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ұлттық кардиохирургияда қалай шешімін тауып жатыр?
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«ТУҒАН ЖЕРІН СҮЙЕ АЛМАҒАН, 
СҮЙЕ АЛАР МА ТУҒАН ЕЛІН?» ҚҰСБЕГІ ҚЫЗДАР

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНЕ САЯХАТ» 
ЖОБАСЫ – ЖАМБЫЛ ӨҢІРІНДЕ

EUR/KZT 416.73        USD/KZT 354.12        RUB/KZT 5.37        CNY/KZT 51.65ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Елбасының 
апталық 
кестесі

––––––––––––––––––––
Президенттің баспас�з қыз-
меті Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен �тетін алдағы 
іс-шаралар аңдатпасы ту-
ралы хабарлады.
––––––––––––––––––––

28 қыр күйек те Қазақстан 
Пре  зи  денті Душанбе қаласында 
өте  тін ТМД елдері басшылары 
ке  ңе сінің кезекті отырысына қа-
ты  сады.

Басқосуда тараптар Достастық 
мемлекеттері ықпалдастығының 
келешегіне қатысты ой-пікір ал-
масып, ұйым жұмысының тиім-
ділігін одан əрі арттыру мəсе-
лесін қарастырады.

Мемлекет басшысының сам-
митте бірқатар екіжақты кездесу 
өткізуі жоспарланып отыр.

Сонымен қатар Нұрсұлтан 
На зарбаев жұмыс сапарымен 
Түркістан облысына жəне Шым-
кент қаласына барады.

КӨКЕЙКЕСТІ

Іскер әйелдер 
отбасын да, Отанын да өрге сүйреп жүр

Жүрек донорының тапшылығы

Динара БІТІК, 
«Егемен Қазақстан»

Қазір əйелдер бизнесін дамыту 
мем лекеттік бағдарламалар арқылы 
да, халықаралық қаржы инсти-
туттарының арнасы арқылы да іске 
асырылып жатыр. Статистикалық 
деректерге сүйенсек, «Бизнестің 
жол картасы-2020» аясында биыл 
əйелдер кəсіпкерлігіндегі 244 жоба-
ға немесе жалпы жобалардың 34 
процентіне субсидия беріліпті. 
Əйел дер кəсіпкерлігіне шағын 
несие беру бағдарламасын 
2010 жылдан бері «Даму» қоры 
жүзеге асырып келеді. Бүгінге 
дейін 1,5 мыңнан астам заемшыға 
14 млрд теңгеге жуық қаражат 
бөлінген. Мұның бəрі осыдан 20 
жыл бұрын Президент жанынан 
құрылған Əйелдер істері жəне 

отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі ұлттық комиссияның 
ілкімді бастамаларымен жүзеге 
асқан жұмыстардың нəтижесі деу-
ге болады. Бұл ретте «Атамекен» 
ұлттық кəсіпкерлер палатасының 
Іскер əйелдер кеңесі де ауқымды 
шаруа атқарып жүр.  

«Негізінен əйелдер кəсіпкерлі-
гінің əлеуетін əлеуметтік маңызы 
бар салаларға бағыттау керек», 
дейді аталған Кеңестің төрайымы 
Лаззат Рамазанова. Өйткені БҰҰ 
деректеріне сəйкес, мемлекеттің 
тұрақтылығы əйелдердің эконо-
микалық, əлеуметтік жəне саяси 
құқықтарына тікелей байланыс ты 
екен. Оған көптеген зерттеу лер 
дəлел. Мəселен, Бостон Консалтинг 
групп зерттеуі көрсеткендей, əйел-
дер құрған компаниялар ер-азамат-
тар бас қа ратын компанияларға 

қара ғанда, табысты көбірек таба-
ды екен. Өйткені кəсіпкерлікпен 
айналысу əр адам ның жеке мүм-
кіндігі мен қарым-қабілетіне, көш-
басшылық қасиетіне тікелей бай-
ланысты.

«Қазақстанда гендерлік теңге-
рім  нің рөлі ең жоғары деңгейде 
баға ланған, нақты міндеттер мен 
көрсеткіштер Қазақстан дамуының 
2025 жылға дейінгі стратегиялық 
жоспарында белгіленген. Аталған 
құжат бағыттарының бірі – кəсіп-
керлік қызметке қажетті ресурс-
тардың барлық түрлеріне ерлер 
мен əйелдердің бірдей қол жеткi-
зуiн қамтамасыз ету. Бұл шаралар 
гендерлік аспектіде мемлекеттік 
қыз меттердің қолжетімділігінің 
талдауы мен ШОБ субъектілерін 
мем лекеттік қолдау, əйелдер кəсіп-
керлігіндегі əкімшілік кедергілерді 
қысқартуды қамтиды. Сондай-ақ 
«Атамекен» кеңес беруші орган-
дардың арасынан бірінші болып 
өз алаңында Іскер əйелдер кеңесін 
құрды», деді Кеңес төрайымы. 

(Соңы 7-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еліміздегі шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының 40 про-
центтен астамын нәзік жандылар басқарады. Ал жалпы жұмыс 
істейтін әйелдер үлесі бойынша Қазақстан әлемде Қытайдан 
кейінгі екінші орында екен. Яғни, еліміздегі еңбек күшінің едәуір 
б�лігі арулардың еншісінде деген с�з.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Егемен Қазақстан»

Сарыала күз туа бауыр ба-
сып қалған, білім алып жатқан 
облыс орталығын сағынған 
студенттер қайтқан құстай 
жөңкіледі. Бірақ алдарында 
шешілер-ше шіл месі белгісіз 
сойылдай мəсе ле тұр. Бұл 
сан жылдан бері қор даланып 
қалған жатақхана мəсе лесі. 
Шынын айту керек, қазір 
ақылы бөлімде білім алып жат-
қан студенттер былай тұрсын, 
мем лекеттік оқу грантын жеңіп 
ал ған, болашағынан үлкен 
үміт күттіретін жастарға да 

жа тақ хана жетісе бермейді. Біз 
осы тақырыпты əліміз ше қаузап 
көріп едік. Жетіс пеу ші ліктің 
сыры оқу орындары бас шы-
ларының уəжіне қарағанда, сту-
денттер санының бұрынғыдан 
əлдеқайда көбеюінде екен. 

Себеп осы болғанымен, сал-
дары жан жүдетерлік. Дəл қазір 
Көкшетау қаласында жататын 
жер таба алмай жосып жүрген 
студенттерден көз сүрінеді. 

– Пəтер жалдап тұратын бол-
дық, – дейді Абай Мырзахметов 
атын дағы университеттің сту-
денті Қанат Қапаров, – ауыл-
дағы əке-шешеміздің ахуалы 
бел гілі. Тіпті жатақханасыз 

қал ғаны мызды оларға ай ту-
дың, жан дарын жүдетудің 
реті де жоқ. Сон дықтан дема-
лыста елге қатына ғанда хал-
жайымызды сұра ған ата-ана-
мызға бəрі жақсы дей са ламыз. 
Қа зір Көкшетау қаласын да 
бір бөлмелі үйді бір айға жал -
даудың құны 50-60 мың теңге 
ша масында. Екі адам қосыл-
ған  күннің өзінде ауыр. Со сын 
төрт-бесеуіміз бірі гіп жал-
даймыз. 

Оқу жылы басталысымен 
қалта телефонымыз безілдеп 
қай та-қайта шырылдайды. Ел 
жақтан келген жастар ғой, əң гі-
менің ау-жайы баяғы жатақхана 
жайында.

– Таныстарыңыз көп қой, 
жатақханадан бір орын алып 
беруге көмектесіңізші. 

Жалынып сұрап тұрған соң 
жанымыз ашып, осы мəселені 
шеше алады-ау дейтіндермен 
сөй лесіп көргенбіз. Олар да 
жа лына қол тигізбейді. Жоққа 
жүйрік жетер ме?

(Соңы 7-бетте)

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

Студенттің мұңы – 
жатақхананың жыры

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» атты халыққа Үндеуінде жоғары білімнің 
қолжетімділігі мен сапасын арттыру, студент жастарды 
жатақханамен қамтамасыз ету үшін 2022 жылдың соңына 
дейін студенттерге арнап кемінде 75 мың орындық жаңа 
жатақхана салуды тапсырған болатын. Осы бастамаға 
орай Ақмола облысында барлығы 2870 орынды қамтитын 
11 жатақхана салу жоспарлануда. �йтсе де оған дейін 
жатақхананың жыры студенттердің айықпас мұңына айна-
лып тұрған жайы бар. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––
Еліміздегі Ұлттық ғылыми кардио-
хирургия орталығының  трансплан-
тация бойынша күту пара ғында ке-
зекте тұрған науқастың саны – 100. 
Бірақ жүрек транс плантациясын 
қажет ете тін науқастардың саны іс 
жүзінде 300-ге дейін жетуі мүмкін 
дейді мамандар. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Майгүл СҰЛТАН,
«Егемен Қазақстан»

Жаңа технология
 ашқан жол

Əлемдік ста тистика Еуро пада шама-
мен 15 млн адам жүрек жеткіліксіздігіне 
шал дықса, оның 500 мыңға жуығы тер-
миналды сатыдағы науқастар екенін алға 
тартады. Бұл əлемде жарты мил лион адам 
жүрек трансплан тациясына мұқтаж де-
ген сөз.

Стэнфорд профессоры Норман Шам-
вейд жүрек трансплантациясы əдісін ой-
лап тапқаннан кейін, тұңғыш трансплан-
тацияны шəкірті Кристиан Барнард 1967 
жылы Кейптаун қаласында (Оңтүстік 
Африка) 55 жастағы науқасқа жасаған бо-
латын. Деректерге сүйенсек, жыл сайын 
əлемде шамамен 3500 жүрек транспланта-
циясы жасалады, оның жартысынан көбі 
АҚШ-та жүзеге асады. Тек Американың 
өзінде күніне донорға үлгермеген 
20 науқас қайтыс болса, күту парағына 
минут сайын бір адам кезекке жазыла-
тын көрінеді. Елу жылдан астам уақыт 
ішінде осы əдіс қаншама науқастың көрер 
жарығын көбейтті. 

«Жыл сайын донорын күте алмаған 30-
40 пациент жарық дүниемен қоштасады. 
Дəл қазір ургентті 6 науқас бар. Донордың 
жоқтығынан биыл біз небəрі 8 жүрек 
трансплантациясын  жасадық. Донор 
тапшылығы тек  Қазақстанда ғана емес, 

бүкіл əлем де үлкен мəселе болып отыр. 
Сол үшін жүрек трансплантациясына 
жоғары технологиялар көмекке келуде», 
дейді «Ұлттық ғылыми кардиохирургия 
орталығы» АҚ басқарма төрағасының 
бірінші орынбасары Махаббат Бек бо-
сынова. 

Кардиологтің айтуынша, жүрек жет-
кіліксіздігінің терми налды сатысын 
емдейтін бұл клиникада жылына 200-ге 

дейін жүрек транс план тациясы жасалуы 
керек. «Жүрегін ауыстыруға мұқтаж 
пациенттердің саны жыл сайын артуда. 
Егер норманы орын дасақ, жыл сайын 
180-200 адамды құрауы тиіс. Елімізде 
кем дегенде 300 адам жүрек трансплан-
тациясын қажет етеді деп ойлаймын. 
Өйткені науқастардың 70%-і тиісті ем 
қабылдамағандықтан қайтыс болады. 
Мұны əлемдік статис тика да растап 

отыр. Біз де одан алысқа бар май мыз. 
Бізде бір жағынан донор тапшы лығы 
бар болса, екінші жағынан бұл мəселенің 
моральдық-этикалық жағы бар. Донор 
болу үшін бір адамның қайтыс болып, өз 
жү регін басқа адамға беруін күтетініміз 
рас. Осы тұрғыда өте үлкен эти калық 
проб лема да жоқ емес», дейді ол. 

(Соңы 9-бетте)
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазір елімізде егін жинау науқаны қызған шақ. Алтын астықты 
дер шағында жинап алудың маңызы зор. Осыған байланыс-
ты Үкімет басшысы кешегі селекторлық отырыста Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне жұмысты жеделдетіп, тиісті ша-
раларды қолға алуды тапсырды. Сондай-ақ қант тапшылығына 
қатысты түйткілдің де түйінін тарқатуға тырысты. «Тәтті» 
т�ңірегіндегі ахуал Премьер-Министрге баяндалды. Ал жиында 
күн тәртібіндегі негізгі мәселелер бойынша жергілікті полиция 
қызметінің жұмысын жетілдіру, �ңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасын іске асыру, сондай-ақ агро�неркәсіп 
кешенін цифрландыру жайы талқыланды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
БҰҰ Бас Ассамблеясының 73-сессиясы аясында Азиядағы �зара 
іс-қимыл және сенім шаралары ж�ніндегі кеңеске мүше мемле-
кеттер сыртқы істер министрлерінің арнайы кездесуі �тті, деп 
хабарлады СІМ-нің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SAIASAT

Динара БІТІК, 
«Егемен Қазақстан»

Жиын-терімді 
жеделдету керек

«Жауын-шашын егін жинау 
науқанына біраз кедергі кел тіріп 
отыр. Соған қарамастан өңір-
лерде қарқынды жұмыс жүр-
гізілуде. Бүгінгі таңда егістік 
алқаптарының 73 проценті бас-
ты рылып, 14 миллион тоннадан 
астам астық жиналды. Оның 
ішінде Қостанай облысы 85 про-
центтен асып, былтырғы деңгейге 
жақындап қалды. СҚО-да 70,8 
про цент астық бастырылды», деді 
Үкімет отырысында Премьер-
Министрдің орынбасары – Ауыл 
шаруашылығы министрі Өмірзақ 
Шөкеев. Оның айтуынша, егін 
бас тыру жұмыстарында артта 
келе жатқан өңірлер де бар. Мə-
се лен, Ақмола облысы астық 
алқа бының – 60, Қарағанды об-
лысы – 57, Павлодар облысы 
58 процентін ғана бастырып үл-
герген. «Алдыңғы аптаға ауа 
райының болжамы жақсы, осы-
ны пайдаланып екі-үш облыстың 
əкімдері қосымша шаралар-
ды қолға алуы керек. Жалпы, 
шығымы жаман емес, түсімі гек-
тарына 13 центнерден айналуда. 
Алда орылатын алқаптар түсімі 
жоғары болуы тиіс. Сондықтан 
көрсеткішті арттыруға мүмкіндік 
бар», деді Ө.Шөкеев. 

Сондай-ақ ол еліміздің бір-
қатар астықты өңіріне қосымша 
50 мың тонна арзандатылған ди-
зель отыны бөлінетінін мəлімдеді. 
«Өткенде əкімдіктер ауа райы-
на байланысты мəселе көтерген 
болатын. Олар бидайдың ылғал-
дылығын төмендету үшін қо-
сым ша арзандатылған дизель 
отынын бөлуді сұрады. Жалпы, 
қазір кестеге сəйкес биылғы егін 
жинау науқанына 394,4 мың тон-
на дизель отыны бөлінген. Бағасы 
бір литріне – 164 теңге», деді 
Ө.Шөкеев. Айтуынша, аталған 
көлемнің 73 проценті зауыттар-
дан жөнелтіліп, 89 процентінің 
қаражаты төленген. «Энергетика 
министрлігімен бірлесіп, келісе 
отырып, тағы да қосымша 50 мың 
тонна дизель бөлу мүмкіндігін 
тауып отырмыз. Оның ішінде 
Ақмола облысына – 14 мың, 
Шығыс Қазақстан облысына – 5 
мың, Қарағанды облысына – 2 
мың, Қостанай облысына – 13 
мың, Павлодар облысына – 2 мың, 
Солтүстік Қазақстан облысына 
– 14 мың тонна беріледі. Бағасы 
1 литріне – 191 теңге. Ол қазіргі 
нарықтағы бағадан 9 пайызға ар-
зан», деді министр.

