЫМ БАР. ОДАН ҚЫМБАТЫ...
ҚАЙБІР СУРЕТІМ ШЕТЕЛДІК АУКЦИОНДА 150 МЫҢ АҚШ
ДОЛЛАРЫНА БАҒАЛАНДЫ.
құштар едім. Сөйтіп жүріп гиперреализм
бағытына жақындадым. Бұл шындықты
шындықтан да асыра көрсету деген
ұғымға саяды.
– Бұл уақыт сіздің атағыңызды
бүкіл Одаққа әйгілейтін реалистік
мәндердегі туындыларыңызды жазып
жүрген шақтарыңыз ғой.
– Иә, «Таң» (1976) деген жұм ы
сыммен Мәскеуде өткен Бүкілодақтық
көрмеге қатыстым. Оқып жүрген сту
денттің Одақ деңгейіндегі көрмеге
қатысуы институт тарихында бұрынсоңды болмаған. Жұмысым сондағы
академиктерге ұнады. «Жер және
уақ ыт. Қазақстан» триптихі де осы
қатарда туған дүние. Мұны көрме
кезінде Третьяков галереясы сатып
алып, бірнеше рет басылып шықты.
Мұның барлығы Қорғалжынның ма
ңайынан тапқан суреттер. Күн ұзақ қой
бағып, кешке өрістен келе жатқанда
алдыңнан неше мыңдаған киіктердің

Сүйімбике-ханбике (1997 жыл)

лекеттік көркемөнер инст итутына
ауысып алдым. Питерде академизмді
қатты ұстанса, мұнда бұрыннан келе
жатқан еркіншілік бар. Маған өте жақ
сы болды. Салған суреттеріме қайран
қалған профессорлардың өздері қайбір
жұмыстардан босатып жіберетін. Онда
Таир Сал ахов деген бүтін дүниеге
әйгілі академиктің қолынан оқыдым.
Ол уақытта «қатаң стильдің» кезі, яғни
күнделікті өмір тынысын, халықтың
қара жұмысын бейнелеу керек. Кен
қазушылар мен колхозшыларды, сауыншыларды жаппай салдық. Ал мен осыған
қарсы болдым. Нәзіктік пен тазалыққа

отары өріп шығатын. Киіктің көптігі
сонша, колхоздың қойынан асып кететін.
Кең далаға жайылған телегей теңіздей
еді. Аспан. Дала төсіндегі толқындай
тербелген жусан. Сол теңізде дельфиндей асыр салған киіктер. Осылардың арасында өз бақытын іздеп сапарға аттанған
жолаушыдай дала кездім.
– Мұндай аяқасты келген таны
малдылықты қасыңыздағылар қалай
қабылдады?
– Достар көп болды. Ал шығар
машылықта әманда жалғызсың. Көре
алмағандар да аз емес. Қолдап-қоштап,
қуанғандар да барш ылық. Қазір де

сондай. Жердің түбі Камчаткаға барып
«Мен Муллашевпін» десем танитындар
табылады.
– Ал композиция табу, сюжет іздеу
де қандай ізденістерге бардыңыз?
– Оның жолы көп. Бір тақырыпты
әртүрлі жолмен ізденесің. Тарихи, реа
лизм, портрет, классицизм, авангард
бойынша түрлі тақырыпта іздендім,
істедім. Қазіргі жұмыстарымның бағыты
тіпті бөлек. Мені танытқан жұмыстарым
өмірден алынған, арман қылып іздеген,
сезім тасасында жатқан сындарлы көз
қарастан туып, тез сызбалар арқылы
салынған шығармалар. Қиялд ан да
шығаруға болады. Ал тарихи тақы
рыптар үшін іздену барысы тіпті бөлек.
Мәселен, Абылай хан мен Жәніб екКерей образын этнографиялық ыңғайда
тарқату үшін ішкі сезіміңе ден қоясың.
Өйткені ешқандай нұсқаулық жоқ.
Қаншалықты көп ізденсең, соншалықты
мазмұны тереңдей түседі.
– Француз, неміс, италиялық су
ретшілердің шығармашылығыңызға
елеулі ықпал еткенін айтасыз.
– Орта ғасыр суретшілерін, әсіресе
мынау XX ғасыр басындағы кубизм,
импрессионизм өкілдері – Пикассо, Пол
Гагенді өте жақсы көрем. Сол қатардағы
суретшілерден Анри Матисстен үйрен
дім, таныдым.Профессорымыз Салахов
«Ешкімге бағынып, ықпалында кетпе.
Аз болса да өз сөзіңді айтып қал», дейтін.
Бір суретшілер болады, біреулерді Құ
дайдай көріп, табынып жататын. Ол –
жақсы нәрсе емес.
– Казимир Малевичтің «Қара
квадраты» әркез айтылып келеді. Бұл
картинаны сіз қалай түсіндірер едіңіз?
– Малевич өз дәуірінде үлкен жа
ңалық болды. Ол квадраттың ішінде
ештеңе жоқ, қара бояу ғана. Мәселе,
ең бірінші болып «Міне, өмір осындай болады» деп айта алуында. Үлкен
мағыналы дүние. Сол тәрізді Париждегі
Жорж Помпиду музейінде биіктігі 8
метрлік картина бар. Көрдім, ештеңе
жазылмаған аппақ кенеп қана. Соның
алдына келген ел-жұрт өзінің ойын ақ
құбылыстан іздейді. Пикассоны да салу
қиын емес, тек қайталап сала аласың.
Бірақ қайталау – өнер емес. Малевич
өз кезіндегі талантты суретші, тарихта Малевич болып қалды. Соны сән
ретінде қайталап, көтеріп жататындар
бар. Қара квадратта ешқандай құпия
жоқ. Малевичтің квадратынан соң, кубизм біздің өміріміздің сан саласында
көрініс тапты. Қазір хай-тек мағынасы
өзгеріп, 100 жыл дегенде кубизм стилистикасы біртіндеп кетіп бара жатыр.
Бірінші болып жасай алсаң, сол сенің
даңқыңды асырады. Өнер осындай
даралықты сүйеді.
– Дегенмен сол 70-80-жылд ар
дағы шығармаларыңыздан өзіндік