Жауапкершілік 
әкімдерге жүктелді
Ө.Шөкеев қант мəселесіне 

қатысты да біраз жайтты ба-
яндады. Оның хабарлауынша, 
еліміздің барлық облыстары 
10 мың тоннадан астам қант са-
тып алуға мүмкіндіктері бар. 
«Қант мəселесі бойынша Ресей, 

Беларусь, Қыр ғыз станның Еура-
зиялық эконо микалық одақ-
тағы қант өндіру шілерімен 
ми  нистрлікте кездесу ұйым-
дас   тырдық. Оған біздің кон ди-
терлік фабрикалардың, шырын 
өндіретін компаниялардың жə не 
əлеуметтік-кəсіпкерлік кор по-
рациялардың өкілдері қатысты. 
Нəтижесінде, Еуразиялық эко но-
микалық одақтағы қант өнді ру-
шілердің барлығы біздің талап-
тармен келісіп, қаншалықты 
сұра ныс болса, соны қамтамасыз 
етуге келісті. Бағасы Ресейдің 
қазіргі нарықтағы бағасынан 
жоғары болмайды. Яғни, 1 ки-
лосы – 35 рубль. Оның сыр-
тында ресейлік жə не басқа да 
өңірлердегі қант өнді рушілер 
біздің кондитерлік фабрикаларға 
бағаны төмендету үшін тендер 
ұйымдастыруды ұсынды. Біздің 
ойымызша, ұйымдасқан тендер 
болатын болса, онда баға біраз 
төмендеуі мүмкін», деді министр. 

Сонымен қатар ол алдағы 
уақытта қант тапшылығын бол-
дырмау үшін қазірден бас тап 
əкімдіктердегі тұ рақ тандыру 
қорларына аталған өнім ді са-
тып алу қажеттігін баса айт-
ты. «Егер келешекте қант тың 
бағасы өзгеретін болса, оған 
əкім діктер төтеп беру үшін тұрақ-
тандыру қорлары арқылы ық-
пал жасауға мүмкіндіктері бо-
луы керек. Жалпы, келісім бо-
йынша облыстардың 10878 тон-
на қант алуға мүмкіндіктері бар. 
Əлеуметтік-кəсіпкерлік кор по-
рациялардың мұндай көлемде 
қант алуға мүмкіндіктері, шотта-
рында тиісті қаражаты бар», деді 
Ө.Шөкеев. 

Осы ретте Үкімет басшысы 
Ба қыт жан Сағынтаев облыс əкім-
деріне тұрақтандыру қорлары-
на қанттың қажетті көлемін са-
тып алуды тапсырды. «Өңір-
лер дегі əріптестер, өздеріңіз-
дің қорларыңызға қажетті 
деңгейде ақшаларыңызды бөліп, 
қанттың қажетті көлемін жинап 
алуларыңызды сұраймын. Ертеңгі 
күні қант жоқ деген шу көтеріліп 
кетпесін. Қант жеткілікті, жұ-
мыстың барлығы өздеріңізде», 
деді Үкімет басшысы.

Қылмыс қатары 
азайды

Елімізде қылмыс түрлерінің 
басым бөлігі бойынша көр сет-
кіштер төмендеген. Бұл жөнінде 
жиында қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша қа-
был данып жатқан шаралар мен 
жергілікті полиция қызметінің 
жұмысы туралы баяндаған Ішкі 
істер министрі Қалмұханбет Қа-
сымов мəлімдеді.

«Аса ауыр, ауыр қылмыс түр-
лері, сондай-ақ орташа жəне аса 
ауыр емес қылмыстар саны азай-
ды. Олардың ішінде: тонау, ұрлау, 
бұзақылық, зорлық-зомбылық 
жəне басқа да қылмыстар бар. 
Бұрын сотталғандардың, сондай-
ақ кəмелеттік жасқа толмағандар 

қылмысының төмендеуі бай қал-
ды», деген Қ.Қасымов осы жəне 
басқа да жақсы өзгерістердің 
құқ ық бұзушылықтың алдын 
алу, қоғамдық тəртіпті сақтау, 
жол қозғалысы қауіпсіздігін қам-
та масыз ету бойынша ІІМ-нің 
өңірлік əкімдіктермен бірлесе 
атқарған жұмыстарының нəти-
жесі екенін айтты. Жалпы саны 
25 мың болатын жергілікті 
полицияға учаскелік полиция 
инспекторлары, жол-патрульдік, 
ювеналдық, табиғатты қорғау 
полициясы, сондай-ақ əкімшілік 
жауапкершілік бойынша ұсталған 
адамдарға белгілі тұрақты жері 
жоқ адамдарға арналған арнайы 
мекемелер біріктірілген. Негізінен 
Ұлт жоспарының 30-қадамын іске 
асыру мақсатында құрылған жер-
гілікті полиция қызметі өз жұмы-
сын 2016 жылғы 1 қаңтарда бас-
таған болатын. Ал биылғы жыл-
дың 12 шілдесінде органдар қыз-
меттерін жетілдіруге бағытталған 
заңдардың бірі қабылданды. 

Қ.Қасымов жергілікті поли-
ция құрылған кезден бастап оның 
материалдық базасы автокөлікпен, 
байланыс құралдарымен, ком-
пьютерлік техникамен айтар-
лықтай күшейтілгенін атап өтті. 
Сонымен қатар жол-пат руль-
дік полицияның кадрлық жағ-
дайын жақсарту үшін шара-
лар қабылдануда, сержанттық 
лауа зымдарды офицерлік лауа-
зым дарға ауыстыру шаралары 
кезең-кезеңімен жүргізілуде. 
Қазір үш мыңнан астам лауазым 
офицерлікке ауыстырылған. Бірақ 
бірқатар өңірлерде бұл жұмыстар 
толық атқарылмаған. Ішкі істер 
министрі өңірлер басшыларының 
назарын осы мəселеге аудара 
отырып, аталған мəселені шешу 
тек полиция қызметкерлерінің 
жалақысының өсуіне ғана 
ықпалын тигізіп қана қоймай, 
кадрлардың сапалық құрамын 
жақсартатынын атап өтті. 

Тапсырмалар 
тиянақталды

Мəселені талқылау қоры-
тын дысында Премьер-Министр 
Б.Сағынтаев Ішкі істер ми-
нистрі Қ.Қасымовтың назарын 
жүргізілген заңнамалық өзге-
рістерге аударды. Қоғам жуыр да 
қабылданған заңнан көп нəрсе 
күтіп отырғанын айтып өтті. 
Премьер-Министр сонымен 
қатар кадрлық мəселелерді ше-
шуге көңіл бөлді. Бұл учаскелік 
инспекторларға жəне жергілікті 
полиция қызметінің жеке құра-
мына, атап айтқанда, сержант 
қыз меттерін офицерлік қызмет-
терге кезең-кезеңмен ауысты-
ру ға қатысты. Сонымен қатар 
«мек теп тегі» инспекторлар 
тəжірибесін дамыту мəселесіне 
аса байыпты қарау қажет. 
Аталған бағытта Б.Сағынтаев 
инс пекторлары бар жəне жоқ мек-
тептер бойынша жасөспірімдер 
қылмысы статистикасын зер-
делеу қажеттігін атап өтті. 
Премьер-Министр əкімдерге 
өңірлерде орын алып жатқан 
мəселелерді қарай отырып, 
Құқық бұзушылықтардың алдын 
алу жөніндегі ведомствоаралық 
комиссиялардың арнайы оты-
рыстарын өткізіп, қоғамдық 
қауіпсіздік деңгейін едəуір 
нығайтуға ықпал ететін шаралар 
қабылдауды тапсырды. Бұдан 
өзге, Ішкі істер министрлігінің 
ақпараттық тұрғыдан ашық бо-
луы қажеттігіне назар аударды.

Өңірлік бағдарлама 
өзектендірілді

Қолданыстағы салалық бағ-
дар ламаларды оңтайландыру 
мақ с атында 2014 жылы Өңірлерді 
дамы тудың 2020 жылға дейінгі 
бірың ғай бағдарламасы қабыл-
дан ған болатын. Бірыңғай бағдар-
ламаға «Аймақтарды дамыту», 
«Моноқалаларды дамыту», 
«Ақбұлақ», «Тұрғын үй-комму-
нал дық шаруашылықты жаңғыр-
ту», «Қолжетімді баспана-2020», 
сондай-ақ шағын қалаларды да-
мыту бағдарламасының жобасы 
енгізілген еді. Кеше Үкімет оты-
рысында осы бағдарламаны іске 
асыру мен өзектендіру барысы 
қаралды. Бұл ретте Ұлттық эко-
номика министрі Т.Сүлейменов 
бағдарламаның барлық мақсатты 
индикаторлары жүзеге асыры-
лып жатқандығын хабарлады. 
Сондай-ақ министр қолданыстағы 
Өңірлерді дамытудың 2020 жыл-
ға дейінгі үкіметтік бағдар ла ма-
сының міндеттерін, нысаналы 
индикаторларын, нəтижелер көр-
сеткіштерін жəне іс-шараларын 
өзектендірумен Мемлекеттік 
бағдарлама мəртебесінде бекіту 
бойынша жұмыстар жүргізілгенін 
айтты. Өзектендірілген Мем ле-
кеттік бағдарлама аясын да ба-
ғыттар тұрғысынан функ цио-
налдық қалалық аудандарды да-
мыту, тұрғын үй-коммуналдық 
ша руа шылық инфрақұрылымын 
да мыту міндеттерін шешу ұсы-
нылған.

Жиында сондай-ақ өңірлерде 
іске асырылып жатқан жұ мыс-
тар туралы Павлодар облы сы-
ның əкімі Б.Бақауов, Жам был 
облысының əкімі А.Мыр зах ме-
тов жəне Шығыс Қазақстан об лы-
сының əкімі Д.Ахметов есеп бер-
ді. Талқылау қорытындысында 
Өңір лерді дамытудың 2020 жыл ға 
дейінгі мемлекеттік бағ дар ла ма-
сының жаңа жобасы мақұлданды. 

Цифрландыру 
өнімді өсіреді

Жиында талқыланған тағы 
бір мəселе – агроөнеркəсіптік 
кешенді цифрландыру жайы. Бұл 
тақырыпта Ауыл шаруашылығы 
бірінші вице-министрі Арман 
Евниев егжей-тегжейлі баяндады. 
Түйіндей айтсақ, агроөнеркəсіп 
кешенін дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасына сəйкес, жос пар-
ланған іс-шаралар есебінен іш кі 
өнімнің жалпы өсімі 3 трлн-нан 
астам теңгені құрайды. Он да 
агроөнеркəсіп кешенін цифр-
ландырудың əсері 30 процент не-
месе шамамен 1 трлн-нан теңге 
бол мақ. Ал С.Сейфуллин атын-
дағы Қазақ агротехникалық уни-
верситетінің ректоры Ақылбек 
Күрішбаев өз кезегінде оқу орны 
АӨК-ті цифрландыру бойын-
ша екі бағытта жұмыс жүргізіп 
жатқанын айтты. Біріншісі – жер 
ресурстарын пайдалануға мони-
торинг жасау, екіншісі – өндіріске 
дəлме-дəл егіншілік технология-
ларын енгізу.  Сондай-ақ отырыс 
барысында Қостанай облысының 
əкімі А.Мұхамбетовтің, Солтүстік 
Қазақстан облысының əкімі 
Қ.Ақсақаловтың баяндамалары 
тыңдалды.

Қорытындысында, Премьер-
Министр Б.Сағынтаев Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне 
дəл ме-дəл егіншілік элемент терін 
енгізуді жəне мал шаруа шы лығы 
бойынша смарт-ферма ларды 
енгізу жұмыстарын жылдамдату-
ды тапсырды. 

«Болашақ» стипендиясы 
тағайындалды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекеттік хатшы Гүлшара �бдіқалықованың т�раға-
лығымен Шетелде кадрлар даярлау ж�ніндегі республикалық 
комиссияның кезекті отырысы �тті.
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Түйткілді мәселелердің 
түйіні тарқайды

Абай 
АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Жиынды ашқан Г.Əб ді-
қалықова Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Білім беру тə-
жірибесінен креативті ойлау 
дағ дысын қалыптастыруға 
көшу, қажетті ақпаратты таба 
білу, оны ұтымды пайдалану 
ғалам дық дамудың маңызды 
мега тренді болып саналады» 
деген сөзінің мəніне тоқталды. 
Қар қынды технологиялық даму 
жағдайында мамандар өз кə сі-
бін өзгертуге, сондай-ақ білім-
дерін өмір бойы жаңартып 
отыруға дайын болуы керек-
тігін атап өтті. «Бүгінде «Бо-
лашақ» стипендиясы осын-
дай бəсекеге қабілетті маман-
дарды даярлаудың табысты 

платформасына  айналып 
отыр», деді Мемлекеттік хат-
шы.

Комиссия жұмысының 
бары сында «Болашақ» стипен-
диясы тағайындалатын үміт-
кер лердің тізімі, сондай-ақ сти-
пендияны іске асыруға қатысты 
бірқатар мəселе қарастырылды.

Комиссия шешімімен 142 
үміт керге стипендия тағай ын-
далды. Олар магистратура жəне 
докторантура бағдарламалары 
бойынша əлемдегі жетекші 
ғы лыми жəне өндірістік орта-
лықтарға оқуға жіберілетін бо-
лады. Жалпы, 2018 жылға жал-
пы саны 555 стипендия бөлінді.

Басқосу қорытындысы бо-
йын ша Г.Əбдіқалықова «Бола-
шақ» халықаралық стипендия-
сын одан əрі жүзеге асыру жө-
нін де бірқатар тапсырма берді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«BLIND RACE ASTANA – PARIS» 
құр лықаралық веломарафонына қаты-
сушылар Қазақстанға оралды. «Спортта 
шекара жоқ» деген ұранмен �ткен бұл 
іс-шараға к�зі мүлдем к�рмейтін және 
нашар к�ретін спортшылар қатысты. 
Олар еріктілермен бірге Астанадан 

Парижге дейінгі 5 мың шақырым жолды велосипедпен 
жүріп �тті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рухы мықты отандастар 
елге оралды

Кездесу барысында Қытай 
Ха лық Республикасынан (2014-
2018 жж.) Тəжікстан Респуб лика-
сына (2018-2020 жж.) АӨСШК 
төрағалығын тапсыру рəсі мі 
өтті. Хабиболла Мирзоев Хат-
шылықтың жаңа Атқарушы ди-
ректоры болып тағайындалды. 
Оның кандидатурасын барлық 
АӨСШК-ге мүше 27 мемлекет 
бірауыздан қолдады.

Қазақстан Республикасының 
Сыртқы істер министрі Қайрат 
Əбдірахманов Қытай Халық 
Рес пуб ликасына жəне АӨСШК 
үдері сінің дамуына қосқан үлесі 
үшін миссиясын аяқтаған Атқа-
ру шы директор Гун Цзяньвэйге 
алғы сын білдірді. Ол Қытай төра-
ға лығы кезінде Азиядағы тұрақ-
ты қауіпсіздік пен ынтымақ тас-
тықты қамтамасыз етуге бағыт-
талған кеңесті дамытудың жаңа 
жə не маңызды кезеңі басталғанын 
еске салды. АӨСШК Жастар жə-
не іскерлік кеңестері құрылды, 

АӨСШК-нің қауіпсіздік тұжы-
рым дамасын кеңінен талқылау 
жəне таратуға арналған жаңа 
арна болған Үкіметтік емес фо-
рум өз қызметін бастады. СІМ 
бас шысы Қытайдың төрағалығы 
кезін де Кеңестің құрамына 27-ші 
мүше-мемлекет ретінде Шри-
Ланка Демократиялық Социа-
листік Республикасының кіруі 
арқылы (2018 жылғы 20 маусым) 
АӨСШК-ні кеңейту мəселесіне 
арнайы тоқталып өтті. 

Министр кездесуге қаты су-
шылардың Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Кеңестің негізінде 
Азиядағы қауіпсіздік жəне даму 
ұйымын құру туралы баста-
масына ерекше назар аударды 
жəне бұл мəселені сараптамалық 
деңгейде əрі қарай талқылауға 
шақырды.

БҰҰ Бас Ассамблеясы 73-сес -
сиясының шеңберінде Қа зақ -
стан Сыртқы істер министрі Қай-
 рат Əбдірахманов оңтүстік -

африкалық күрескер Нель  сон 
Ман деланың 100 жыл ды ғы  на ар-
налған «Бейбіт шілік сам   миті» ат-
ты жоғары деңгейдегі іс-шараға 
қатысты. 

«Біз Н.Манделаның өмірі -
нен шабыт аламыз. Оның өмі рі 
өзара құрметке, мейірім ді  лік ке 
жəне əлемді бөлетін қақты ғыс-
тарға қарсы күресудің зорлық сыз 
əдістеріне негізделген. Этнос-
тық, діни, аумақтық жəне басқа 
факторлар, туындаған қақты-
ғыс тардың күрт өсуі бүкіл дүние 
жүзін қатерлі гуманитарлық 
дағда рыстарға алып келеді. 
Бейбіт ші лікті үстем ету үшін тек 
қана қақтығыстардың емес, тер-
ро ризм, экстремизм, ұйым дасқан 
қыл мыс, адам саудасы тəрізді се-
бептерді жою қажет. Біз сон дай-
ақ барлық қақтығыс тарды кү-
шейтетін кедейлікті, азық-түлік, 
су мен энергия тапшы лы ғын, 
климаттың өзгеру қау пін жəне 
жаппай қырып-жоя тын қа ру-
жарақтарды жоюға тиіспіз», де-
лінген министрдің сөзінде.

Қазақстан Нельсон Ман де-
ланың құндылықтарын растай-
тын саммиттің Саяси деклара-
циясын қабылдауды құптады. 

Қазақстанның пікірінше, бұл 
құжат бүкіл халықаралық қоғам-
дастыққа диалог пен татуласу 
ар қылы адамның ар-намысы, 
əділ дігі мен бейбітшілігінің 
маңыз ды лығы туралы ескерту 
болады. Қазақстанның бейбіт-
шілікке деген ұмтылысы Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
соғыс қа қарсы «Əлем. ХХІ 
ғасыр» ма нифесінде жəне 2017 
жылғы қаңтар айындағы БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесіне «Қауіпсіз, 
əділ жəне гүлденген əлем құру 
үшін жа һан дық əріптестікті ны-
ғай туға қа зақстандық тұжырым-
да малық көз қарас» атты Саяси 
жол дауы негізінде жүзеге асы-
рылуда. 

Нью-Йоркке сапары аясын-
да Қа зақстан Сыртқы істер ми-
нистрі Таяу Шы ғысқа қатысты 
13-ші министрлік кездесуінде 
сөз сөйлеп, БҰҰ кітапханасында 
қыр ғыз жазушысы Шыңғыс 
Айт ма тов тың 90 жылдығына 
арналған көрменің ашылуына 
қатыс ты. Сондай-ақ Ку ба, Нор-
ве гия, Əзербайжан сыртқы істер 
министрлерімен, БҰҰ Бас хат шы-
сының орын басары Воронковпен 
екіжақты кез десулер өткізді.

Елбасы бастамасына – ерекше назар

Жолдыбай БАЗАР,
«Егемен Қазақстан»

Бұл жобаның жүзеге асуына 
«Нұр Отан» партиясы қолдау 
көрсеткен еді. Соған орай кеше 
вело марафон қатысушылары 
пар тия Төрағасының бірін ші 
орынбасары Мəулен Əшім баев-
пен кездесті. Бес мың шақырым 
жол, 6 мемлекет жəне 30 қала. 
Осын шама қашықтықты бағын-
дыр ған веломарафоншылар 
Қазақ стан, Ресей, Беларусь, 
Поль ша, Германия, Франция 
елде рін басып өтті.

Бұл жоба өзінің қатысу шы-
ларымен ерекше. Себебі олар 
осындай батыл қадам арқылы 

қоғамның мүмкіндігі шектеулі 
жандарға деген көзқарасын 
өзгертуді жəне өз бойларындағы 
күдік пен күмəнді жеңуді алда-
рына басты мақсат етіп қойған. 
Веломарафон барысында қаты-
сушылар күніне 100-200 ша-
қырым жол жүріп отырған. За-
ғип жандар негізінен екікісілік 
велосипедте стокердің (артқы 
орындықта отырып жүргізетін 
велосипедші) міндетін атқар-
ған. Ал пилоттың рөлін ерікті-
лер ат қарды. Соған байланыс ты 
оларға негізінен жолды бағ дар-
лау, велосипедті басқару сияқ ты 
міндеттер жүктелсе, басты күш 
стокерлерге түскен. Сондық тан 
мүмкіндігі шектеулі жандар-
дың бұл əрекетін батылдыққа 
балауға толық негіз бар.

М.Əшімбаев спортшылар-
ды марафонның сəтті аяқ-
талуымен құттықтап, бұл бас-
тама елімізді əлемге таны туға, 
Қазақстанда паралим пиа далық 
спорт түрлерінің дамуына жəне 
мүмкіндігі шектеулі жандар 
арасында саламатты өмір сал-
тын насихаттауға үлкен үлесін 
қосатын игі іс екенін айтты.

– Қатарынан 3 жыл бойы 
өткізіліп келе жатқан вело ма-
рафонға биыл «Нұр Отан» пар-
тиясы да қолдау көрсетіп, оның 
табысты жүзеге асырылуына 
атсалысты. Соның нəтижесінде 
жоба құрлықаралық деңгейге 
көте  р іл іп ,  қатысушылар 
Еуропа ның 6 мемлекеті мен 30 
қала сын басып өтті. Осы жолда-
ғы сіздердің қажыр-қайрат-
тарыңыз, өмірге деген құштар-
лық тарыңыз бен жеңіске деген 
құл шыныстарыңыз, төзімді лік-
теріңіз бен табандылықтарыңыз 
жəне ерік-жігеріңіз – барша 
халыққа, əсіресе жастарға үлгі 
болатын өнегелі іс. Халық 

өздеріңіздей рухы мықты жан-
дарды қашанда құрмет тұ-
тып, мақтан етеді. Алдағы уа-
қытта да партия осындай игі 
бас та маларға қолдау көрсету 
ісін жал ғастыра береді, – деді 
М.Əшім баев.

Сондай-ақ ол партия қыз-
метін жаңғырту аясында қайта 
жанданған «Кедергісіз келе-
шек» партиялық жобасына да 
тоқталып өтті.

– Бүгінде партия мүм кін-
дігі шектеулі жандарға қол дау 
көрсету мақсатында «Кедер-
гісіз келешек» жобасын жүйе-
лі жүзеге асырып келеді. Бұл 
жоба партия қызметін жаң-
ғырту аясында жанданып, 

жаңаша қарқын алды. Соның 
нəтижесінде нақты басым-
дықтар анықталды. Яғни, мүм-
кіндігі шектеулі жандарға 
арналған кедергісіз орта қалып-
тастыру, олардың инклюзивті 
білім алуларына ықпал ету, 
жұ мысқа орналасуларына қол-
дау көрсету жəне осы салаға 
қатыс ты заңнамаларды одан 
əрі жетіл діруге айрықша көңіл 
бөліп отырмыз. Сондай-ақ 
партия еліміздегі саяси өмірге 
белсене араласып, мəслихат, 
Мəжіліс сайлауларына қатыс-
қысы келетін мүмкіндігі шек-
теулі жандарға да қолдау көр се-
туге дайын, – деді «Нұр Отан» 
партиясы Төрағасының бірінші 
орынбасары.

Веломарафонның ұйым дас-
тырушысы, «Спортта шекара 
жоқ» жобасының жетекшісі 
Бақтияр Базарбековтің ай-
туынша, бұл шараның мақсаты 
– саламатты өмір салтын жəне 
табиғи таза көлік түрі сана-
латын велосипедті насихат-
тау, сондай-ақ экотуризмді 
дамы тып, мүм кіндігі шектеулі 
жан дардың спортпен шұғыл-
дануына жағдай жасау.

Осы ретте бұл – аталған топ-
тың үшінші ірі велошеруі екенін 
атап өткен жөн. Алғашқы екеуі 
Алматы – Астана жəне Алматы 
– Ыстықкөл бағыттары бо-
йынша өткен еді. Веломарафон 
кезінде команда құрамы 17 
адамнан тұрды. Оның ішінде 
6 стокер (көзі мүлдем көрмейтін 
жəне нашар көретін жандар), 
6 пилот (велотандемде жол 
нұсқаушы еріктілер) жəне
5 ерікті (оператор, жүргізуші, 
ас паз, медицина қызметкері) 
бол ды. Олар 5 екі кісілік жəне 2 
бір кісілік велосипедпен жүріп 
отыр ды.
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Əдетте бұл өздігінен жүретін 
процесс. Бірақ кейбір адамдардың 
ағзасы мұндай қабілетке ие емес. 
Солар үшін бактериямен байы-
тылған сусын таптырмас дəріге 
айналуы мүмкін. 

Бұл сынақ – синтетикалық био-
логия деп аталатын ғылым сала-
сы ның жаңа белесі. Жиырма жыл 
бұ рын инженерлер электроникаға 
ден қойғаны секілді, ғалымдар қа-
зір тірі ағзалармен айналыса бас-
тады. 

Ағзада жасушалар жеке-дара 
əрекет етпейді. Керісінше, бір-
лесе жұмыс істеп, бір-бірін бел-
сен  діріп немесе жойып отырады. 
Син тетикалық биологтар осы 
ерек шелікті ұтымды пайдаланып, 
оларға гендік өзгеріс енгізуге тал-
пынып жатыр. 

Қазіргі таңда мұндай тəсіл өнер-
кəсіпте кеңінен қолданысқа ие. 
Көптеген компаниялар өзгер тілген 
бактерияларды кішігірім зауыт 

секілді қолданып, антибиотик тер 
мен күрделі қоспаларды киім тігу-
де пайдаланып келеді. Ендігі меже 
– синтетикалық биология арқылы 
бактерияларды ішкі ағзаны емдеу-
ге қолдану. 

Жоғарыда айтып өткен, ерік-
тілер ішкен сусын құрамындағы 
бактерияларға гендік өзгерістер 
жасалып, фенилкетонурия деп ата-
латын сирек кездесетін ауруды ем-
деуге арналған. Мұндай науқасқа 
шалдыққандар ет пен ірімшік 
секілді протеині мол тамақтар 
іше алмайды. Өйткені олардың 
ағзасы фенилаланин деп аталатын 
амин қышқылы се кілді жанама 
өнімдерді жоюға қа білетсіз. 

Қан құрамында фенилаланин 
пайда болса, ондай қышқылдар 
мидағы нейрондарға зиян тигізіп, 
дамудың тежелуіне, ақыл-ой 
кеміс тігі мен психологияның 
бұзы луына əкеліп соғады. Фенил-
ке тонуриядан емделудің жолы 

– протеині аз тамақ жеп, тағамдық 
қоспалары бар коктейль ішу. 

Тышқандар мен маймылдарға 
тəжірибе жасаған Synlogic ком-
паниясы өзгертілген бактерия-
лар арқылы фенилкетонурия мен 
ауыратын науқастарды емдеу-
ге болатынын көрсетті. Биыл ғы 
4 қыркүйекте компания зерттеу ші-
лері дені сау еріктілерге жүр гі зіл-
ген сынақ қорытындысы оң нəти-
же бергенін мəлімдеді. Ен ді олар 
фенилкетонуриямен ауы ра тын-
дарға тəжірибе жасап көр мекші. 

Synlogic-тың негізін салу шы -
лардың бірі, Массачусетс тех но-
логиялық институтының синте-
тикалық биологы Джеймс Дж.Кол-
линс пен оның əріптестері ішек 
таяқшаларын өзгертіп, белгілі хи-
микаттарды жоятындай етіп қайта 
жасап шыққан. «Бұл – гендердің 
шамын жаққан секілді əрекет», 
дейді Доктор Коллинс. 

Б ұ ғ а н  д е й і н  ғ а л ы м д а р 

Гендік өзгеріске ұшыраған бактериялар ауруды емдейді

ТАҢДАУЛЫ МАТЕРИАЛДАР ТОПТАМАСЫ

СУРЕТТІ ТҮСІРГЕН ГЛЕНН ХАРВИ 

да микробиологтар сау адамның 
іш кі ағзасында көптеген ағза түр-
лері, миллиондаған микробтар 
өмір сүретінін байқады. Мик ро-
био ма деп аталатын осын дай орта-
да тұрақты түрде химия лық реак-
циялар жасалып, адам ағ засы на 
керекті процестер жү зеге асады. 

КАРЛ ЗИММЕР, «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

Мақалаларды аударған Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ, «Егемен Қазақстан»

Таяуда жүргізілген сынақ барысында бір топ еріктіге бактериямен байытылған 
сусын берілді. Оның құрамындағы гендік өзгертілген микроденелер қан құрамында 

табиғи жолмен пайда болатын қышқылдарды жояды. 

бейім  делген бактерияларды тағы 
бір мақсатта қолдануды жоспар ла-
ған. Сол жобаға сəйкес, өзгертіл-
ген бак териялар ауаға тараған 
био ло гиялық шабуылды анықтап, 
оған жауап ретінде химиялық 
реакция беруі тиіс-тұғын. Бірақ 
кейіннен микробиома саласы пай-
да болды. 

2000-жылдардың ортасын-

Ендігі меже – өздігінен ұшу

Ресми билік өкілдері бұл əуе 
кемесін сынақтан өткізіп жатыр. 
Қаңтардан бастап тікұшақ жедел 
жəрдем қызметіне пайдаланы-
лады. Жоғарыда айтылған қара 
шаршы жолаушы тасымалдайтын 
шағын əуе кемесінің өздігінен 
ұшуы үшін қажет. 

Бұл жолы тікұшақты тəжі ри-
белі ұшқыштар басқарып отыр. 
Алай да жаңа жедел жəрдем қыз-
меті SkyRyse тарапынан жүзеге 
асы рылады. «Кремний алқабынан» 
басталған бұл стартаптың жос-
пары – шағын тік ұшақтар мен 
басқа да жолаушы тасы мал-
дайтын əуе кемелерін өзді гінен 
ұшыруға қажетті ком пью терлік 
бағдарламалар мен құ рыл ғылар 
орнату. Өздігінен жүретін көлік-
терде пайдаланылатын тех но-
логияға негізделген құрылғы-
лар  дың қатарында əуе кемесінің 
тұм сығында орналастырылатын 
360 градустық камералар мен ра-
дарлық сенсорлар бар. 

«Ұшқышсыз əуе кемелері ар-
қылы адам тасу үшін əлі де атқа-
ратын шаруалар шаш-етектен. 
Бірақ біз технологияны дамыта 
оты рып, сол күнге де жетеміз», 
дейді SkyRyse компаниясының 
негізін қалаушының бірі əрі ком-
пания төрағасы Марк Гроден. 

Lockheed Martin-нің қорғаныс 
жөніндегі қосалқы мердігері 
Sikorsky жəне Xwing компания-
лары осыған ұқсас технология 
жасауға талпынып жатыр. Боингке 
тиесілі Aurora секілді басқа компа-
ниялар «ұшатын такси қызметін» 
жүзеге асыруды көздеп, электр-
ден қуат алатын əуе кемесінің 
жаңа түрін құрастырып, өздігінен 
ұшуды зерттеп жүр. Uber-дің əуе 
такси қызметі əуелден ұшқышсыз 

болмақ. Компания оны алдағы 
5-10 жылдың көлемінде жүзеге 
асырудан үмітті. 

Мұндай қадамға не себеп? 
Ұш қыштар əзірлеу жəне олардың 
жалақысы – өте қымбат. Сондай-
ақ олар рейстен келгеннен кейін 
де малуы қажет. Ұшқышсыз аппа-
раттар жолаушылар қызметіне 
серпін беріп, тіпті, қазіргі əуе тасы-
малын біржола өзгертуі мүмкін. 
Кə сіп керлер қазір қолданыстағы 
əуе ке мелерін қайта жарақтап 
шығу ға болатынына сенімді. Бірақ 
кез кел ген жобаға біраз уақыт кете-
тіні белгілі. 

«Мəселе өздігінен ұшатын кө-
лік жасау туралы ғана емес, оның 
ең қауіпсіз тасымал екеніне көз 
жет кізу», дейді Vecna роботтық 
ком паниясының төрағасы Дэн 
Патт. Ол бұған дейін АҚШ қор ға-
ныс министрлігінің зерттеу бөлігі 
Darpa-да дербес ұшу бойынша 
жұмыс істеген. 

Кішкентай дрондар əлде қашан 
дербес ұшудың мүмкі н ші лік-
терін көрсетіп берген. Гугл ком-
па ниясының бұрынғы инженері 
негізін салған, Кремний алқабында 
басталған стартап Skydio орманда 
жүргенде де ізден қалмайтын 2500 
долларлық дрон сатады. 