қолтаңба, ерекше ұқыптылық байқа
латындай.
– Қазақстан бейнелеу өнерінің көш
басында тұрған Әубәкір Смаилов,
Әбілхан Қастеевтерді түгел көрдім. Са
лихитдин Айтбаевтармен бірге жұмыс
істедік. Айша Ғалымбаевамен өте жақын
арал асып тұрдық. Абайды қашағ ан
Хакімжан Наурызбаев, дүниеден ерте
өтіп кеткен Мақым Қисамединов қандай
жігіт еді. Оның «Махамбет» (1973) топтамасы – графикалық шығармаларының
ең төресі. Өте мәдениетті, зиялы жан
болды. Алдыңғы толқын ағалардан үй
рене жүріп, ғылымдағы, мәдениеттегі
орасан зор өзгерісті аңдай білдім әрі
романтикалық лирика арқылы жеткіздім.
Шығармашылық, пластикалық тұрғыдан
қазір де маңызын жоғалтқан жоқ. Кеңес
Одағында бірінші болып гиперреализмді
аштым. Ол кезде бар болғаны 32-33 жас
тамын. Атбасар, Қарағанды жақтағы
колхоздарды аралай жүріп, шопандар
өміріне қатысты жұмыстарды әкелдім.
Бұл жұмыстардың барл ығы замана
шындығын, тынысын көрсететін туындылар. Қойшылардың да адам екенін, жер
иесі екенін, оларға да ерекше назар аударылуы тиіс екенін мақсат етіп салынған
картиналар. «Казахстанская правда»
газеті «Совет шопанын неге бейшара етіп
көрсетесіз? Совет шопанының қолында
домбырасы бар, әрдайым көңілді жүруі
тиіс», деп жазды. Одан кейін 90-жылдар
мүлдем қиын болып кетті. Осы кезде
шеберханамнан шықпай, ерекше тақы
рыптармен жұмыс істедім.
– Сол аумалы-төкпелі кезеңде туған
шығармаларыңызға тоқталайықшы.
– Бұл жұмыстардың барлығы сериялы,
жалғасты дүниелер. Негізгі идеясы адам
мен табиғат тепе-теңдігін көксейді. Шет
мемлекеттерге көп сатылды. Тарихпен,
символизммен, түсте көрген, ақылдан
сырт ойларды мүмк іншілігің жетсе
салуға болады. Қазақстан тәуелсіздігін
алған соң бұрын айтылмаған қазақ тарихы, портреті, көзқарасы жазыла бастады.
Мен де сол кезде кірісіп, Абайдың, қазіргі
әртістеріміздің, Тұңғыш Президентіміз
Нұрсұлтан Әбішұлының портреттерін
салдым.
– Ал ең қымбатқа бағаланғ ан
туындыңызды айта аласыз ба?
– Бұл енді коммерциялық құп ия
(күліп). Екі картинаны 70 мың, бір картинаны 50 мың АҚШ долларына сатқаным
бар. Одан қымбаты...қайбір суретім
шетелдік аукционда 150 мың АҚШ долларына бағаланды. Түгел классикалық
жұмыстар.
– Атақты суретшінің бүгінгі жас
шеберлерге айтары бар ма? Бір әңгі
меңізде үйренемін деген талантты
жастар болса, үйретуге даярмын деген едіңіз.
– Дарынды талапкер болса деп көптен
іздедім. Ара-тұра екі-үш қыз-жігіт келіп
тұрады маған. Қазір жастардың уақыты
компьютерге, телефонға алданумен өтіп
жатыр ғой. Көркемөнер саласында абдырап қалған жастар көп. Бір жағынан
оларға анау айтқандай үлгі де жоқ. Көр
кемдік кеңес арқылы өткен көрмелер
болғанда, жастар кәсіби суретшілерді таныр еді. Анда-санда бір болатын конкурстар түк те болмайды. Суретші болу үшін
ең әуелі сезімталдық керек. Ол талантқа
жата ма, білмедім. Экономистер, саясаткерлер ел жағдайын күні бұрын бол
жап жатса, суретші де нақ солай ішкі
сезіммен уақыт тынысын көре алуы
тиіс. Биыл мен 75-ке толамын. Осы жасыма дейін астананың архитектуралық
жұмыстарында, көркемөнер саласында едәуір жұмыс істеп келдік. Күзде
мерейтойлық үлкен көрмемді өткізсем
деп жоспарлап отырмын.
– Мерейтойлық көрмеңіздің жаңа
лықтары қандай?
– Астанада жиырмадан астам көрмем
өтіпті. Үш көрмеме Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев қатысып, оң бағасын
берген еді. Жұмыстарымның кез келген
адамға түсінікті, қарапайым, ұғынықты
болғанын қалаймын. Тарихи мазмұнды
арқау ете отырып, дәуір келбетін ашатын шығармалар тудыру үшін жұмыс
істеймін. Көрмеде кейінгі жылдардағы
ізденістеріме куә боласыздар. Осы рет
те жұбайым Роза Мұратбекқызына ал
ғысым шексіз. Ол кісі болмағанда су
ретшілікті жалғастыра алмай қалған болар едім. Оқып жүргенде танысып едік,
оқуға кері әсер етер деп жүріп қалдым.
Кеш үйлендік. Мінекей, сод ан бері
біргеміз. Бақыттымыз. Барлық жұмысты
бірге атқарып келеміз. Келімді, кетімді
қонақ көп. Соның барлығын өзі реттейді.
– Әңгімеңізге рахмет.
Әңгімелескен
Ая ӨМІРТАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
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Жанды жадыратқан жаттығу
денсаулық күніне арналды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дүниежүзілік денсаулық сақтау күніне орай Нұр-Сұлтан
қаласының мектептерінде жаппай жаттығулар ткізілді.
Елордамыздың №10 мектеп-гимназиясында оқитын дамуында
ерекшеліктері бар балалар аталған шараға белсенді қатысты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
оқушылары жəне мұғалімдердің
Рауан ҚАЙДАР,
қатысуымен жаппай жаттығу
«Egemen Qazaqstan»
өтті. Аталған мектепте бала«Жалпыға бірдей денсаулық» лар мен жасөспірімдердің денұранымен Қоғамдық денсаулық саулығын нығайтуға, ден саусақтау ұлттық орталығының бас- лыққа деген сауатты көзқарас
тамасы бойынша Қазақстандағы қалыптастыруға, оны қол дау
Дүниежүзілік денсаулық сақтау тетіктерін құру үшін жағ дай
ұйымының тұрақты өкілі Олег жасауға бағытталған «ДенЧестнов, белгілі əнші, «Қазақстан саулықты нығайтуға ықпалдадауысы» байқауының жеңімпазы сатын мектептер» жобасы ісШаhаризат Сейдахмет, мектеп ке асырылып жатқанын айта

кеткен жөн. Жаппай жаттығулар
өткізудің мақсаты – балалар мен
жасөспірімдерді денсаулығына
ұқыпты қарауға тəрбиелеу, саламатты өмір салты машықтарын
қалыптастыру. Балалар семіздігі
мен басқа да жұқпалы емес аурулардың деңгейі артып келе жатқан
жағдайда денсаулық мəдениетін
дамытуға ықпал ететін осындай
бастамалар денсаулықты сақтау
жəне нығайтудың маңызын сөзбен ғана емес, іс жүзінде де
көрсетті. Дене белсенділігі, қимыл-қозғалыс зейінділік пен оқу
қабілетін жақсартады, күйзелістен арылтады. Əрі дұрыс салмақты ұстап тұру үшін де өте