Компьютерлер ұшақты жəне 
тікұшақты басқару мəселесін 
толық шеше алады, алайда аспанға 
көтерілу жəне қону кезінде кез де-
сетін кедергілер, күтпеген жер-
ден тап болатын оқиғалар сəтінде 
басқару қиынға соғуы ықтимал. 

Сондай-ақ жолаушылар та-
сымалы да əбден бір ізге түскен. 
Сондықтан қауіпсіз əрі сенімді 
өздігінен ұшатын жүйе жасалған 
күннің өзінде, ондай техноло-
гияны қоғамдық əуе қызметіне 

КЭЙД МЕТЦ, «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

Сан-Францисконың (АҚШ) шығысындағы шағын 
әуежайда қызыл ала тікұшақ аспанға көтеріліп, 

перронның үстінен санаулы метр биікте қалықтап 
тұрды. Оның басқа тікұшақтардан айырмашылығы аз, 

алайда тұмсық тұсынан пішіні төртбұрышты 
зат қарауытады. 

енгізу барысында түрлі кедергілер 
кездесуі мүмкін. 

Сондықтан 25 миллион дол-
ларға қаржыландырылған SkyRyse 
Трейси қаласында тəжірибе жа-
сап жүр. Трейси жедел жəрдем 
қызметі қазіргі федеральдық ере-
желерге сай қызмет көрсетеді. 

Тікұшақта дербес бағдарлауға 
қажетті сенсор орнатылған. 
Радар – жүргізушісіз көліктердегі 
лазерлік сенсорларға ұқсас. Ол 
тіпті ауа райының құбылмалы 
шағында да айналадағы кескінді 
анық көрсетеді. Бірақ қазір бұл 
сенсорларды ұшқыштар бақылап 
отыр. Патт мырза мұндай əрекет 
билік өкілдеріне пилотсыз ұшудың 
сенімді екеніне көз жеткізуге 
көмектеседі деп есептейді. 

Сенсорлар тікұшақ тап бол ған 
жағдайлар мен басқарып отыр ған 
ұшқыштың əрекеті туралы ақ па-
ратты жинап отырады. Осы дерек-
тер арқылы Sky Ryse инженер лері 
виртуалды əлем де ұшу жағ дайын 
қайта жасап, бағ дарлауға мүмкіндік 
беретін жүйені жетілдіру үстінде. 

«Біз желдің соғуын, қозғалт-
қыш тың істен шығуын, тіпті ро-
тор  дың ішіне кіріп кеткен құстың 
симуляциясын жасай аламыз», 
дейді Гроден. 

Бірақ мұндай тəсілді жедел 
жəр дем қызметіне енгізу жылдар-
ды қажет етеді. Ал ұшатын так-
си қызметіне көшу одан да ұзақ-
қа созылуы мүмкін. SkyRyse 
қолданған төрт орынды Robinson 
R44 тікұшақтары халқы көп 
қалаларда тиімсіз болуы ықтимал. 
Сондықтан Aurora секілді ком-
паниялар мен Kitty Hawk секілді 
стартаптар əуе кемесінің жаңа 
түрін құрастырып жатыр. 

Əйтсе де, жауапты мемлекеттік 
мекеме қызметкерлері мен ха-
лық ты өздігінен ұшудың қауіпсіз 
екеніне сендіру ең қиын мəселеге 
айналатын сыңайлы.

«Мұндай стартаппен айналы-
сып жатқандар көп. Кейбірі қандай 
қауіптің кездесетініне жете мəн 
бере бермейді», дейді Sikorsky 
компаниясындағы өздігінен ұшу 
бағдарламасының директоры 
Игорь Черепинский.

Кейінгі кезде Еуропа турис тер-
дің шектен тыс көбеюінен қауіп-
тене бастады. Сыншылар Airbnb, 
Uber секілді интернет желілері 
арқылы саяхатты жеңілдететін 
технологияларды кінəлай бастады. 

Жаһандық деңгейдегі əл-ау-
қат тың жақсаруы нəтижесінде 
ше телге сапарға шығу қарқындай 
түскені белгілі. БҰҰ əлемдік ту-
ризм ұйымының мəліметтеріне 
сүйен сек, халықаралық саяхатшы-
лар көлемі 6 процентке артып, 
сарапшылардың күткен деңгейінен 
асып түскен. 

Мұндай өсім бастапқыда жақ-
сы жаңалық секілді көрінген-тұ-
ғын. Бірақ əлемдегі танымал жер-
лер дің мұншалықты адамдар нө-
пірін қабылдауда біршама қиын-
дық тарға тап болатыны анық. 
Ту ризмді реттеуді қолдаушылар 
ке лу шілердің көптігі тарихи ме-
кен дердің болмысын өзгертіп, 
са парды қиындатып жібереді деп 
есеп тейді. 

«Туризмнің осындай деңгейге 
жетуі жергілікті халық үшін 
қолай сыздық тудырып, сонымен 
қатар жиһанкездердің өздеріне 
де жағымсыз əсерін тигізіп отыр. 
Өйт кені жүздеген адамның тиісті 
орын дарда кезек күтіп тұруы сол 
мекеннің шынайы келбетін тама-
шалауға мүмкіндік бермейді», дей-
ді Responsible Travel туристік ком-
паниясының төрағасы Джастин 
Франкис. 

Кейінгі онжылдықта авиация 
саласындағы инновация, яғни, 
тиімді ұшақтар мен құны арзан 
əуе компанияларының көбеюі би-
лет бағасын төмендетті. Үлкен 
круиздік кемелер жағалаулардағы 
порт тарға жиі зəкір тастайтын 
бол ды. Бұдан бөлек, интернеттің 
да муы арқылы онлайн броньдау, 

кар таны смартфон арқылы шолу, 
көлікті жалға алу, бірлесіп үй жал-
дау секілді жеңілдіктер көбейе 
түсті. Ең бастысы, əлеуметтік же-
лі нің де туризмнің қанат жаюына 
əсері зор. 

«Туристер нөпірі жөнінде айт-
қанда Instagram мен Facebook-ке 
тоқталмау мүмкін емес. Меніңше, 
жиһангездердің көбеюіне басты 
себеп солар. 75 жыл бұрын ту-
ризм жақсы сезімді бастан өткеру, 
əлем мен танысу болатын. Қазір 
бұл фотолар, əлеуметтік желілерді 
қол дану арқылы жеке брендті 
қалып тастыру құралына айналды. 
Сон дықтан көптеген адам үшін са-
пар барысында түскен сурет əсер 
алудан маңызды», дейді Франкис 
мырза. 

Туристік мекендерді басқару 
табиғи байлықты пайдалану секіл-
ді. Келушілердің лайықты дең гей-
де болуы жергілікті экономикаға 
тиім ді, алайда олардың көбеюінің 
өзін дік зардаптары болмай қой-
майды. 

Еуропалық заңгерлер Airbnb-
ді туристердің шектен тыс артуы-
на басты себепкерлердің бірі ре-
тін де атап көрсетеді. Мəселен, 
Амс тердамда жергілікті билік 
тұр ғын дардың үйлерін жалға 
беру мер зімін 60 күннен 30 күнге 
азай туға күш салып жатыр. Бұдан 
бөлек Лондон, Барселона секілді 
қала ларда үйді бірлесіп жалға алу 
мə селесі ерекше назарға алынып 
отыр. 

Мұның бəрі Airbnb компа ния-
сының даму қарқынынан бай қа-
лады. Бірнеше жылдың ішінде 
компания көптеген қалалардағы 
туризмнен түсетін пайданың бас-
ты қозғаушы күшіне айналды. 
Компания деректеріне сүйенсек, 
Амстердамдағы 2017 жылы жалға 

Технология һәм туристердің көбею қаупі

ФАРХАД МАНЖУ, «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

Әр жаз сайын Еуропадағы ең танымал мекендер селфи 
таяқшасын ұстаған туристерге толып, олардың саны 

жергілікті халықтан бірнеше есе асып түседі. 

берілген пəтерлердің 12 проценті 
Airbnb арқылы жүзеге асқан екен. 
Барселонада бұл көрсеткіш 18 про-
центке жетті. Жапонияның Киото 
шаһарында 22 проценттен асып 
түскен. 

Бірақ Airbnb компаниясы – 
Uber секілді əлем бойынша көр се-
ті летін қызметті реттеуге атсалы-
сып жүргендердің бірі. Олар өзде-
рінің туристердің шектен тыс ар -
туы на себеп болғанын жоққа шы-
ға рып, аталған түйткілдің шеші мі 
табылатынын алға тартады. 

Airbnb өкілдерінің айтуынша, 
компания кез келген қаланың бүкіл 
бөлігінде қызмет көрсететіндіктен, 
туристерді реттеуге ықпал етеді. 

«Біздің қонақтарымыз қалада 
қонақ үйге келетіндерге қарағанда 
ұза ғырақ тұрақтайды жəне сон-
дағы экономикаға көбірек пай да 
түсіреді», дейді Airbnb компа ния-
сының қоғаммен байланыс жө нін-
дегі вице-президенті Крис Леан. 

Дегенмен, жоғарыда айтыл-
ған түйткілдер ұзаққа созылмай-
тыны белгілі. Өйткені мəселеге 
айнал ған технологиялар əрдайым 
өзгеріп отырады. Тағы бір қиын-
дық – пəтерін жалға беретіндердің 
кəсібилігі арта түскен. Нəтижесінде 
пəтерді жалға беру үшін ғана са-
тып алатын олар Airbnb секілді 
сайттарды толтырып, жергілікті 
ережені жиі бұзады. 

«Ақырында мұндай жағдай 
мəселені ұлғайта түседі», дей ді 
туризмді орнықты дамыту жөнін-
дегі мемлекеттік емес ұйым – 
Sustainable Stewardship орталы-
ғының негізін қалаушы Джона тан 
Туртелу. Ол 1960 жылы, реак-
тивті ұшақтар дəуірі бастал ғанда 
халықаралық саяхатқа шыға-
тындар саны 25 миллион адамға 
жеткен. Былтыр бұл көрсеткіш 1,3 
миллиард болды. 

Ал туристер көп келетін ең та-
нымал мекендердегі жағдай ше? 
«Олардың көлемі 1959 жылғы 
жағдаймен бірдей, болашақта да 
өзгермейді», дейді Дж.Туртелу. 
Иə, селфи мен əлеуметтік желі 
шынайылықты алмастырады. 

Ғалымдар мұндай əре кет тің адам 
ағзасын түрлі аурудан қор ғай-
тынын анықтады. 

Осыдан бастап синтетикалық 
биологтар өзгертілген бактерия-
лар ды ағзадағы ауруды анық тай-
тын құрал ретінде қаншалықты 
қол дануға болатынын зерттеуге 
кірі сіп кетті. 

«Микробиома жұмысының 
əсе рін бағаламау мүмкін емес», 
дей ді доктор Коллинстің бұрынғы 
сту денті, Сан-Диего штатындағы 
Кали форния университетінде өз 
зерт ханасын ашқан Джефф Хасти. 
«Қысқасы, бұл жаңалық бəрін өз-
гертті», дейді ол. 

Қазіргі таңда ғалымдар бакте-
рияны ісікпен күресуге бейімдеп 
жатыр. Жоба сəтті шыққан жағ-
дайда, олар иммундық жасуша-
лардың молекулаларын тазалап, 
қатерлі ісікті жоюға болатыны-
нан үміттенеді. Колумбия уни-
верситетінің син те тикалық биоло-
гы Тал Данино: «Адам ағзасындағы 
бак терия ларды өзгертіп, басқа 
мақсатта пайдалануға мүмкіндік 
бар екеніне сенемін», дейді. 

Бұлар – бізді іштен емдеуге 
бейім  делген микробтар.

Ғалымдар сирек кездесетін фенилкетонурия қан ауруынан емдеуі мүмкін бактерия 
жасап шығарды. Суретте нəрестеде аурудың бар-жоғын тексеріп жатыр.

СПЕНСЕР ГРАНТ, SCIENCE SOURCE

авторлық құқық сақталған

Марк Гроденнің компаниясы SkyRyse шағын əуе кемелерін өздігінен ұшыруға талпынуда. 
ДЖЕЙСОН ХЕНРИ, «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
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ИНДУСТРИЯЛ ИГІЛІГІ БӘСЕКЕЛЕСТІК БӘСІ

Арнұр АСҚАР,
«Егемен Қазақстан»

Агенттік жазғандай, ТМД елдерінің 
газ нарығы алуан түрлі дамып келеді. 
Кейбір елдерде бұл салада соңғы жыл-
дары айтарлықтай ілгерілеушілік бай-
қалады. Яғни, көгілдір отынның əлемдік 
экономикадағы рөлі артқан сайын газ 
өндіру, тасымалдау, өңдеу жəне сатумен 
айналысатын компаниялардың да үлес 
салмағы арта түсуде.

Осы орайда Neftegaz.RU агенттігі  
ТМД-дағы ірі газ тасымалдаушы ком-
па ния лардың рейтингісін ұсынып 
отыр. Мақалада жазылғандай, сарап-
тама компаниялардың нарықтағы даму 
серпініне, газ тасымалдау желілерінің 
(ГТЖ) жəне қызмет көрсетілетін магис-
траль дық құбырлардың жағдайына, 
тасымалданған табиғи газ көлеміне жəне 
компанияның аймақтық жəне əлемдік газ 
нарығына тигізер əсеріне негізделген. 
Рейтингке 9 компания енгізілген. Біз 
атқарған қызметін сараптай отырып, 
агенттік таңдаған үздік 3 компания ту-
ралы жазуды жөн деп таптық.

1. «Газпром» (Ресей)
«Газпром» – газ кен орындары на 

гео логиялық барлау жүргізу, өн діру, 
та сы малдау, сақтау, өңдеу жəне өт-
кізу, газды мотор отыны, тағы бас қа 
тү рін де өткізумен айналысатын ресей-
лік алпауыт энергетикалық компания. 
Компания табиғи газ қоры, оны өн-
діру жəне халықаралық нарыққа шы-
ғару  бойынша əлемдік көшбасшы. 
«Газ промның» иелігіндегі газбен жаб-
дықт ау желілері ауқымы жəне техни ка-
лық тұрғыдан жабдықталуы жағынан 
əлемдегі ең ірі жүйе. Одан бөлек, 
«Газпромның» қаржылық ахуалы да 
мықты – компанияның 2017 жылғы 

пай дасы 7%-ке өсіп, 6,546 трлн рубльге 
жетті. Компанияның газ тасымалдау ба-
ғы тындағы əлеуетті жобалары ретін де 
бүгінде «Бованенково-Ухта – 2»; «Север-
ный поток – 2»; «Сила Сибири»; «Турец-
кий поток» жəне «Ухта – Торжок - 2» жо-
баларын ерекше атауға болады. 2017 жыл 

– «Газпром» тарихында ең көп көлемде 
газ тасымалданған жыл болды. Оның 
жылдық көлемі 194,4 млрд м3 құрады. 

2. «ҚазТрансГаз» (Қазақстан)
Қазақстан Республикасының ұлттық 

газ операторы – даму серпіні бойын-
ша ТМД елдері ішінде ең жоғары 
көр сеткішке қол жеткізді. Сарап шы-
лардың пікірінше, 2018 жылдың бірінші 
жартыжылдығында өткен жылдың осы 
мерзімімен салыстырғанда компанияның 
қаржылық көрсеткіштері 88%-ке өсті.

Компания тауарлық газды магистраль-
дық жəне таратушы желілер арқылы 

тасымалдайды, газдың халықаралық 
транзитін қамтамасыз етіп, экспортқа 
шығарады, ішкі нарықты толықтай газ-
бен қамтамасыз етеді. Компания енші-
сіндегі газ тасымалдау желілері – Ор та-
лық Азиядағы ең ірісі (40 мың км астам 
газ тарату желілері, 19 мың км ас там 
магистральдық құбырлар), ішкі на-
рықты газбен жабдықтайтын желі лер де 
«ҚазТрансГазға» тиесілі. Соң ғы жылда-
ры «ҚазТрансГаз» да, жал пы, Қазақстан-
ның бүкіл газ саласы да қарқынды да-
мып келеді. Бұл көгіл дір отынның ішкі 
нарықта тұтыну көрсет кіш терінің артуы, 

Қытайға экспорт жəне өзге де себептерге 
байланысты.

2017 жылы «ҚазТрансГаз» газ тасы-
малдауды 12,7 млрд м3 көбейтіп, жал-
пы көрсеткішті 100,9 млрд м3 жеткізді. 
«Қазақстан жаңа магистральдық газ 
құбырларын, заманауи компрессорлық 
стансалар, газ айдайтын қуатты қондыр-
ғыларды салу жəне басқа да озық тех-
нологияларды пайдалана отырып, 
«Қазақстан-Қытай» тасымалдау дəлізін 
іске қосып, өзінің тасымалдау əлеуетін 
барынша тиімді пайдалана білгенін мой-
ындау керек» деп атап өтеді сарапшылар. 

3. SOCAR (Əзербайжан)
Ел аумағындағы (құрлық пен теңізде) 

мұнайгаз кен орындарын іздеу, барлау 
жəне өндіру, сондай-ақ мұнай, газ жəне 
газ конденсатын шығаратын, өңдеу-
мен айналысатын жəне тасымалдайтын 
Əзербайжанның мемлекеттік компания-
сы. SOCAR газды 4 магистральдық газ 
құбыры арқылы Грузия мен Түркияға 
(Шах-Дениз кен орны) жəне Иран мен 
Ресейге тасымалдайды. Қолданыстағы газ 
тасымалдау желілері мен магистралдық 
газ құбырларының ахуалы өте жоғары 
деңгейде. Одан бөлек компания жаңа 
бағыттарды игеру үшін құрылыс жұ-
мыс тарын жүргізуде: мемлекет үшін 
əлеуеті жоғары деп Трансанадолы газ 
құбыры (TANAP), Трансадриатика газ 
құбыры (ТАР) жəне  AGRI газ құбырын 
біріктірген TAP-TANAP ГТЖ саналады. 
Дегенмен Əзірбайжан ішкі нарықтағы 
газ тапшылығына байланысты импорт 
көлемін арттыруға мəжбүр.  

Аталған компаниялардан өзге, 
Neftegaz.RU агенттігі жариялаған рей-
тингте ТМД-ның өзге де газ компания-
лары орналасқан: 

4. Газпром Трансгаз Беларусь 
(Беларусь Республикасы)

5.Түрікменгаз (Түрікменстан)
6. Узтрансгаз (Өзбекстан)
7. Газпром Қырғызстан (Қырғыз 

Республикасы)
8. Газпром Армения (Армения)
9. Молдовагаз (Молдова Респуб-

ликасы)

Ізгілікті шараға Инвестициялар 
жəне даму вице-министрі Роман 
Скляр, Қазақстан Машина жасаушы-
лар одағының басқарма төрағасы, 
Мəжіліс депутаты Мейрам Пішембаев 
қатысты. «Бүгін біз елордамыз – əсем 
қала Астананың 20 жылдығы құрметіне 
Машина жасаушылар аллеясын тарту 
етіп отырмыз. Қазақта «Бір тал кессең, 
он тал ек» деген аталы сөз бар. Бүгінгі 
игі бастамаға одақ құрамына кіретін 
барлық кəсіпорын қуана қолдау көр сетті. 
Біздің бұл бастамамыз алдағы жыл дарда 
жалғасын табатынына жəне өзге лерге 
үлгі болатынына сенім ді міз. Елімізді 
көгалдандырып, қор шаған ортаны ла-
станудан сақтап, эко логияны қорғау 
Қазақстанның əрбір азаматының пары-
зы, міндеті деп білемін! Аллеямыздағы 
ағаштар жайқалып өсіп, халыққа сая бол-
сын», деп жүрекжарды лебізін білдірді 
басқарма төрағасы. Ал вице-министр 
Роман Скляр машина жасаушылардың 
екі күндік форумы мазмұнды өткенін 
атап өтті. 

«Биыл Қазақстан машина жасау-
шылар форумы алтыншы рет өтіп 

отыр. Екі күнде секциялық жиындар 
өтіп, отандық машина жасауды əрі 
қарай дамытудың практика лық ұй-
ғарымдары шығарылды, саланы да-
мытудағы ең өткір жəне өзекті мəсе-
лелер талқыланды. Міне, 2019-2030 
жылдар аралығында Қазақстан дағы 
машина жасау саласын дамыту дың 
кешенді жоспарының жобасы та-
ныстырылды. Əрине бұл нобайлы 
жоспар. Бірақ біз бірігіп, оның кем-
шін тұстарын толықтырып, жеткізіп, 
қабылдап жүзеге асыратын боламыз. 
Ал Астанада машина жасаушылар 
аллея сының ашылуы, бұл осы сала-
да түрлі өндірістің тізгінін ұстаған 
кəсіпорын дар мен одақ арасында ынты-
мақ тастықтың, ауызбірліктің, ұйым-
шыл дықтың бар екенінің жарқын көрі-
нісі», деп атап өтті Роман Скляр. 

Қазақстан машина жасаушылар ода-
ғы ның атқарушы дирекциясы дирек-
торының орынбасары Айбек Қаж-
кеновтің айтуынша, бұдан былай одақ 
өз аллеясын өз қамқорлығына алып, 
оның абаттандырылуын, тазалығын, 
суарылуын бақылап отыр мақ. Келер 

жыл дың көктемінде енші леп алған 20 
сотық жерге тағы да түр лі ағаш кө шет-
терін отырғызып, бұл аллея ны ша ғын 
саябаққа айналдыру жос пар да бар екен. 
Тіпті машина жасау шы кə сіп орындар 
өз қызметтерімен бай ла ныс тырып, 
мəселен, темір жол өн ді  рі сін дегі лер 
вагонға ұқсатып, авто көлік жа сау-
шылар автомобильге ұқ са тып арт-ны-
сандар орнату жағын да ой  лас тыр мақ. 
Айтуларынша, күзде қа йың, ше тен 
ағаштарын отырғызған қолай  лы, өйт кені 
олар суыққа төзімді келеді екен.

Атап өтерлігі, аллея ағымдағы жыл -
дың 20-21 күндері Астанада өткен 
Машина жасаушылардың VI форумы 
аясын да ашылды. Əлемнің 20 елінен 
1200-ден астам адам қатысқан форумды 
Үкіметтің қолдауымен Инвестициялар 
жəне даму министрлігі, Қазақстан маши-
на жасау шылар одағы жəне бас серіктес 
«Самұрық-Қазына» АҚ ұйымдастырып 
отыр. Сонымен қатар форум шеңберін-
де студент тер үшін бос орындар жəр-
мең кесі өтті. Пленарлық жиындарға 
Қара  ғанды, Павлодар, Астананың тех-
никалық жоғары оқу орындарының 
жетекшілері қатысып, олар машина жа-
сау саласына қандай кадрлар қажет жəне 
де қазіргі заманауи талаптарды ескере 
отырып, түлектерді қалай тəрбиелеу 
керектігі туралы маңызды мағлұматтар 
алды. 

Сұлугүл БАКЕСОВА

Арнұр АСҚАР,
«Егемен Қазақстан»

Қазақстандағы былғары кəсіпорын-
дарына шикізат жетіспейтіндігі бұған 
дейін жиі айтылып жүрген жайттардың 
бірі екені белгілі. Мал терісінен жар -
тылай фабрикат жəне дайын өнім 
шы ға ратын кəсіпорындарды қажет-
ті шикізатпен қамтамасыз ету мақ-
сатында Инвестициялар жəне даму 
ми нистрлігі 2016 жылдың қара шасы-
нан 2017 жылдың сəуір айына дейін 
Қазақстан Республикасынан тыс-
қары жерге өңделмеген ірі қара мал 
терісін шығармау жөніндегі бұйрық 
та шы ғар ған болатын. Министрлік тің 
мəлі  метіне сенсек, бұл шара нақты 
кəсіп орындардың жұмысын жақ сар-
тып, өнімділігін арттыруға оң ық па-
лын тигізіпті. Осылайша 2015 жыл -
мен салыстырғанда дайын был ғары 
өндірісінің көлемі 4,1 есеге ұлға-
йып, 2017 жылы 15,5 млн шаршы 
дециметрді құраған. 

Мұндай оң динамика экспортта да 
байқалып отыр. Атап айтар болсақ, 
2017 жылы иленген тері экспортының 
көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 
91 процентке артып, 164,9 мың тонна-
дан ( 506,7 мың доллар) 315,8 тоннаға 
(803,3 мың доллар) дейін өсті. Иленген 
терілердің орташа экспорттық бағасы 
жартылай фабрикаттар бағасынан 4 
есе жоғары екенін де айта кеткен жөн. 

Қазақта «тоғыз қабат торқадан 
тоқтышақтың терісі артық» деген 
сөз бар. Жеңіл өнеркəсіпте ең жиі 
қолданылатыны сиырдың терісі де-
сек, бір сиырдан алынған тері шама-
мен 20 килоға дейін тартады екен. 

Тері қабылдайтын орындарда оның 
əр килосы үшін 300 теңге төлейтінін 
ескерсек, 6 мың теңгедей пайда түседі 
деген сөз. Өкінішке қарай, өзіміздің 
фабрикаларымызға шикізат жетпей 
жатқан тұста сойылған малдардың 
терілерінің басым көпшілігі шетел 
асып кетеді. Түркия, Қытай, Ресей 
сынды көршілес елдерде оны терең-
детіп өңдеп, түрлі тауар əзірлеп, кейін 
Қазақ стан нарығына ондаған есе қым-
бат бағаға қайта сатады. Елімізде жыл 
сайын 7 миллионнан астам мал сойы-
лып, алынған терілерінің 98 проценті 
шетелге шығарылады. Өз елімізде 
өңделетін терінің үлесі 2 процент ша-
масында ғана. Ендігі уақытта ірі қара 
мал терісін экспорттауды шектеу осы 
олқылықтың орнын толтыруға тиіс. 

Жалпы, Қазақстанда өңделген тері-
нің негізгі тұтынушылары – отан дық 
аяқ киім, тігін фабрикалары, ателье, 
былғары-галантерея, ер-тұрман цехта-
ры. Ресей мен Түркияның аяқ киім фа-
брикалары да біздің өнімді тұ ты нады. 
Ал жартылай фабрикаттар не гізінен 
Италия, Түркия, Үндістан, Қытай, 
Ресей, Испания, Португалия елдерінің 
нарығына шығарылады екен. 

Соңғы жылдары елімізде жеңіл 
өнеркəсіпті дамытуға мемлекет та-
рапынан қолдау жасалып жатқаны 
белгілі. Мал терісін экспорттауға қа-
тыс  ты шектеу осы аталған саланың 
жү гін жеңіл детуге септігін тигізері 
сөзсіз. Киім, аяқ киім, галантерея өнім  -
дерін өндіру үшін шағын жəне ор та 
бизнес кəсіпорындарын отандық ши-
кі  зат пен толық қамтамасыз ету қа жет 
екені түсінікті. Сонда ғана өнім дер им-
порттық өнімдермен бəсекелесе алады. 

Үздіктердің үздігі: қазақстандық газ операторы
озықтар рейтингісінен ойып орын алды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ресейдің беделді Neftegaz.RU мұнай-газ ақпарат агенттігі ТМД елдерінің газ 
саласындағы компаниялар рейтингісін жариялады. Сарапшылар газ компа-
нияларын �зара салыстыра келе, қазақстандық «ҚазТрансГаз» компания-
сын үздіктер қатарында екінші сатыға жайғастырды. Бірінші орын ресейлік 
«Газпром» еншісінде.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Машина жасаушылар
аллеясы ашылды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елордамыздағы ботаникалық саябақта Машина жасаушылар аллеясы ашыл-
ды. «Қала к�ркі – тал» демекші, бұл игі бастаманы Қазақстан машина жасау-
шылар одағы к�теріп, оған одаққа кіретін екі жүзден астам кәсіпорын қолдау 
к�рсетіп, нәтижесінде, қасиетті жұма күні арқаны қарып �тер асау желдің 
ұйытқып соққанына қарамастан Астанада �ткен Машина жасаушылардың 
VI форумына қатысушылар 30 қайың және 30 шетен екті.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таяуда Премьер-Министрдің орынбасары Ерболат Досаевтың 
т�рағалығымен былғары кәсіпорындарын қолдауға арналған 
ведомствоаралық комиссияның отырысы �тті. Алқалы жиында комис-
сия мүшелері сыртқы сауда саясатындағы мәселелерді, халықаралық 
экономикалық ұйымдарға қатысу жайын, �ңделмеген ірі қара малдың 
терісін экспорттауға тыйым салу тетіктерін қарастырды.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тері экспортына 
шектеу қойылады
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–––––––––––––––––––––––––––––
Туризм – таусылмайтын тақырып. 
Оның қазіргі жай-күйі, шешімін 
күткен түйткілдері мен саланы 
дамытудың жолдары дүйсенбі күні 
Парламент Мәжілісінде �ткен 
Үкімет сағатында жан-жақты 
талқыланды. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Сауытбек АБДРАХМАНОВ,
Мәжіліс депутаты

Бұл мақалада біз туризмді дамы-
ту үшін міндетті түрде қажет етілетін 
жайларды – саланы субсидиялауды 
шешу, қомақты инвестиция құю, тиісті 
салықтық жеңілдіктер енгізу, туризм 
инфрақұрылымын жасау, туристік 
нысандарға апаратын жолдарды жөндеу, 
жергілікті атқарушы органдар үшін 
туризм бойынша тиісті нысаналы ин-
дикаторларды орнықтыру, жолаушы 
билеттерінің, қонақүйлердің бағасын 
төмендету мүмкіндігін қарастыру, білікті 
мамандар дайындау, сервисті жақсарту, 
байланысты жолға қою, туризм жар-
намасын жетілдіру... сияқты қапта ған 
мəселелерді қозғамақ емеспіз. Олар 
қазір Үкімет жасап жатқан Қазақстан 
Республикасында сырттан келу жəне 
ішкі туризмді дамытудың 2019-2023 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдар-
ламасында қамтыларына, ол бағдарлама 
қабылданған соң нақты іс басталарына 
сенім артамыз. 

«Құшағың жетпейтінді құшақтай 
алмайсың». Сондықтан мəселенің бір 
ғана қырына тоқталуға тура келеді. 
Мəселенің ол қыры – ішкі туризм.

Əлемнің қай еліне барсаңыз да негіз-
гі туристік нысандарды тамашалау-
шылардың дені сол елдің өз азаматта-
ры екенін көресіз. Қай елдің адамда-
ры да əлемді тамашалауды алдымен 
өз елін аралаудан бастайды. Елімізде 
ішкі туризмді дамытуда ілгерілеушілік 
байқалмайды емес, байқалады. Мысалы, 
2017 жылы өз азаматтарымыздың елді 
аралауы 2016 жылмен салыстырғанда 
19,74 процентке артып, туристік нысан-
дарға бару саны 5,6 миллионға жет-
кен. Əрине, бұл бəрінен бұрын бізде 
өткен жылы тамаша ұйымдастырылған 
ЭКСПО-2017 көрмесінің игі ықпалы. 
Көрме күндерінде халқымыздың ел дің 
қиыр-қиырынан Астанаға қалай ағыл-
ғаны əлі күнге көз алдымызда. Сон дық-
тан 2016 жыл мен 2017 жылдың арасын-
дағы елеулі айырмашылықты елдегі 
туризм саласының бөлекше бұлқыны-
сындай бағалай салу мəселенің байы-
бына бармау болып шықпақ. ЭКСПО 
демекші, Үкімет сағатының қарсаңында 
бізге жеткен тағы бір жақсы жаңалық 
– Астананың 2019 жылы Қала туризмі 
бойынша жаһандық саммитті өткізу 
құқын жеңіп алуы да сол көрменің жаң-
ғырығы екендігі талассыз. Бұл жайын да 
Қала туризмі бойынша Сеул қала сында 
өткен VII жаһандық саммитте жария 
етілді. Оған 57 елден қатысқан мың -
нан астам адамның дауыс беруі бары-
сында елордамыздың Бүкілəлемдік 
туристік ұйымның барлық талапта-
рына жауап береді деп танылғаны, 
сөй тіп мұндай саммитті бұрын өткіз-
ген, туризм жөніндегі тəжірибесі бай 
Ыстанбұл, Мəскеу, Барселона, Марра-
кеш, Луксор, Куала-Лумпур, Сеул сияқ-
ты қалалардың қатарына қосылғаны 
қуанарлық жай. Мұның өзі Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ел туризмінің 
мəселелеріне тұрақты, ал кейінгі жылдар 
ішінде ерекше көңіл бөлуінің арқасы. 
Елбасымыздың биылғы жаздың өзінде 
Алакөлде, Бурабайда, Ақтауда арнайы 
болып, кеңестер өткізуі, нақты тапсыр-
малар беруі бұл іске бөлекше серпіліс 
қосып отыр. Туризмді дамыту бойынша 
алдымызға 2023 жылға дейін саланың 
елдің ішкі жалпы өніміндегі алар үлесін 
8 процентке жеткізу міндеті қойылды. 
Қазіргі таңда туризмнің ІЖӨ-дегі үлесі 
небəрі 1 процент екенін ескерсек, мұның 
қандайлық қиын меже екенін көреміз. 
Бұл істе туризмді дамытудың ішкі ре-
сурстарын іске қосудың маңызы ерекше.