маңызды рөл атқарады», дейді
ұйымдастырушылар.
Осы күні жаппай жаттығу
№83 мектеп-гимназиясының
1300-ден астам оқушылары мен
мұғалімдері, сондай-ақ БҰҰ Балалар қорының Қазақстандағы
өкілінің орынбасары Вероника
Ващенко, Денсаулық елшісі,
Гиннес рекордтар кітабының 7
дүркін рекордшысы, əлемнің ірі
шөл далаларын шарлап өткен
жалғыз адам Марат Жыланбаевтың қатысуымен астанадағы
Триатлон саябағында да өткізілді.
Мұндай жаттығулар өңірлердегі
мектептерде де өткізілетінін айта
кеткен лəзім.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті аумақтық департаменттерінің
республикалық меншік объектілерін сату бойынша www. gosreestr. kz мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында аукцион өткізетіндігін
хабарлайды
Республикалық меншік объектілерін сату Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы
№920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сəйкес жүзеге асырылады.
Аукционның өткізілу күні мен уақыты:
2019 жылғы 30 сəуірде
Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша
сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.
Павлодар мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру
департаменті бойынша (Павлодар қ., Академик
Сəтбаев к-сі, 136)
Сауда-саттықтың бағаны көтеру əдісімен аукционға қойылады:
Теңгерім ұстаушы: «С.Торайғыров ат. Павлодар
мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК, Павлодар қ.,
Ломов көшесі, 64:
1. 1996 ж.ш., м.н. S575VV, Mercedes Benz E290 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 796 620 теңге.
Кепілдік жарнасы – 119 493 теңге.
2. 1999 ж.ш., м.н. S777AO, Mercedes Benz автокөлігі.
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 1 377 000 теңге. Кепілдік
жарнасы – 206 550 теңге.
Теңгерім ұстаушы: «Павлодар облысы ішкі істер
департаментінің емханасы бар госпиталі» ММ,
Павлодар қ., Ак.Марғұлан көшесі, 151:
3. 2003 ж.ш., м.н. S063КР, Ваз 2106 автокөлігі.
Орналасуы: Павлодар қ., Комбинацкая көшесі, 31.
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 270 313 теңге. Кепілдік
жарнасы – 40 547 теңге.
4. 2002 ж.ш., м.н. S079КР, Ваз 21070 автокөлігі.
Орналасуы: Павлодар қ., Комбинацкая көшесі, 31.
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 263 797 теңге. Кепілдік
жарнасы – 39 570 теңге.
Теңгерім ұстаушы: «Павлодар облысының əділет
департаменті» РММ, Павлодар қ., Астана көшесі, 18:
5. 2007 ж.ш., м.н. 414АА14, Toyota Avensis автокөлігі.
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 2 334 000 теңге. Кепілдік
жарнасы – 350 100 теңге.
6. 2007 ж.ш., м.н. 971АК14, Ваз 21310 автокөлігі.
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 1 026 000 теңге. Кепілдік
жарнасы – 153 900 теңге.
7. 2007 ж.ш., м.н. 521АО14, Ваз 21310 автокөлігі.
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 1 026 000 теңге. Кепілдік
жарнасы – 153 900 теңге.
Теңгерім ұстаушы: «ҚР ІІМ ТЖК Павлодар
облысының төтенше жағдайлар департаменті» ММ,
Павлодар қ., Мир көшесі, 14:
8. 1967 ж.с., жалпы алаңы 505,1 ш.м. тұрғын емес
үй-жайлар. Орналасуы: Екібастұз қ., Мəшһүр Жүсіп
көшесі, 39. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 48 296 345
теңге. Кепілдік жарнасы – 7 244 452 теңге.
Теңгерім ұстаушы: «ҚР ИДМ индустриялық даму
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар
облысы бойынша департаменті» РММ, Павлодар қ.,
Жеңіс алаңы, 5а:
9. 2005 ж.ш., м.н. 393АК14, Газ 31105-120 автокөлігі.
Орналасуы: Павлодар қ., Павлов көшесі, 96/5. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 328 000 теңге. Кепілдік жарнасы –
49 200 теңге.
Теңгерім ұстаушы: «ҚР ҚМ ММжЖК Павлодар
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті»
ММ, Павлодар қ., Ак.Сəтбаев көшесі, 136:
10. МД-4м 4.1 кВт дизель-генераторы. Орналасуы:
Баянауыл а., Ж. Жумабаев көшесі, 12. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 80 534 теңге. Кепілдік жарнасы –
12 081 теңге.
Анықтама үшін телефон: 8(7182) 32-50-94.
Аукционның өткізілу күні мен уақыты:
2019 жылғы 30 сəуірде
Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша
сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.
Қарағанды мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру департаменті бойынша
(Қарағанды қ., Костенко көшесі, 6, кабинет 8)
Сауда-саттықтың бағасын көтеру əдісімен аукционға қойылады:
Теңгерім ұстаушы – «ҚР ІІМ Қарағанды облысының
полиция департаменті» ММ, мекенжайы: Қарағанды қ.,
Ерубаев к-сі, 37, тел. 8 (7212) 56-17-00, 42-92-67.
1. «ГАЗ-21112» маркалы автокөлік, м/н М189KP,
2007 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 594 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 89 100 теңге.
2. «ВАЗ-21099» маркалы автокөлік, м/н М564KP,
2004 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 403 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 60 450 теңге.
3. «ВАЗ-21103» маркалы автокөлік, м/н М642BY,
2004 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 525 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 78 750 теңге.
4. «ВАЗ-21120» маркалы автокөлік, м/н М805BY,
2004 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 530 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 79 500 теңге.
5. «ВАЗ-21099» маркалы автокөлік, м/н М982АС,
2003 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 384 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 57 600 теңге.
6. «ВАЗ-21099» маркалы автокөлік, м/н М983АС,
2003 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 365 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 54 750 теңге.
7. «ВАЗ-21099» маркалы автокөлік, м/н М985АС,
2003 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 384 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 54 600 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Ұлытау» ұлттық тарихи-мəдени
жəне табиғи қорық-мұражайы» РМҚК, мекенжайы:
Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Ұлытау селосы,
Бұлқышев к-сі,14, тел. 8 (71035) 2-14-48, 2-13-42.
8. «УАЗ-396259» маркалы автокөлік, м/н 559AS09,
2005 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 547 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 82 050 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «ҚР ІІМ ТЖК Қарағанды
облысының төтенше жағдайлар департаментінің жедел
құтқару жасағы (Қарағанды қаласы)» ММ, мекенжайы:
Қарағанды қ., Жамбыл к-сі, 51, тел. 8 (7212) 56-32-82,
51-75-20, 56-69-91.
9. «ГАЗ-66 05» маркалы автокөлік, м/н 556КР09,
1978 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 487 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 73 050 теңге.
Теңгерім ұстаушы – ҚР ІІМ ТЖК «Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру
жəне апаттық-құтқару жұмыстары қызметі (Қарағанды
қаласы)» ММ, мекенжайы: Қарағанды қ., Ерубаев к-сі,
25-үй, тел. 8 (7212) 41-30-24(21-740), 41-30-03.
10. «Зил-130» маркалы автокөлік, м/н 452KP09,
1976 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 70 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 10 500 теңге.
11. «КАМАЗ-53229с» маркалы автокөлік, м/н 458KP09,
2002 ж.ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 386 000 теңге.
Кепілдік жарнасы – 57 900 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қарағанды облысы бойынша
көліктік бақылау инспекциясы» РММ, мекенжайы:
Қарағанды қ. Гапеев к-сі, 5, тел. 8 (7212) 34-80-00.
12. Көлікжай, ауданы 65,2 ш.м. Қарағанды облысы,

Жезқазған қ., Гоголь көшесі, 17Б мекенжайы бойынша
орналасқан. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 872 669 теңге.
Кепілдік жарнасы – 130 901 теңге.
Анықтама үшін телефондар:
8 (7212) 42-57-51, 42-57-81.
Аукционның өткізілу күні мен уақыты:
2019 жылғы 30 сəуірде
Нұр-Сұлтан қаласының уакыты бойынша
сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.
Қостанай мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру
департаменті бойынша (Қостанай қ., Алтынсарин
көшесі, 151 «А)
Сауда-саттықтың бағасын көтеру əдісімен аукционға қойылады:
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қостанай облысы бойынша департаменті» ММ Қостанай облысы, Қостанай қ.,
Гоголь к-сі, 77-үй, тел. (8714-2) 52-01-72.
1. Volkswagen Passat а/м, м/н 034NS10, 1998 ж/ш.
Алғашқы (бастапқы) бағасы – 1 080 000 теңге, кепілдік
жарнасы – 162 000 теңге.
2. 175/70 R 13, саны 8 дана. Алғашқы (бастапқы) бағасы – 49 400 теңге, кепілдік жарнасы – 7 410 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті Қостанай мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру департаменті» ММ Қостанай облысы,
Денисов ауданы, Денисов а., Ленин к-сі, 11- үй, тел.
(8714-2) 533-511.
3. Skoda Octavia A 4, м/н 637АТ10, 2007 ж/ш. Алғашқы (бастапқы) бағасы – 1 007 700 теңге, кепілдік жарнасы – 151 155 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «ҚР ІІМ ТЖК Қостанай облысы бойынша ТЖД Өрт сөндіру жəне апаттық-құтқару
жұмыстары қызметі (Қостанай қаласы)» ММ Қостанай
облысы, Арқалық қаласы, Ш.Жəнібек көшесі, 115-үй,
тел. (8714-2)53-41-47 (141).
4. Əкімшілік ғимарат, (А, А1 литері), жалпы алаңы
865,9 ш.м.; 6 шығуға арналған көлікжай, (Б, Б1 литері),
жалпы алаңы 762,7 ш.м.; техникалық бөлім, (В литері),
жалпы алаңы 1872,2 ш.м.; көбік.қоймасы, (Г литері),
жалпы алаңы 87,6 ш.м.; оқу мұнарасы, (Д литері), жалпы алаңы 225,5 ш.м.; жылу-түтін камерасы, (Е литері),
жалпы алаңы 26,5 ш.м., 1977 жылы салынған. Алғашқы
(бастапқы) бағасы – 85 743 028 теңге, кепілдік жарнасы – 12 861 454 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті» ММ Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Баймағамбетов к-сі, 150-үй, тел (8714-2) 50-13-42.
5. Volkswagen Passat, м/н 041410, 2007ж/ш. Алғашқы
(бастапқы) бағасы – 1 413 000 теңге, кепілдік жарнасы
– 211 950 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне Даму министрлігі Индустриялық
жəне Даму өнеркəсіптік қауіпсіздік кометінің Қостанай
облысы бойынша департаменті» РММ Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 150-үй,
тел 8(714 2)50-12-62.
6. ВАЗ-21310, м/н 541АК 10, 2007 ж.ш. Алғашқы
(бастапқы) бағасы – 1 020 900 теңге, кепілдік жарнасы – 153 135 теңге.
Теңгерім ұстаушы – ҚР АШМ ВБжҚК «Республикалық ветеринариялық зертханасы» ШЖҚ РМК (Қостанай
облыстық филиалы), Қостанай ауданы, Затобол кенті,
Афанасьева к-сі, 69-үй, тел. 8(714 55) 2-01-17.
7. Ветеринариялық зертхана ғимараты, алаңы 288,9
ш.м., виварий, алаңы 133 ш.м., қазандық, алаңы 126,7
ш.м., көлікжай, алаңы 576,6 ш.м. Алғашқы (бастапқы)
бағасы – 38 485 539 теңге, кепілдік жарнасы – 5 772
831 теңге.
Теңгерім ұстаушы – Қазақстан Республикасы Білім
жəне ғылым министрлігі «Қостанай мемлекеттік
педагогикалық университеті» РМК Қостанай қаласы,
Таран к-сі, 118-үй, тел. 8(714 2)54-48-58.
8. Toyota Camry 2.4 Mt, м/н Р882СК, 2005 ж/ш.
Алғашқы (бастапқы) бағасы – 2 430 000 теңге, кепілдік
жарнасы – 364 500 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркəсіптік
кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің
Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы» ММ
Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Абай д-лы, 29-үй,
тел. 8(714 2)54-21-96, 53-00-23.
9. ВАЗ-21213. м/н P635CL, 2006 ж/ш. Алғашқы
(бастапқы) бағасы – 631 800 теңге, кепілдік жарнасы
– 94 770 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркəсіптік
кеше ніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің
Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы» ММ
Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Победа к-сі, 49-үй.
тел. 8(714 2) 54-21-96, 53-00-23.
10. Chevrolet Niva, м/н 414AK10, 2007 ж/ш. Алғашқы
(бастапқы) бағасы – 1 005 750 теңге, кепілдік жарнасы – 150 863 теңге.
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркəсіптік
кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы» ММ Қостанай
облысы, Карасу ауданы, Октябрьское а., Ленин қ-сі,
14-үй, тел. 8(714 2) 54-21-96, 53-00-23.
11. ВАЗ-21310, м/н 100AH10, 2007 ж/ш. Алғашқы
(бастапқы) бағасы – 886 350 теңге, кепілдік жарнасы
– 132 953 теңге.
Анықтама үшін телефон: 8 (7142) 533-511.
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама
жарияланған күннен бастап жүргізіледі жəне аукцион
басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан соң
қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды.
Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай оператордың шотына төленеді: Төлемді
алушы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ;
БСН:050540004455; ТТК: 171; Кбе:16.
«Қазақстан Халық банкі» АҚ есеп-айырысу
шоты (IBAN/ИИК) КZ946017111000000330; БСК:
HSBKKZKX;
Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ
бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген
кепілдік жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді
қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.
Аукционға қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру нөмірін
(бұдан əрі – ЖСН), тегін, атын, əкесінің атын (бар
болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру нөмірін
(бұдан əрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының
тегін, атын, əкесінің атын (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі
банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің вебпорталында алдын ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде
қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін нысан
бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа
қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу
қажет.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нəтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген
қатысушының электронды мекенжайына өтінімді
қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері
туралы электрондық хабарлама жібереді.
Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің вебпорталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.
Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға
дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін
пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион
жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген
Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша басталады.
Аукционды өткiзу кезiнде жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру объектісінің
алғашқы бағасына тең болады.
Бағаны көтеру əдісін қолдана отырып аукционды өткізу тəртібі:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен
бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірдебіреуі қағидаға сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін
растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады;
2) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен
бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың біреуі
қағидаға сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға
артады;
3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут
ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру
объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын
болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін
соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады,
ал осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион
өткізілді деп танылады.
Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру
аукционы қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары
бағаға дейін жүргізіледі.
Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны
арттырудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда
ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру
аукционы өткізілді деп танылады, бұл ретте бастапқы
бағаның екі қадамға көтеруді кемінде екі қатысушы
жүзеге асырады.
Əрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша
аукцион нəтижелері сауда-саттық нəтижелері туралы
электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы
жəне жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық
өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.
Сауда-саттық нəтижелері туралы хаттама аукцион нəтижелерін жəне жеңімпаз бен сатушының
жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып
алу-сату шартына қол қою міндеттемесін белгілейтін
құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты
электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады жəне сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана
отырып сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға қол
қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып
алушыға сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға қол
қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын
мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.
Бағаны төмендету əдісін қолдана отырып аукционды өткізу тəртібі:
1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут
ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын
болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы
Қағиданың 46-тармағына сəйкес белгіленген қадамға
азаяды;
2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру
объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген
қадаммен азаяды.
Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы
болып танылады жəне осы жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион өткізілген болып танылады;
3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе жəне қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып
алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.
Əрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нəтижелері сауда-саттық нəтижелері
туралы электронды хаттамамен ресімделеді, оған
сатушы жəне жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып,
сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.
Аукционның, тендердің жəне жабық тендердің
жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай
құжаттардың:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке
тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік
тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің не анықтаманың;
заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куəландыратын
құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының
немесе оның жеке басын куəландыратын құжаттың;
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.
Назар аударыныз! Жер учаскесінің кадастрлық
(бағалау) құнын сатып алушы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес жеке төлейді.
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«Қазақстан Республикасының аудиторларына кандидаттарды аттестаттау жөніндегі Қазақстанның аудиторлық ұйымдары мен аудиторлары қауымдастығының біліктілік комиссиясы» жекеменшік мекемесінің
№19/0015 хаттама 2019 жылғы 03 сəуірдегі шешімімен
мына кандидаттарға «ҚР аудиторы» біліктілігі берілді:
1. Айтжанова Галия Жолдыбаевна
2. Алтаева Алмагуль Бейбутовна
3. Бекибаева Гульсын Тиленбаевна
4. Карсултанов Руслан Рамазанович
5. Дəулет Əлия Əмірқызы
6. Джондельбаева Айгуль Сейтжановна
7. Ибрагимова Нурила Нуридиновна
8. Какаманов Касымхан Косылханович
9. Саликова Алия Абылкасымовна
10. Тлеукабылова Мереке Орынбасаркызы
11. Шалкенов Жумахан Калмуханович
Решением Частного учреждения «Квалификационная
комиссия Ассоциации аудиторских организаций и аудиторов Казахстана по аттестации кандидатов в аудиторы Республики Казахстан» от 03.04.2019 года, протокол
№19/005 присвоена квалификация «Аудитор РК» следующим кандидатам:
1. Айтжановой Галие Жолдыбаевне
2. Алтаевой Алмагуль Бейбутовне
3. Бекибаеве Гульсын Тиленбаевне
4. Карсултанову Руслану Рамазановичу
5. Дəулет Əлия Əмірқызы
6. Джондельбаевой Айгуль Сейтжановне
7. Ибрагимовой Нуриле Нуридиновне
8. Какаманову Касымхану Косылхановичу
9. Саликовой Алие Абылкасымовне
10. Тлеукабыловой Мереке Орынбасаркызы
11. Шалкенову Жумахану Калмухановичу
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, КОНКУРС!
Қарағанды облысы Абай ауданының əкімдігі Абай қаласында
орнатылатын Абай Құнанбаевқа арналған ескерткіштің ең үздік
жобасына ашық конкурс өткізілетінін хабарлайды.
Конкурстық жобаның құрамы жəне басқа шарттары конкурстық
құжаттарда көрсетілген.
Конкурсқа қатысуға Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды қалаларының
көркемдік-өндірістік шеберханалары, Қазақстан Республикасы
басқа қалалардың заңды жəне жеке тұлғалар қатыса алады.
Конкурстық құжаттардың электронды нұсқасын төмендегі
мекенжайдан:
100100, Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3-ықшам аудан, 43үй, «Абай ауданының ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді дамыту
бөлімі» ММ, тел. 8(72131) 43505, 44634, Е-mail: ovp_abay@mail.ru
тегін алуға болады.
Конкурсқа қатысу туралы конкурстық тапсырыс, желімделген
конвертте Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3-ықшам аудан, 43үй, «Абай ауданының ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді дамыту
бөлімі» мемлекеттік мекемеге тапсырылады (жіберіледі).
Конкурстық тапсырысты берудің соңғы уақыты: 2019 жылғы
14 маусым сағат 18.00-де.
Конкурстық тапсырыстың конверттерін ашу: 2019 жылғы 17 маусым сағат 10.00-де төмендегі мекенжайда өткізіледі: Қарағанды облысы, Абай қаласы, Жеңіс даңғылы, 3-үй, «Абай аудыны əкімінің
аппараты» ММ, мəжіліс залы.
Ұсыныс берушілер конкурстық тапсырыстар бар конверттерді
ашу кезінде қатысуларына болады.
Қосымша ақпаратты жəне анықтаманы мына телефондардан
алуға болады: 8 (72131) 43505, 44634.