Туризмнің ІЖӨ-дегі үлесі 1 процент 
деуін дедік-ау. Бірақ осы ресми мəлі-
мет тің күмəн туғызатын тұстары да бай-
қала тындай. Саланың статистикасын 

жүргізуде кемшіліктер бар деп шама-
лаймыз. Нақты мысал келтірейік. Үкімет 
сағатын дайындайтын жұмыс тобының 
жетекшісі бола жүріп, біз мынандай 
жайды анықтадық. Өткен, 2017 жылы 
елі мізде 13,3 миллион адам туристік 
қыз  мет ті пайдаланушы ретінде тіркел ген 
екен. Солардың орналасқан орын дарын  да 
тіркелгендері 5,3 миллион адам. Қал  ған 
8 миллиондай адамды қона қ үй лер  дегі 
тізімнен таба алмайсыз. Рас, Ин  тер    нет-
тегі хабарландырулар бойынша жеке 
п əтер лер тауып, орналасатын турис тер де 
болады, олар – төмен бағаны із д ей  тіндер. 
Сонда да жеке пəтерде тұр ған турис-
тердің саны бір жылда 8 мил лион   дай 
адамға жетеді дегенге сене қою қиын. 
Бұл арада қонақүй бизнесінің көлең  келі 
тұстары көлбеңдейтіндей көрінеді. 

Ішкі туризмде өзіміздің халықтық 
қымбат қасиеттеріміздің, дарқан дəстүр-
лері міздің мүмкіндіктері толық есепке 
алынып отырмаған сияқты. Соның бірі 
– ағайынның, туысқанның, дос-жаран-
дардың аралас-құраластығы, алыс-
берісі, барыс-келісі. Жұмысымыз жү ріп, 
тұр мысымыз түзелгелі бері қазақ тың 
тойы да көбейіп, сол тойларға алыс-жа-
қыннан қонақ шақыру қалыпты жай-
ға ай налып барады. Құдалыққа сонау 
Аты раудан Алтайға жиырмашақты 
адам  ның аттануына да тым таңданып 
жат  пай мыз қазір. Осы арада қарапайым 
жай лар ды еске салуға тура келеді. Негі-
зінде «тур» деген сөз бір жерге барып-
қайту ды ғана білдіреді. «Туризм» деп 
адам  ның күнделікті тұратын орнынан 
басқа жерге баруын айтады. Анықтама 
тілімен жазар болсақ, «Изменение мес-
та: перемещение в место, находящееся 
за пределами ежедневной среды обита-
ния». Қазақтың ұлан-ғайыр даласында 
арлы-берлі ағылып жүрген ағайынның 
бəрінде де белгілі бір дəрежеде туристік 
сипат бар. Олар ішкі туристер: жолға 
шығады, ұшаққа, пойызға, автобусқа 
билет алады, қонақүйге орналаса-
ды, асханаларда, кафе, ресторандарда 
тамақтанады, барған жерінен базарлық 
алып қайтады, ел көріп, жер көріп, 
өзінің жанын байытады. Шын мəнінде 
бұл кəдімгі каучсёрфингтің (гостевой 
туризм) дəл өзі. Бірақ, қазірше осы 
жүрістерден сервиске, көлік логистика-
сына түсімдер, олардан төленіп жатқан 
салықтар туризмнің есеп-қисабында 
атымен қамтылып отырған жоқ. Бұл да 
ойланатын жай. Əрине, қыдырғанның 
бəрін туризмге жатқыза беруге бол-
майтыны рас. Бірақ, сол жүрістерінде 
адамдар тек қонақтықпен шектелмей, 
өңірдегі тарихи-мəдени мұрамен та-
нысса, табиғат ескерткіштерін көрсе, 

неге олардың туризмге атымен қаты сы 
жоқ деп қаралуға тиіс? Жалпы, кауч-
сёр фингтің мүмкіндігі мол. Көзін тауып 
ұйымдастыра білсек, ол ауылдық жер-
дегі ағайынның қосымша табыс көзі не 
айналар еді. Қала тұрғындарына өз үй-
лерінен орын беріп демалдыру, көлік 
жетер жердегі табиғатты тамашалату, 
ескерткіштерді көрсету арқылы екі жақ 
та пайда табады. Үй иесінің ол жа сы 
белгілі. Қонақтың да өз олжасы өзін де. 
Таза ауада жүріп, таза тамақ ішіп, ден-
сау лығын түзеуі бір олжа болса, қалада 
қазақша сөйлете алмай жүрген балала-
рын тілдік ортаға салып жіберіп, ана 
тіліне бейімдеуі, бойына қазақы тəрбие, 
қазақы мінез сіңіруі бір олжа. Айналып 
келгенде ұлт ұтысқа шығады. 

Əрине осы айтылғаннан қонақтық ту-
ризм ішкі туризмнің басты бір көзі екен 
деген түсінік тумауға тиіс. Қонақтық 
туризм оның шағын бөлігі ғана бола 
ала ды. Сөздің реті келіп тұрғанда мы-
нан дай бір ойымызды да ортаға сала 
кете йік. Қазақ – бауырмал халық. Аға-
йын  шы лмыз, туысқаншылмыз. Аралас-
құраластығымыз басқалардан əлі де 
анағұрлым артық. Бірақ біздің салт-сана-
мызға да сынақ салатын сəттер кө бейің-
кіреп барады. Мына зырылдаған заман-
да баяғыдай ағайынды аңсағанда атқа 
қонып, алысқа аттанып жүре беретін 
мүм кіндік жоғы рас, сөйтсе де жаңағы 
айт қан алыс-беріс, барыс-келістің бəрі 
дер лік негізінен екі жағдайда – торқалы 
той мен топырақты өлімде болуға ай-
налып тұрғанын несіне жасырайық. 
Нағыз бауырмалдылық, шын сыйластық 
бір-біріңді ұзақ көрмей кетсең іздеп 
тұратын, сағынатын көңілден, соқталдай 
себеп таппай-ақ табысудан танылуға 
тиіс. Сондықтан ағайын-туғанның, құда-
лардың, дос-жаранның жиі-жиі шақы-
рысуы, бір-бірінің елін, жерін көру ге 
құмар болуы, қадірлі қонақты бар ған 
бетінен қайтқанша астатөк дастар-
қаннан, шаштатөк тойдан бас көтерт-
пей қоймай, қолдан келгенінше, шама 
жет кенінше туған өлкенің тамаша та би-
ғатымен, тағылымды тарихымен таныс-
тыруға ұмтылу бірте-бірте бойымызға 
сіңе берсе дейміз. Мейлі, туризмге тіке-
лей жатқызылмаса да мұның өзі біздің 
өмір салтымызға бірте-бірте əсер етпей 
қоймайтыны анық. 

Ішкі туризмді дамытудың бір жолы, 
көп қаржыны қажет етпейтін, сенімді 
жолы – жалпы туризм туралы қалың 
жұртшылықта қалыптасқан түсінікті 
түзету. Туризмді тек шетке шығу деп, 
туристерді тек шеттен келгендер деп 
қарайтын қарапайым, нақты айтсақ – 
қарабайыр ұғымды өзгерте алсақ та біз 

талай нəрсеге қол жеткізер едік. Бізде 
тіпті «Турист болған немді алған?» деп 
ойлайтындар табылса да таңданудың 
жөні жоқ. Ежелден еңсемізді езіп келе 
жат қан енжарлықты еңсере білсек, ел 
көру ге, жер көруге деген құштарлықты 
оята алсақ, ішкі туризмді көбейтудің 
кіл ті та былып кетуі əбден мүмкін. Амал 
не, жағ  дайы келмейтіндердің жөні басқа, 
қар жылық мүмкіндігі болып тұр ған дар-
дың да туған елінің қиыр-қиырын қы зық -
тауғ а мойыны жар бере бермейтіні бар.

Біздегі толып жатқан турфирманың 
бар арман-аңсары – азаматтарымызды 
амалын тауып алыс елдерге асырып 
жіберу. Онда не болып, не қоятынын ой-
лап басы қатпайды, ешқандай шығыны 
шықпайды, о жақпен хабарласып, бұ 
жақтан адам тауып берсе болды, ара-
сын дағы айырма ақшаның арқасында 
алшаңдап жүре береді. Бұл жердегі түйін 
қазақстандықтардың тапқан-таянғанын 
шет елдерге тастап келіп жүргенінде ғана 
емес. Ағайындарымыздың біразы сол 
елдерге кейде бару үшін, басқалардан 
қалмау үшін баратынында, «онда біз де 
болғанбыз» деу үшін де баратынында 
ғана емес.

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы – 
қатпар-қатпарлы терең туынды. Осы 
бірегей бағдарлама аясындағы тапсыр-
ма бойынша Қазақстанның қасиетті 
жер лерінің географиясы жасалды. Сон-
дағы ерекше бағаланатын табиғи мұра 
ескерткіштері, археологиялық ес керт -
к іштер жəне орта ға сыр лық қала лық 
ор талықтар, діни жəне ғибадат орын -
дары, тарихи тұлға лар ға қатысты қа-
сиет ті орындар, саяси, тарихи оқи ға-
лар   ға қатысты қасиетті орын дар қаді рін 
біл ген адамға ғажа йып бай лық. Қазы-
ғұрт тауы, Əулиетау, Бек тау ата тауы, 
Жылаған ата бұлағы, Ақ мешіт үңгірі, 
Қоңыр Əулие үңгірі, Мұз тау, Хан Тəңірі, 
Отпан тау, Ша рын ша т қалы, Жаманшың 
кратері, Тамшы бұлақ сияқты табиғи 
мұра ескерткіш тері, Торғай геоглифтері, 
Таң балы тас, Ботай қонысы, Отырар, 
Тараз, Ақыр тас, Сарайшық, Сауран 
сияқ ты архео логия лық ескерткіштер, 
Қор қыт Ата кешені, Бегім ана мұнарасы, 
Əзірет Сұлтан кешені, Бекет ата мешіті, 
Жошы хан кесе несі, Алаша хан кесенесі, 
Жар кент ме шіті сияқты діни орындар, 
арғы-бергі дегі тарихымызда жарқын ізін 
қал ды рған ұлыларға қатысты қасиетті 
же рлер, басқа да санап шығып біте ал-
май  тын асылдарымыз халқымыздың ұл-
қы зы ның көруіне, қызықтауына, баға-
лауына, мақтан тұтуына əбден лайықты. 
Тек баруға уақыт табу керек, өз еліңді 
танып-білуге деген ынта-ықылас керек. 

Жергілікті орындар халықтың сол орын-
дарды тамашалауына тиісті жағдай 
жасауға тиісті.

Еліміздің табиғаты қандай ғажайып! 
Жер бедері тіпті бөлекше. Қазақ жерінде 
мұхиттан басқаның бəрі бар. Бір өзінен 
əлемнің табиғат ландшафтының бəрі 
табылады. Сегіз мың метрлік шың да 
бізде, мұхит деңгейінен төмен қия да 
бізде, шалқыған көл де бізде, тусыраған 
шөл де бізде, асқақтаған тау да бізде, 
жайқалған бау да бізде, бетпақ дала да 
бізде, көрікті қала да бізде, бəрі бізде! 
Қазақ жерінде климаттың барлық түрі 
бар. Жазы – жаз. Күзі – күз. Қысы – қыс. 
Көктемі – көктем. Əр маусымы өзінше 
əдемі. Қызылорданың қайнаған күнінің 
өз қызығы бар, Арқаның арқыраған ақ 
боранының өз қызығы бар. Бəрі өзіңнің 
туған жеріңнің табиғаты. Осындағы 
ескерт кіштердің бəрін біздің ата-баба-
лары мыз тұрғызған. Əрқайсысында қол -
дары ның таңбасы бар. Алайда, біздің 
ағайын оларды көруге асыға қоймай-
ды. Ақыр аяғы Алматыда тұрып Шым-
бұлаққа бір шығып қайтуға уақыт тап-
пайтын шаруабастығымызға не айтар-
сыз? Сондаймыз. Біздің қазақ қазірше 
таби ғат ты тамашалауға бой үйретпей-ақ 
келеді. Аң-құстың қызығын да, балықтың 
қызы ғын да, саңырауқұлақтың қызығын 
да, жеміс-жидектің қызығын да, тауға 
шығу дың қызығын да, шаңғы тебудің 
қызы ғын да көріп жатқан өзіміздің басқа 
ағайын дар. Жақсы əдеттен үйренуге 
асығар емеспіз. 

Елбасымыздың өзінің бастамашылы-
ғы мен жүзеге асырылған «Мəдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасының аясында 
қазақ жерінің небір тамаша ескерткіштері 
жаңартылды, жөнделді, амал не, оларға 
барар жолды, басқа жердегілер былай 
тұрсын, сол өңірлердегі жұртшылықтың 
өзі біле қоймайды. Осыдан кейін сыртқы 
туризмнің жолы ашылмай жатқанына 
қалай таңданарсыз?! Өзіміз көрмейтінді 
өзгелер көрер деудің, өзіміз бармайтынға 
өзгелер барар деудің жөні бар ма? Жоқ. 
Сондықтан алдымен ішкі туризмді 
жандандыру арқылы ғана сыртқы ту-
ризмге қозғау сала аламыз. Аты барда 
желіп жүріп жер танитын қазақы қа-
лыпты жаңа заманда ел аралауға, жер 
қы зық тауға құмарлыққа ұластыруға 
ұм тылу жөн. Ол үшін туризмнің қадір-
қасиетін жылдар бойы жалықпай жазып, 
жарқырата көрсетіп, жалаулата жарна-
малайтын жүйелі жұмыс керек. 

Отаншылдық деген Отаныңды білу-
ден басталады, ал білу деген көру ден 
басталады. «Адамның мейірі екі көзін-
де» дейді қазақ. «Жақсы көру» деген сөз 
тегіннен тегін шықпаған. Көрген нəр сең-
ді ғана жақсы біле аласың, жақсы білген 
нəрсеңді ғана жақсы көре аласың. «Мың 
естігеннен бір көрген артық» – дəл осы 
туризмге бұрып айтуға болатын сөз. 
Сондықтан жергілікті атқару органдары, 
ең алдымен əкімдіктер, ішкі туризмді 
дамытуға қазынаға қомақты қаржы 
түсіретін табысты сала, болашағы мол 
бағыт ретінде ғана емес, Елбасымыздың 
рухани жаңғыру жөніндегі тапсыр-
масын нақты жүзеге асырудың тетігі 
ретінде де қараса деген тілегімізді жет-
кіздік Үкімет сағатында сөйлеген сөзі-
мізде. Астана, Алматы, Шымкент қала-
ларының, облыстардың əкімдерінің рей-
тингін анықтайтын өлшемдер қатарына 
туризм ді дамыту жөніндегі жұмыс көр-
сет кіштері қосылса, мұның өзі осы істі 
жандан дырудың бір тетігіне айналып, 
туризмнен түсетін табысты көбейту 
үшін жауапкершілікті арттыруға сеп-
тесер еді. Əрине, бұл арада əр өңірдің 
ту рис тік мүмкіндігі нақты сараланып 
қарал ғаны орынды болады. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өз мақаласында: «Ішкі жəне сыртқы 
мəдени туризм халқымыздың қастер лі 
мұраларына сүйенуге тиіс» деп атап айт-
қанын тағы еске салғымыз келеді. Халық 
мұрасы – отаншылдықтың бас тау-
бұлағы. Біз халықтың санасына жал пы-
ұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңі-
руі міз керек. Ұлы даламыздың ұл-қызы-
ның туған жерді қадірлеуі, қастер леуі, 
елдің барлық өңірлерін бірдей білуі, əр 
жердің жəдігерліктерін жанына жақын 
тұтып өсуі ұлт бірлігін бекіте түсетінін 
естен екі елі шығармағанымыз жөн. 