ҚҰРМЕТТІ АҚЫНДАР!
Атырау облыстық Мəдениет, архивтер жəне құжаттама
басқармасының қаржылай қолдауымен Қазақстан Жазушылар
одағының Атырау филиалы «Атырау – ақындар жырында»
атты кітап шығаруды жоспарлап отыр. Осыған орай, Атырау
хақында жазылған өлеңдеріңізді «Agatai_2005@mail.ru» атты
электронды поштаға салуларыңызды сұраймыз.
Талап:
Өлең 10-12 шумақтан аспауы керек. Автордың суреті. Атағы.
Шағын өмірбаяны, толық мекенжайы, телефоны өлеңмен бірге
жолдануы керек.
Авторларға жолданған шығармалар үшін қаламақы
төленбейтіндігін ескертеміз. Өлеңдер белгілі ақындардан
құралған редакциялық ұжымның сұрыптауынан өткізіледі.
«RG Brands» акционерлік қоғамы (бұдан əрі мəтін бойынша –
«Қоғам») Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында Қоғамның
«Chips Production» ЖШС жарғылық капиталындағы (жарғылық
капиталдың 100%) үлесін заңды тұлға – «Snack Distrbution» ЖШС
пайдасына иеліктен шығаруын мақұлдау туралы, сонымен қатар
Қоғам жəне «Snack Distrbution» ЖШС арасында тауар белгілеріне
айрықша құқықтарды беру (табыстау) туралы шарттар жасауды
мақұлдау туралы шешім қабылдағаны жайында хабарлайды.
Толық ақпарат алу үшін келесі мекенжайға хабарласуды сұраймыз: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Райымбек даңғылы, 212 – «Б», телефон: +7 (727) 2505-740,
факс: +7 (727) 2501-355.

Акционерное общество «RG Brands» (далее по тексту
– «Общество»), информирует о принятии решения Общим
собранием акционеров Общества об одобрении отчуждения
Обществом доли в уставном капитале ТОО «Chips Production»
(100% от уставного капитала), юридическому лицу – ТОО
«Snack Distrbution», а также об одобрении заключения договораов об уступке (передаче) исключительных прав на товарные
знаки между Обществом и ТОО «Snack Distrbution».
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека
212 – «Б», телефон: +7 (727) 2505-740, факс: +7 (727) 2501-355.
Кəрім Қажымқанұлы,
əке өлімі – кез келген жан үшін ауыр қаза. Ардақты əкеңіз, қоғам қайраткері
Қажымқан Қасымұлының қайтыс болуына байланысты қайғыңызға
ортақтасып, көңіл айтамын! Берік, бекем болыңыз! Марқұмның иманы жолдас болып, пейіште нұры шалқысын.
Қ.Келімбетов
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы Тарих
жəне құқық институты Əлем тарихы кафедрасының профессоры, педагогика
ғылымдарының докторы Бағлан Қапарқызына анасы
Қайныш АТЫМТАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.
Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университетінің ұжымы
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Серік Мəуленұлы Өмірбаевқа інісі
Мейрам МƏУЛЕНҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

DIDAR
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МІНЕ, ҒАЖАП!

ФУТБОЛ

Қара құрдым шекарасының суреті түсірілді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сәуір айының 10-ы күні әлем ғалымдары тарихта тұңғыш
рет ғарыш кеңістігіндегі Қара құрдымдардың бірінің фотосын таныстырды. Дәлірек айтқанда, Қара құрдымның зі
емес, оның жиегінің фотосы. йткені Қара құрдымның
зін фотоға түсіру мүмкін емес.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
жасалған дүние. Өйткені,
Амангелді ҚҰРМЕТ,
Жерден 500 квинтиллион ша«Egemen Qazaqstan»
қырым немесе 53 млн жарық
The Event Horizon Telescope жылындай алыста орналасқан
жобасының мамандары бес Қара құрдымның стандартты
құрлыққа орналастырылған фотосын түсіру мүмкін емес.
8 радиотелескопты екі жыл Сондықтан, The Event Horizon
бұрын тұтас бір құрылғы тə- Telescope командасы бірнеше
різді жұмыс істетіп, 2017 телескопты пайдалануға бежыл дың сəуір айында Құс кінген. Жобаның авторы
жолы галактикасындағы Мер- Шеп Доулман Қара құрген А жəне Messier 87 галак- дымды бақылауға қажет телетикасындағы Қара құрдымды скоптың көлемі тым үлкен
бақылаған. Нəтижесінде адам- болуы тиіс екенін ескезат тарихында алғаш рет Қара ріп, бес құрлықтағы 8 телеқұрдымның фотосы түсірілді. скопты атом сағаттары арƏрине, жұртшылыққа таныс- қылы бір мезгілде жұмыс
тырылған фото біздің ұғы- істету бастамасын ортаға
мымыздағы сурет емес. Бұл тастады. Осылайша Messier
радиотелескоптар арқылы 87 галактикасындағы Қажиналған деректер негізінде ра құрдымды көру үшін

диаметрі 12 мың шақырымды
құрайтын виртуалды телескоп
пайда болды. Яғни, 8 телескоп
бір ғана нысан тəрізді жұмыс
істеген. Бұл телескоптардың
əрқайсысы 500 террабайт ақпарат жинағандықтан, оны
интернет арқылы обсер ваторияларға жіберу мүмкін
болмады. Сондықтан, деректер 1024 хард-дискге көшіріліп, АҚШ-тағы Хайс так

БІР СУРЕТТІҢ СЫРЫ

обсерваториясы мен Германиядағы Макс Планк институтына жіберілді.
Сəуірдің 10-ы күні жарияланған жаңалықтың адамзат баласы үшін ең құнды
тұсы – Эйнштейннің жалпы
салыстырмалық теориясын
дəлелдеуге ықпал етуінде.
Əрі тартылыс күші теориясын
жетілдіруге де жол ашады.
Өйткені, Қара құрдымдардағы

тартылыс күші орасан зор болады.
Messier 87 галактикасындағы Қара құрдымның массасы Күннен кем дегенде
6,5 млрд есе ауыр, біз Қара
құрдымның жиегі ретінде
баға беріп отырған шеңбердің диаметрі 100 млрд шақырым ды құрайды. Сонымен
қатар бұл фото астрономия
оқулықтарындағы бұрынғы
су реттерді алмастыратыны
айтылуда. Өйткені бү гінге
дейін Қара құрдым ретінде
көрсетіліп келген фотолардың
көбі иллюстрациялар еді. Ал
Қара құрдым дегеннің өзі
ғарышта «отыны таусылған»
жұлдыздардың жойқын тартылыс күшінің əсерінен материяны да, жарықты да «жұтып
қоятын» аса ауыр дене. Кез
келген жұлдыз Қара құрдымға
айнала алмайды. Массасы
Күннен үш есе ауыр болатын
жұлдыз ғана Қара құрдымға
айналуы мүмкін.

«Бұл өмірде бәріміз
де көшпендіміз»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақында скемендегі нер музейінде аяг здік
суретші Қалибек Айнажаровтың «Қыр баласының әсем
әлемі» атты к рмесі ашылды. Бірнеше жылдан бері
қоларбаға таңылса да, табиғи талантымен әлемнің үздік
суретшілерін таңғалдырып жүрген қылқалам шебері
к рмеге ағашқа бедерлеп ойып салынған 30-ға жуық
туындысын әкеліпті. Біз осы отыздың ішіндегі к рмеге
келуші жұртты ерекше әсерге б леген, ойландырған,
толғандырған бір дүниеге аз-кем тоқталсақ дейміз.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
те ме кісін будақтатып суретшінің – Қалибек Айнажа ров тың өзінің отыруы.
Су ретті суретшіден ар тық
кім біледі?! Тағы да қылқалам шеберінің өзін сөйлетіп
көрейікші. «Біз мəңгіліктен
келеміз, мəңгілікке кетеміз.
Өмірімізді «Мен кіммін? Біз
кімбіз?» деген са уал дарға
жауап іздеумен өткі земіз.
Арпалысамыз, алысамыз,
күйінеміз, сүйінеміз. Бірақ
біз ешкім емеспіз. Біз мына
жұлдыздардың астында жəй
ғана түтін секілдіміз. Адамзаттың бүкіл ғұмыры осы
жұлдыздардың астында өтіп
келеді. Көктегі самсаған жұлдыздар адам баласының, жер
бетіндегі тіршілік иесінің
бүкіл тіршілігіне куəгер.
Айтары көп. Бірақ олар біз
емес. Сондықтан да бұл туындымның атын «Мəңгілікке біз
ғана куə емеспіз» деп қойдым.
Бұл өмірден бай да өткен,
кедей де өткен. Жалғанды
жалпағынан басқан патша
да өткен. Бұл өмірде бəріміз
де көшпендіміз. Ойланайық,
толғанайық. Өмірді бағалайық», – дейді суретші.
Қ.Айнажаров қазақтың
ұлттық ертегісін негізге ала
отырып ағашқа ойған бұл
туындысын 2015 жылы екі ай
көлемінде жасап шығыпты.
Орайы келгенде айта кетейік,
аягөздік суретшінің көрмесі
30 сəуірге дейін жалғасады.
СКЕМЕН