Қалмаханбет 
МҰҚАМЕТҚАЛИ,
«Егемен Қазақстан»

 Дүние жүзі нарығында 18 
жылдан бері жобалаумен жəне 
жоспарлаумен айналысатын 
Master Concept компаниясы не-
гізі нен туристік нысандарды 
инвес тициялайды. Компанияның 
Ресей дегі жұмыс тəжірбиесі 
10 жыл болса, Қазақстанда 6 
жыл дан бері қызмет көрсетіп 
келеді. Компания өкілі, сəулетші 

Гернот Ляйтнердің айтуынша, 
Master Concept Талғар ауданы 
аумағындағы «Лесная сказка» 
курортын отбасылық-спорттық 
демалыс орны ретінде дамытуға 
кіріспек. Қазір компания Алматы 
өңіріндегі тау туризмі жоспары-
на қажетті зерттеу жұмыстарын 
бастаған. Бұл орайда екі модель 
қарастырылып отыр. Бірінші-
сі, бұрыннан бар, жұмыс істеп 
тұрған курорттарды одан əрі 
дамытудың əлеуетін зерделеу, 
екіншісі қай жерлерде туристік 

бағыттарды дамытуға болаты-
нын білу үшін таулы жерлерді 
зерттеу болмақ. 

Сондай-ақ екіжақты кезде-
суге қатысқан Алматы өңірі нің 
турис тік кластері қауымдас ты-
ғы  ның құрылтайшысы Ра йым-
бек Баталов тау туризмін ің да-
муы шағын жəне орта биз нес-
тің дамуына, қызмет көрсету 
са ла сына тың серпін беретінін 
айтады.

– Тау туризмі дегенде тек 
Алматы маңынан өзге, Шарын 
шат  қалын, Лепсі өңіріндегі, Ра-
йым бек ауданындағы таулы 
өңір  лерді де толық қамтуға тиіс -
піз. Тау лы ай мақтардың мүм   -
кіндіктерін бүге-шіге сіне дейін 
зерт теп, тани алатын маман дар  дың 

білімі мен білігін пайдалана білуі-
міз керек. Жалпы табиғи-кли-
мат  тық ерекшеліктеріне байла-
нысты Алматы өңіріндегі тау 
т уризмінде қалаға қарағанда 
Алматы облысының үлесі əлде-
қай  да басым. Сондықтан қыста 
ға на емес, жыл бойы үздіксіз 
жұ мыс істейтін тау курортта-
рын да   мы тудың жоспарлары 
да жа салуы тиіс, техникалық-
эконо ми  ка лық не гіз демелер 
əзірлеуге қан ша қара жат қажет 
екенін де есеп теуі міз қажет. 
Одан əрі бұл жоба ның опе раторы 
нақты қай мекеме бо латынын да 
анықтауымыз керек, – дейді об-
лыс басшысы А.Баталов.

 
Алматы облысы

«Туған жерін сүйе алмаған, 
сүйе алар ма туған елін?»

Тау туризмі табысты болады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Аустриялық Master Concept компаниясы Алматы облысының 
аумағында тау туризмін дамытуға бағытталған жобаға қатысуға 
ынталы. Бұл жайында облыс әкімі Амандық Баталовтың инвес-
торлармен кездесуі барысында мәлім болды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

ATAMEKEN

–––––––––––––––––––––––––––
Серінің ауылына табан іліктір-
генімізде жұрт жиналып қалған 
екен. Бозала таңнан аттанған біз 
Солтүстік Қазақстан облысының 
Тайынша ауданына қарасты 
Мәдениет ауылының жанындағы 
Ақан серінің бейітіне барып Құран 
оқып, мінәжат еткенбіз. Ендігі со-
рап – Айыртау ауданындағы Ақан 
сері ауылы. 
–––––––––––––––––––––––––––

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Егемен Қазақстан» 

Арқаның жұмалап жауатын ақ жауы-
ны төпеп тұр. Ақан сері ескерткішінің 
жанына жиналған жұрт қоңыр күздің 
еттен өтіп, сүйекке жететін ызғарын 
да, жетім тоқтының ұйысқан жабағы 
жүніндей қара бұлт қаптаған аспанын да, 
тынымсыз жауған жауынын да елейтін 
емес. Олай болатыны, Алаш  тың əн 
өнеріне өлмес-өшпес мол ру хани мұра 
қалдырған Ақан сері Қорам   са   ұлының 
туғанына 175 жыл толуын атап өткелі 
жатыр. Ауыл болып, ел болып ұйысып. 
Ел ішіндегі бас көтерер азамат тар жи-
налып, өз орталарынан қар жы жи-
нап аталарының аруағына көрсет кен 
қошеметі мен құрметі. 

Алдымен ескерткіш көзге түскен. 
Алдына қылқұйрықты салмаған ерен 
жүйрік – Құлагер. Арқырай аспанға 
шап шыған ат үстінде қолындағы домбы-
расын бауырына қыса-қымтай ұста-
ған əн өнерінің мəңгі сөнбес жарық 
жұлдызы – Ақан сері! Құлагердің бауы-
рында, оң жақ қапталында қасқырды 
қынадай қырған əйгілі қазақы төбет – 
Басарала. Тұғыр үстіндегі құс біткеннің 
қыраны, шын қыраны, Ақан серінің 
əйгілі «Қараторғай» əніне арқау болған, 
Зілғараның Əлібегі сыйлаған қыран 
бүркіті – Қараторғай! Бұл жер тұтас ке-
шен. Аумағы ат шаптырым. Ұйыса өскен 
аққайыңды орманның қойнауында. 
Бір кезде Ақан əн салған осы  далада 
жайқалып өскен қалың орман сыб дыр-
лай сыбырлап, ақтаңгердің əнін үзді ге 
шырқап тұрғандай. Ескерткішке жал ғас 
ашық аспан астындағы ауқымы əжеп-
тəуір далалық сахна. Сахнаның қарсы 
алдында көрермендер жайғасатын 
кең орын. Жел мен жаңбырдан еп-
теп сыры қашып, кейбір тақтайлары 
ескіргені болмаса, сол қалпы. Осы 

арада мынадай ой келген. Жадыраған 
жаз айларында Ақан əндерінің бері 
қойғанда, облыстық байқауын тамаша 
табиғаттың аясында өткізуге болмас па 
еді. Шынын айтқанда, қапылып ештеңе 
дайындаудың қажеті жоқ, бəрі бар, ор-
нында. Исі қазақтың дəстүрлі əншілері 
жиналып, ел еңсесін бір көтеріп тастар 
еді. Іргедегі Құлагердің құдығынан дəм 
татар еді. Өз заманында жалпақ жұртқа 
аты шыққан, рухани байлығының 
нəрімен сусындатқан Ақан серінің мөп-
мөлдір ғашықтық əндерін тыңдаған 
дала да, адам да қорғасындай бал қы-
мас па?! Көптің көкірегіне жып-жылы, 
мөл дір шуақ құйылмай ма? Мына дала, 
көгілдір кеңістік мəңгі өлмес мұра 
құді ретімен айшықталса, ірге  дегі шоқ 
жұл дыз дай шағын ауылға да ша ра -
паты тиер еді ғой. Ауыл жайы өз ал -
дына, жеке бір тақырып. Ауылды өт -
пелі кезең нің өкпек желі тоздырған 
екен. Бір кезде көрген жанның көзін 
сүй  сін  діре тін, жұмыртқадай жұтынған 
коттедж  дердің көбі қаңырап бос тұр. 
Бала саны жетпегесін, зəулім мектеп үйі 
жабылған. Қаншама қаусап, қираудың 
алдында тұрған есіл ғимараттар. Осы 
орайда көңілге түйгенімізді қаузай ай-
тып кетпекпіз. Ақан серінің 150 жылдық 

тойы қарсаңында осы жерге жаңадан 
ауыл салынған. Басты себеп, ақынның 
кіндік қаны тамған топырақ осы жерде. 
Сол уақытта көз көрмек түгілі, түсіңе де 
енбейтін 42 коттедж салынған. Зəулім, 
200 орындық мектеп, мəдениет үйі, 
меди циналық пункт, орталық жылу 
жүйе сі қазандығы. Толып жатыр. 

– 1993 жылы жаңа ауылға асфальт 
жамылғымен қапталған, сапалы жол 
тарттық, – дейді сол кезде аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
қызметін атқарған Болат Көшімбаев, 
– ал мына коттедждерді қараңызшы, 
бір-біріне ұқсамайтын сол дəуірдегі 
архитектураның ең үздік үлгілері. Бар-
лық нысан жылу орталығына қосылды. 
Əрбір коттеджге орталықтандырыл-
ған су жүйесі тартылды. Ақан серінің 
тойы  на табаны күректей он жыл бойы 
дайындалдық. Кешегі кеңес зама-
нында қазақтың төл өнерін, сол өнерді 
сом даған асыл азаматтарымызды кім 
керек қылды дейсіз? Алдымен Ақан 
серінің жамбасы жерге тиген жерді іздеп 
таптық. Басына орнатқан ағаш зират 
жермен жексен болған екен. Сол жерге 
күмбез орнаттық. Əрине қазіргі салып 
жатқан күмбездердей керемет еңселі 
болмаса да, өз дəуіріндегі озық үлгімен 

салынды. Үстімнен қаншама арыз жа-
зылды. Қудаландым. Бірақ өкінгенім 
жоқ, өйткені біз болашақ үшін жұмыс 
істедік. Жаңадан ауыл тұрғыздық, еңселі 
ескерткішін салдық. 

Айтпақшы, ескерткіштің басы дауға 
қа лып тұр екен. Оқырманға түсінікті бо-
луы үшін таратып айта кетелік. Ақан сері 
ауылы Көкшетау – Қостанай бағы тын -
дағы күре жолдың қамшылар жақ қап  та-
лын да, Комаровка ауылынан үш ша қы   -
рым жерден ірге тепкен. Үлкен жол  дан 
бар болғаны 4-5 шақы р ым жер де. Енді 
келіп Саумалкөл селосын дағы ел аға -
лары Ақан серінің кешенін түпор ны  мен 
қо парып, бұзып апарып Сау мал көл  дің 
кіре берісіне қойсақ деген ұсы ныс айта-
ды. Уəжі жол үстіндегі жұрт көрмек. Ал 
Ақан ауылы жақын да болса бұрылыс. 
Оған ешкім де ат ізін сала қоймайды. 

– Неге салмасын?! – дейді ел ағасы 
Қадыржан Əубəкіров, – үш шақырым 
деген соншалықты алыс жер емес қой. 
Ақан серінің əнін тыңдаған, таңғы шық-
тай мөлдіреген əуенге ғашық болған ел 
бар емес пе? Салса, жаңасын салмай 
ма?! Бү гінгі күні Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық мақала сын-
да талай маңызды мəселелер айтылып 
жатыр ғой. Көнені жаңартпақпыз, уақыт 
табы көлеңкелеген асылдарымызды тір-
шіліктің тозаңынан аршып алып жатыр-
мыз. Ал бар нəрсені қиратуға неге əуес-
піз. Біз осы ауылды, ескерткішті салған-
да қаншама еңбек сіңірдік. Енді оның зая 
болғанын көру оңай деймісіз. 

Дəл қазір жиырма отбасы түтін түте-
тіп отырған ауылда көшіп келемін дейтін 
адам дар болса ешбір жөндеусіз қоныс-
тануға болатын оннан астам коттедж 
саң  ғы рап тұр екен. Өзге коттедж дерді де 
жөн  деп алуға болады. Осы арада оңтүс-
тік  тен ескен жылы леп солтүстікке жан 
беріп жатқандығын еске алған дұрыс. 
Сол көштің табан тірейтін жері осы емес 
пе? Та би ғаты қандай тамаша, топырағы 
қан дай құ нарлы. Жайылым дейсіз бе, 
иен тегін. Су дейсіз бе, Қоскөлі жатыр 
көлкіп!.. 

– Мен осы Ақан сері ауылының 
тумасы мын, – дейді ел ақсақалы Құрман 
Нұрсейітов, – қазақ «жақсы əке балаға 
қырық жыл азық» дейді емес пе, Ақан 
атамыз кейінгі ұрпағына 175 жыл азық 
болып отыр. Ауыл ортасындағы 200 
оқушыға арналған екі қабатты мектеп 

бос тұр. Дəл іргеміздегі бір шақырым 
жер дегі Комаровка селосының 70 оқу-
шы сы мектеп жоқ болғандықтан қолай-
сыз екі бөлмелі пəтерде білім алуда. 
Əуел баста тұрғын үй есебінде салын-
ған дықтан ол жерде спорт залы да жоқ. 
Ты ғырықтан шығар төте жол, өз ауы лы-
мыздың балаларына қосып мектебі жоқ 
көрші ауылдың баласын бірге оқытса, 
білім ошағының бағы жанар еді. Ал мек-
теп ауылды сақтап қалудың төте жолы. 
Болашақ сонда емес пе?..

Болашақ демекші, ел жастары қамсыз 
отырған жоқ, қолдарынан келгенінше 
кəсіппен айналысуда. «Оразалинов» ша-
руа қожалығы «Сыбаға» бағдарламасы 
арқылы 30 сауын сиыр алып, малды өз 
төлі есебінен көбейтуде. «Шыңғыс» ша-
руа қожалығы мал өсірмек болып бизнес 
жоспарын дайындап жатыр. Алақандай 
ауылдың ажарын кіргізуге талпынып 
отырған «Нұрсан» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 2304 гектар жерге 
дəнді дақылдар егуде. Осындай тіршілік 
бар жерде Сері ауылының іргесі сөгіліп, 
сетінеп кетеді деуге себеп те жоқ. Оңтүс-
тіктен үдере көшкен ел бетін осы жаққа 
бұрса, ит тұмсығы өтпейтін қалың ор-
ман ның жып-жылы қойнауындағы жай-
лы қонысқа күмп ете түспекші. 

Алақандай ауыл азаматтары Ақан 
серінің туғанына 175 жыл толуын шама-
шарқынша атап өтті. Салмақты пікір, 
сəулелі əндер айтылды. Құлагер шапқан 
қырда ат жарыс өткізілді. Біз болсақ, 
тамаша тойдан жабырқап аттандық. Ел 
жайын ойлайды дейтін ел ағалары ауыл-
ды қалай аман алып қаламыз деп емес, 
жалғыз ескерткішті қиратып бұзып ала-
мыз деп күпініп жүр. 

– Ақан серінің ескерткішін Саумал-
көл ауылының кіреберісіне қою туралы 
идея көңілге қонбайды. Қойса, ауылдың 
нақ ортасына қою керек. Ал кіреберіс 
оншалықты ыңғайлы емес. Ол жерге 
қойса ара-тұра ат ізін салатын жоғары 
мəртебелі меймандарды қарсы алуға 
шыққан аудан əкімінің көмекшісі тəрізді 
болып көрінбей ме?! – дейді ел ақсақалы 
Ермек Балбергенов. – Біз Ақан серінің 
ұрпағы болғандықтан, осы ауыл дан 
табан аудармай отырмыз. Ерлері бар 
жерде елдің де еңсесі биіктейтініне бек 
сенімдіміз. 