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы
Басқарма төрағасы
Дархан ҚЫДЫРƏЛІ
Басқарма төрағасының
орынбасары – бас редактор
Айбын ШАҒАЛАҚ
Басқарма төрағасының орынбасары
Ерболат ҚАМЕН

Былтырғы ел чемпионы «Астана» сырт
алаңда Шығыс Қазақстанның «Алтай» командасынан ойын соңындағы пенальтиден жеңіліп қалды. Ойынның негізгі уақыты 1:1 есебімен аяқталған болатын. Пенальти сериясында
«Алтай» командасы 15:14 есебімен басым түсті.
Ал Қазақстан кубогының былтырғы иегері
Алматының «Қайрат» клубы Ақтауға сапар
шегіп, «Каспий» командасын ойын соңындағы
пенальтиден жеңді. Бұл матчта да негізгі уақыт
1:1 есебімен аяқталып, «Қайрат» пенальти
сериясында 5:6 есебімен жеңіске жетті.
Қалған ойындардың нəтижесі мынадай:
«Ақтөбе» – «Ертіс» – 3:3 (пенальти бойынша – 1:3), «Оқжетпес» – «Ордабасы» – 0:1,
«Акаде мия Оңтүстік» – «Қайсар» – 1:2,
«Ақсу» – «Тобыл» – 0:3, «Тараз» – «Шахтер»
– 2:0, «Атырау» – «Жетісу» – 1:0. Ширек
финалдың жеребесі бүгін тартылады. Ал кездесулер 8 мамырға жоспарланған.

ФУТБОЛ

Наурыз айының
үздіктері таңдалды

––––––––––––––––––
Қызылорда қаласында
«Бала дауысы-2019»
жобасының шығармашы лық тобы Ұлттық
ән байқауының іріктеу
кезеңін ткізді.
––––––––––––––––––
Бақтияр ТАЙЖАН,
«Egemen Qazaqstan»

Расында, бұл өнер туындысы бір қарағанда өте
қарапайым көрінеді. Иə,
күнде болмаса да, ара-тұра
көк сеңгірінен көзге түсетін
кəдімгі Жетіқарақшы. Ал
бұ ған суретшінің көзімен,
əсіресе жан дүниесі дауыл
күнгі теңіздей сапырылысқан
талант иесі Қалибек Айнажаровтың көзімен қарасаңыз,
лезде басқа əлемге еніп кетесіз. Бір ерекшелігі, мұндағы Жетіқарақшының жетеуінде де жылқы мін ген
адам бейнеленген. Жеті сурет жеті түрлі мағынаға ие.
Бірінде құрық, екіншісінде
шалма, үшіншісінде сойыл,
төртіншісінде шоқпар, бесіншісінде қамшы ұстаған,
алтыншысында астындағы
арғымағын көкке қарғытқан,
бас киіміне үкі таққан аруды,
же тіншісінде аты сүрініп,
өзі шалқалай құлаған жігітті
көресіз. Соңғы екі суреттің
мағынасын дұрыс түсіне алмай, суретшінің өзінен сұрағанымызда: «Мен ештеңені ойлап таппаймын. Бəрін өмірден
аламын. Əйелді атқа мінгізген
себебім, əйелсіз өмірдің мəні
жоқ. Жетінші суреттегі ат үстінде кенеттен қайтыс болған,
ғұмыры жастай қиылған адам.
Бұл өмірде не болмайды?» деп
жауап берді.
Бұл инсталляцияның тағы
бір өзгешелігі, қоларбада

–––––––––––––––––––––––––––––
Сәрсенбі күні футболдан Қазақстан кубогы жолындағы 1/8 финал ойындары
тті. Плей-офф кезеңі сенсацияға әрі
тартысты кездесуге толы болды.
–––––––––––––––––––––––––––––

БАЙҚАУ

Сезімге сенім артады

Азамат ҚАСЫМ,
«Egemen Qazaqstan»

«Қайрат» жеңіп,
«Астана» жеңілді

«Сыр елі – жыр елінің»
жүздеген өнерлі балақайлары
ақтық сынға берілетін жалғыз
жолдаманы сарапқа салды.
Іріктеу кезеңі А.Тоқмағамбетов атындағы Мəде ниет
үйінде өтті.
Халқымызда «жүзден
жүйрік, мыңнан тұлпар» деген қанатты сөз бар. Сондықтан да балаларға алдын
ала кастингтің ережелері мен
форматы түсіндірілген болатын. Өнер жарысына түскен
жас өнерпаздардың дауысын
музыкалық продюсер Фарида
Ниязова жат тықтырып, əн
мəнерлеріне сай шығарма
таңдауына жəрдемдесті.
Кастинг шарты бойынша əр бала іріктеу кезінде
қазақша, орысша сондайақ ағылшын тілінде жəне
əлемнің басқа тілдерінде өзі
сүйіп орындайтын əндерін
шыр қады. Сайысқа ешкім

–––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Кәсіпқой футбол лигасы (ҚКФЛ) наурыз айының қорытындысы бойынша Қазақстан чемпионатының ең үздік ойыншысы мен
жаттықтырушысын таңдады.
–––––––––––––––––––––––––––––

же ңілемін деп келмейді,
же ңемін деген үмітпен келеді. Қазылар алқасына
олардың ішінен анық дараланған əншіні табу керек.
Ол 8 жасар Сезім Қаhарман
болып шықты. Жас əнші өз
қатарластарынан дауыс жəне сахнада өзін ұстау жағынан ерекшеленіп тұр ды.
Сондықтан да қазылар құрамындағы респуб лика мызға
белгілі əнші Серік Ибрагимов
қаршадай балақанға жалғыз
жолдаманы табыс етті.
Сезім Қаhарман енді қазан айының 25-27 жұлдызы
аралығында өтетін өнер дода сының ақтық сынында

Қызылорда облысының намысын қорғайтын болады.
8 жəне 12 жас аралығында
17 өреннің арасында өтетін
«Бала дауысы» байқауының
көтеріп отырған жүгі үлкен.
Өйткені талантты балалар көп.
Оларды бала кезінен байқап,
үлкен өнердің жолына түсуіне
қамқорлық жасау керек. Қазылар алқасының ұстанымы осы.
«Бала дауысы-2019» жоба сы ның шығармашылық
тобы да Димаш Құдайберген
сияқты əншінің ізбасарларын
анықтауға жұмыс жасап жытыр.

Сауалнама Премьер-лига командаларының бас бапкерлерінің қатысуымен
жүргізілді. Үздіктерді анықтау барысында сауалнамаға қатысушы өзінің үш ойыншыдан тұратын тізімін атады. Алған
орынға байланысты ойыншыларға ұпайлар
берілді: 1-орын үшін – 3 ұпай, 2-орын
үшін – 2 ұпай, 3-орын үшін – 1 ұпай.
Ұпайларды қосу арқасында қорытынды
шығарылды. Үздік бапкерді анықтау барысында сауалнамаға қатысушылар бір
ғана үміткерді атады.
Сауалнама нəтижесі бойынша наурыз айының ең үздік ойыншысы – Марин
Томасов («Астана»), ең үздік бас бапкер
Роман Григорчук («Астана») атанды.

ХОККЕЙ

«Сарыарқаның»
қарсыласы белгілі

Қызылорда облысы

ТАЛБЕСІК

Қырандардың санын анықтайды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жеті жылдан бері Алматыдағы «Сұңқар» жабайы құстар
тәлімбағы бүркіттің балапандарын жабайы табиғатқа
біртіндеп баулып, еркіндікке жіберіп келген-ді. Сол
құстардың санын алу үшін арнайы экспедиция жолға
шықты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Свастин сынды «Сұңқар»
Айнаш ЕСАЛИ,
тəлімбағы мамандары«Egemen Qazaqstan»
нан құралған ко манда арЭкспедиция «Сұңқар» найы керек-жарақ тарымен
тəлімбағы мен «Эфес Қа- жəне GPS-нави гациямен
зақ стан» компа ния сының жабдықталып, межеленқолдауымен жүзеге асыры- ген бағдар бойынша екі
лып келе жатқан «Үлесіңді жол талғамайтын көлікпен
қос. Табиғатты аман сақтап сапарға аттанды.
Қазақстан аумағында меқал» атты жобаның аралық
қоры тын ды сын шығаруды кендейтін бүркіттердің сакөздейді. Осы кезең ішінде нын есепке алу соңғы мəр«Сұңқар» тəлімбағында 25 те 2012 жылы өткізілген
бүркіт ба ла па ны өсіріліп, екен. Сол кезде жүргізілген
есептің нəтижесі мен орнитабиғат аясына жіберілді.
Орнитолог Сергей Шмы- тологтардың бірқатар бағагалев, көмекші-жүргізуші лауынша, бүркіттердің попуВла димир Исаенко жəне ляциясы азайған, Үлкен жəекін ші жүргізуші Игорь не Кіші Бұғыты аймағында

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР
Экономика бөлімі
Арнұр АСҚАР

Бас редактордың орынбасарлары
Нұрмұхамед БАЙҒАРА
Думан АНАШ
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Əлеумет жəне білім бөлімі
Амангелді ҚҰРМЕТ

Жауапты хатшы
Самат МҰСА

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Мирас АСАН

Мəдениет жəне руханият бөлімі
Талғат БАТЫРХАН

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:

Нұр-Сұлтан
Ақтау
Ақтөбе
Талдықорған
Атырау
Көкшетау
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Орал
Өскемен
Павлодар
Тараз
Шымкент
Петропавл

– astana@egemen.kz
– mangystau@egemen.kz
– aqtobe@egemen.kz
– 7su@egemen.kz
– atyrau@egemen.kz
– kokshe@egemen.kz
– qaragandy@egemen.kz
– qyzylorda@egemen.kz
– qostanai@egemen.kz
– bqo@egemen.kz
– shygys@egemen.kz
– pavlodar@egemen.kz
– taraz@egemen.kz
– oqo@egemen.kz
– sqo@egemen.kz

(Алматы облысы) бар-жоғы
4-5 жұп қана қалған.
Бүркіттер 5-6 жылдан
кейін көбейе бастайды. Біз
2013 жылдан бері табиғат аясына жіберілген бүркіттердің
мекеніне барып қай тамыз.
Бұл Алматы облысы, Жоңғар Алатауының сілемдері
– Арқарлы жəне Малайсары
тау қырқасы, Іле Алатауы
– Үлкен жəне Кіші Бұғыты,
Торайғыр, Сөгеті, Шарынның
жоғарғы жағы», – дейді топ
жетекшісі Сергей Шмыгалев.
«Сұңқар» орталығының
мамандары қатысушылардың
қа уіпсіздігін қамтамасыз
ете отырып, жоспарлы жол
бағ дарын дайындады. Топ
құстарды есепке алып, фотожə не бейне түсірілімдерді
жасауға арналған бүкіл қажетті техникамен жабдықталған.

–––––––––––––––––––––––––––––
Жоғары хоккей лигасының (ЖХЛ)
Петров кубогында финалға шыққан
Қарағандының «Сарыарқа» командасының қарсыласы мен жарыстың
финалдық сайыстары қай күндері
тетіні белгілі болды.
–––––––––––––––––––––––––––––
«Сарыарқа» командасы Петров кубогының
финалында «Рубин» хоккейшілерімен бас
жүлдені сарапқа салады. Түмен қаласының
клубы жартылай финалда «Торос» командасын алты ойынға созылған тартысты
бəсекеде 4:2 есебімен жеңіп, финалға шықты.
Ал «Сарыарқа» ойыншылары жартылай финалда аталған кубоктың қазіргі иегері СанктПетербургтің «СКА-Нева» командасын 4:0
есебімен жеген еді.
Ережеге сəйкес, финалдық кезеңде де
екі команда төрт жеңіске дейін ойнайды.
Алғашқы екі матч 16-17 сəуір күндері Ресейдің Түмен қаласында өтсе, келесі екі кездесу
20-21 сəуірде Қарағандыда ойналады.

АЛМАТЫ

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
010008 Нұр-Сұлтан, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі,
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Нұр-Сұлтан: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87;
Электронды пошта: info@egemen.kz
Интернет-редакция: portal@egemen.kz
Алматыда: 8 (727) 273-07-87,
факс 8 (727) 273-07-87;
Электронды пошта: almaty@egemen.kz
МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ:
Нұр-Сұлтанда – 8 (717 2) 37-60-49, 37-64-48,
advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26,
adv@egemen.kz

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ
компьютер орталығында теріліп, беттелді.
Көлемі 6 баспа табақ. Нөмірдегі суреттердің
сапасына редакция жауап береді.
«Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған
материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
Газетті есепке қою туралы
№01-Г куəлікті 2018 жылғы 23 сəуірде
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің
Ақпарат комитеті берген.
«Egemen Qazaqstan» жалпыұлттық
республикалық газеті
ҚР СТ ИСО 9001-2009
Сапа менеджменті жүйесі.
Талаптар талаптарына сəйкес сертификатталған.

Дайындаған
ли БИТРЕ,
«Egemen Qazaqstan»

А Материалдың жариялану ақысы төленген.
Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне
тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін
байланыс телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)
ТАРАЛЫМЫ 193 070 дана

Нөмірдің кезекші редакторы
Жақсыбай САМРАТ