Солтүстік Қазақстан облысы,
Айыртау ауданы 

Қасиетті 
мекенге 
қастерлі сезім

  
 �мір ЕСҚАЛИ,
«Егемен Қазақстан»

Кіндік кесіп, топырағына аунап өскен 
туған жеріне қамқорлық жасауды қалыпты 
жəне шынайы патриоттық борышқа айнал-
дырған, кəдуілгі міндетті іс санайтын аза-
маттар Қызылжар өңірінде аз емес. Аққайың 
ауданында орналасқан «Дайындық» жəне 
«Полтавка» агроқұрылымдарының бас-
шылары Біржан Шаймерденов пен Елтай 
Зікірин атамекенін түлетіп, мəдениеті мен 
салт-дəстүрінің жаңғыруына,тұрғындардың 
өмір сапасын жақсартуға белсене атсалысып 
келеді. Бұл екі азаматтың «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында да атқарған істері 
қыруар. Солардың бірі 28 миллион теңге 
қаражат бөліп, Жансүгір батырға арнап биіктігі 
15 метрге жетеғабыл зəулім кесене тұрғызуы 
дер едік. Саналы ғұмырын бала тəрбиесіне 
арнаған ардагер ұстаз Молдахмет Сұрағанов 
көз майын тауысып Қожаберген, Бөгенбай 
батырлардың жасағы құрамында қалмақтарға 
қарсы жорықтарға қатысып, мыңбасы болған, 
ержүректілімен, шешендігімен көзге түскен 
Жансүгір Баубекұлы жайлы көптеген дерек-
тер жинаған екен. Көзі тірісінде зиратын түзеп, 
көрнекті белгі орнату ойында болғанымен ол 
арманына жете алмай кеткен. Ауыл ақсақалы-
ның аманатын жүзеге асыруға Біржан жəне 
Елтай белсене кірісіп, Аралағаш ауылына 
тақау тұста Астана-Петро павл күре жолының 
бо йына алыстан менмұндалап көрінетін аппақ 
кесе нені бас-аяғы төрт айдың ішінде тұрғызып 
берді. Мəрмар тастар да, құрыш қолды шебер-
лер де Ақтаудан арнайы алдыртылды.

 Нысанның ашылу салтанатында аудан 
əкімі Дəурен Байтөлешов, облыстың өкіл има-
мы Кенжетай қажы Байкемелұлы, ауданның 
құрметті азаматы Əбу Əбілмəжінов, келелі 
шараны ұйымдастырушылардың бірі Сан-
сыз бай Жұмабеков, тағы басқалары сөйлеген 
сөз деріне «Бір адамның батылдығы мың 
адам ға жол салған, Бір адамның батыр лығы 
тұ тас халықтың атын шығарған» деген та-
рихи мағынасы терең пайымды алға тар та 
отырып жаугершілік заманда ел қорға ны 
бо ла білген, алыс-жақын ағайынның татулы-
ғын ойлаған тұлғаның жұртшылық біле бер-
мей тін ел басқару, билік айтқан қасиет  тері 
жайлы тебірене əңгімеледі. Қы зыл им перия-
ның солақай саясаты кезі нің өзінде Сексен, 
Ескендір секілді ақсақалдар үлкен оба ның 
басына белгі орнатқан. Парла мент Мəжі-
лісінің депутаты Абай Тасболатов құрас-
тырған «Есімдері ел есінде» жинақта да 
Жансүгір батырдың есімі ерекше аталады. 

 Бабамыздың рухына Құран бағышталып, 
ас берілді. Бəйге, палуандар белдесуі ұйым-
дастырылды. 

 
Солтүстік Қазақстан облысы,
Аққайың ауданы

Ақан сері ескерткішін көшірудің қажеті бар ма?

–––––––––––––––––––––––––––
Осыдан біраз уақыт бұрын 
еліміздің Мәдениет және спорт 
министрлігі Туризм индустрия-
сы комитетінің тапсырысы бо-
йынша «Kazakh Tourism» Ұлт-
тық компаниясының ұйым-
дастыруымен Қазақстан аймақ-
тарына жасалатын ең ірі экспеди-
ция ретінде «Ұлы Дала еліне сая-
хат» жобасы қолға алынған бола-
тын. Жаңа турис тік бағыттарды 
жасау үшін табиғи, тарихи, 
киелі мекендерді зерттеу, ішкі 
туризм мен инфрақұрылымды 
дамыту мақсатында ұйым дас-
тырылған «Жаңа Жібек жолы» 
экспедициясының бағы тын 
«QazaqGeography» респуб лика-
лық қоғамдық бірлестігі жүзеге 
асыруда. 
–––––––––––––––––––––––––––

Хамит ЕСАМАН,
«Егемен Қазақстан»

 Саяхат сапары 17 қыркүйек күні 
Алматы өңірінде басталып, мұнда 
экспедиция мүшелері сол өңірдің та-
рихи құндылықтарымен танысқан еді. 
Енді «Ұлы Дала еліне саяхат» жобасы 
шеңберінде өтіп жатқан «Жаңа Жібек 
жолы» бағыты бойынша экспедиция 
енді міне, тарихи Тараз қаласына келіп 
жетті. 

Алматы қаласынан шыққан экс-
педиция əуелі Тараз қаласынан 
қы рық шақырым қашықтықтағы 
«Ақыртас» қа ла шығында болды. Ор-
тасы үш шар шы шақырымды құ рай-
тын ортағасырлық көне сарай келу-
шілердің қызығушылығын туғызды. 
Бұдан бөлек экспедиция мүшелері 
екі мың жылдық тарихы бар көне 
Тараз шаһарының тарихымен таныс-
ты. Ежелгі заманнан бері Ұлы Жібек 
жолының бойында орналасқан қаланың 
қолөнершілер мен көпестердің мекені 
болғаны белгілі. Мұнда сол кезде 
Еуропа мен Азияның сауда жолдары 
да тоғысқан. Тарихтан белгілі бол ған-
дай, əртүрлі басқыншылық кезін де 
шаһар бірнеше рет бұзылып, қайта-
дан қалпына келтірілген. Мəселен, 
Қарахан, Айша бибі,  Дəуітбек, 
Бабаджа хатун, Тектұрмас кесенелері 
мен Ақыртас қалашығы, Қали Жүніс 
моншасы сияқты тарихи орындар 
ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар 
тізіміне енген. Тараз тарихымен та-
ныс қан экспедиция мүшелері бұдан 
соң облыс орталығындағы «Көне 
Тараз» тарихи-мəдени кешеніне 

келіп, республикалық жəне жергілікті 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдерімен кездесті. Кездесу бары-
сында аталған экспедицияның же-
тек шісі Нұржан Алғашов Тараз то-
пы рағынан алған əсерімен бөлісті. 
Қазақ тарихы үшін Тараз қаласының 
орны ерекше екеніне тоқталды. Соны-
мен қатар Алматы өңірінен бас -
тау алған жалпы экспедиция жайын 
əң гі меледі. Экспедиция мүшелері 
Алматы жеріндегі Қазақстан-Қытай 
ше карасында болып, Қорғас бекетіне 
барар жолда Жаркент қаласындағы 

ерекше мешітке соққанын, бұл мешіт-
тің ешқандай шегесіз, Тянь-Шань 
шыр шасынан салынғанын айтты. Ал өз 
сөзінде экспедиция дəрігері Əлия Құ-
мар ғалина бұл азаматтардың Көлсайда 
болып, Қайыңды көлін тамашалағанын, 
одан ары Ақтауға, Айғайқұмға, Шоқан 
Уəлиханов бұлағына жəне Талхиз 
қалашығына барғанын əңгімеледі. 
Əңгіме барысында еліміздің барлық 
өңірінің тарихи шежіреге толы екенін, 
оның ішінде Тараз топырағының 
ерекше екенін атап өтті. Əулиеата 
өңіріндегі «Ақыртас» қалашығына 

алғаш рет келіп, əсерленген экспе-
диция мүшесі Айжан Жұматаева бұл 
аймақты туристік орталыққа айнал-
дыру керек деп есептейтінін жеткізді. 

Саяхатшыларды бастап жүрген 
Нұржан Алғашов, сонымен қатар елі-
міз бойынша ең ірі экспедиция ағым  -
дағы жылы 18 шілдеден бастап 29 
қыр  күйекке дейін 6 бағыт бойынша 6 
маңызды кластерді қамти отырып, елі -
міздегі маңызды табиғи нысандарға 
бару арқылы жүргізілетінін де айтты. 
Экс  пе диция нəтижесінде еліміздің та-
би ғи нысандары бойынша жаңа ту рис -
т  ік бағыттар, сапалы фото жəне ви део -
б анк тер құрылатындығы сөз болды. 

Тараз қаласына келіп, оның тари-
хымен танысқан экспедиция мүшелері 
бұдан соң Жамбыл жəне Түркістан 
об лыс тары ның шекарасында орналас-
қан Ақсу-Жабағылы қорығына бет 
алды. Екі аптаға жоспарланған саяхат 
барысының соңғы нүктесі Түркістан 
облысы болмақ. Тəжірибелі саяхат-
шылардан, туроператор өкілдері мен 
шетелдік жəне қазақстандық тре-
вел-блогерлерден, сонымен қатар 
«National Geographic Россия» команда-
сынан құралған экспедиция мүшелері 
Түркістан облысының аумағында 
орналасқан Отырар, Сауран қалалары 
мен Арыстан баб, Қожа Ахмет Ясауи 
кесенелері сияқты көне тарихи орын-
дармен танысатын болады.

Жамбыл облысы 

«Ұлы Дала еліне саяхат» жобасы –
Жамбыл өңірінде
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Шараға Парламент Мәжілісі
Төрағасының орынбасарыВиктор
Божко,«Қазақстанныңет-сүтодағы»
басқарма төрағасы Иван Сауэр,
«Атамекен-Агро»АҚагрохолдингінің
басқарматөрағасыКинтальИсламов
және150-гежуықотандық,шетелдік
агробизнесөкілдеріқатысты.Форум
барысындабәсекегеқабілетті,білікті
мамандайындаумақсатынкөздейтін

жаңа бағдарламалар талқыланып,
ауылға барғанжасмаманғажағдай
жасаумәселесікөтерілді.

«Бүгінгі  біз  ұйымдастырып
отырған форумның агроөнеркәсіп
саласын дамытужолындағы  алар
орныерекше.Ұсынысымыздықабыл
алып,басқосуғакелгендеріңізүшін
ризашылығымызды білдіреміз.
Бұл саладағымәселелердіңшешім

табуы үшін ауылшаруашылық та-
уар өндірушілері мен кәсіпкерлер
арасында тығыз байланыс орна-
уы қажет.Мемлекеттік білім беру
гранттарының бағасын көтеру,
кадрларды тек мамандандырылған
оқу орындарында дайындау және
олардың3жылауылдаеңбекетуін
міндеттеумәселелеріқолғаалынуы
керек», деді университет ректоры
АқылбекКүрішбаев.

Парламент Мәжілісі Төраға-
сының орынбасары В.Божко өз
сөзіндеагротехникалықмамандықта
білім алған жастардың еңбек ету
үшін ауылға баратындарының

саны тым аз екендігін айтты. Ал
«Атамекен-Агро» агрохолдингінің
басқарматөрағасыКинтальИсламов
пен«Картопөсіружәнекөкөнісда-
қылдарыодағы»президентіҚайрат
Бистаевалдағыуақыттастуденттерді
одақпен бірлесіп жұмыс істеуге
шақырды.

Форум қатысушылары мен қо-
нақтар студенттердің теориялық
білімінтәжірибежүзіндешыңдауына
мүмкіндікберетінөндірісалаңдарын
аралап, студенттер дайындаған сүт,
ет,нанөнімдерінендәмтатты.

Қарлығаш ҚҰРАМЫС

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде 
«Экономиканың нақты секторы үшін мамандар дайындаудағы универ
ситет пен жұмыс берушілердің серіктестігі» атты рес публикалық форум 
өтті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Маман дайындау мәселесі өзекті

Азамат ҚАСЫМ,
«Егемен Қазақстан»

Дегенменде,біз1қазанда
100 процент дайын болуға
тиіспіз.Білім,денсаулықны-
сандарындакөміржеткілікті.
Қаражатбөлінген.Әкімдіктер
қадағалапотыр.Суықтүссе,кез
келгенуақыттажылудықосуға
даярмыз»,дегенеді.Алайда
бұлмәліметтердіңшындыққа
жанаспайтыны «НұрОтан»
партиясы облыстық фи-
лиалыныңСаяси кеңес бю-
росында белгілі болды. Ең
алдымен, баяндамажасаған
басқармабасшысысөзінжап-
жақсыдеректерментұздықтап,
өңірдіңжылужүйелері қыс
маусымына95,6,суменқамту
және арықжүйелері 94, ал
бюджеттіксаладағымекеме-
лер97процентдайынекендігін
(денсаулықсақтаунысандары
–96,1,білімнысандары–96,
әлеуметтікнысандар–100%)
жеткізген.

Ал айд а  о д а н  к е й і н
баяндама жасаған облыс
әкімінің орынбасарыСерік
Ақтановтыңаймақтыңжылу
маусымына дайындығына
байланысты есебі өзгеше
болып шықты. Өңір бас-
шысының коммуналдық
шаруашылыққа жауапты
орынбасары5 қыркүйектегі
жағдай бойынша Риддер
қаласы мен Бородулиха
жәнеҰлан аудандарындағы
білім нысандарына көмір
жеткізілмегенін,Тарбағатай
ауданын көмірмен қамту
к ө р с е т к іш і  н е б ә р і  1 3

процентті құрағанын, сол
уақыттаСемей қаласымен
Глубокое ауданының ден-
саулықнысандары–37,Көк-
пектіауданықаттыотынмен
44 процент қамтылғанын,
ал халыққа көмір жеткізу
КүршімменЗайсанауданда-
рында–30,Семейде31про-
центтен аспай отырғанын
мәлімдеді.Және бұған об-
лыстық энергетика және
тұрғын-үйкоммуналдықша-
руашылығыбасқармасымен
кейбірқала-ауданәкімдерінің
өз жұмысына салғырттық
танытқаны себеп болған-
дығындажасырмайайтты.

Облыс әкімі орынбаса-
рыныңкелтірген деректерін
Бесқарағайауданыныңәкімі
ДәулетБатырбаевташегелей
түсіп,аудандағыбілімнысан-
дарыкөмірменбарболғаны25
проценткеқамтылғанынтілге
тиекетті.Бұлолқылықтыжи-
ындыжүргізіпотырған«Нұр
Отан» партиясы облыстық
филиалыныңтөрағасы,облыс
әкіміДаниалАхметовқатты
сынға алды. «Энергетика
басқармасымен әкімдердің
деректері бір-біріне сәйкес
келмейді. Бұл басқарманың
бізге жалған мәліметтер
беріп отырғандығын көрсе-
теді», деген облыс әкімі
энергетикажәне тұрғын-үй
коммуналдықшаруашылығы
басқармасының басшысы
МұратМұсатаевқапартиялық
қатаңсөгісжарияланатынын
жеткізді.

ӨСКЕМЕН

МӘССАҒАН!

Басқарма басшысы 
неге өтірік айтады? 

Jańa  
mamandyq jaıy

«Erinbe. Eńbek et, mal tap» degen sózdi 
Abaıdan keıin ata-analarymyz jıi aıtatyn. 
Alaıda áleýmettanýshylar eńbek etý men 
tabysty bolýdyń mazmuny men shynaıylyǵy 
ózgerdi degendi alǵa tartady. Al eńbektiń 
formýlasy jumys isteý, kásip ashyp, tabys 
tabý ekeni belgili. 

Buryndary tikeleı óndiriske qatysty
mamandyqtar  barynsha  suranysqa  ıe
tuǵyn.Odan qaldy, sharýashylyq isterimen
shuǵyldanatyndar tabyskerler qatarynda edi.
Sondyqtan,zaýyt,fabrıkadajumysisteıtinder−
eńturaqty,eńtabystymamandarbolatyn.Aýyl
sharýashylyǵynda júrgender de tabystan qur
alaqanqalmady.Almemlekettik–ákimshilik
qyzmettegilerqarjy-qarajattanqysylmaıtyndar
sanatyndaeńbeketti.

Alaıdabulformýlanyńzańdylyqtaryqazir
ózgergen. Jańa qyzmet kórsetý túrleri paıda
boldy.Búgindebirıdeıanyoılaptaýyp,birlesip
iskeasyrypjúrgenkásipkerlertoptarybelsendi.
Odan bólek, IT-maman, bloger,moderator,
ıýtýber jáne SMM syndy mamandyqtar
alǵa shyǵa bastady. Jańamamandyqtardyń
sıpatyna sál úńilip qarasańyz, tehnıkalyq
mashyqty talap etetin salalar damyp kele
jatqanynbaıqaısyz.Áleýmettanýshylareńbek
naryǵyndaǵybásekelestikkeqatystynedeıdi?
Qandaıtujyrymusynady?Dúnıejúzilikeńbek
naryǵyndaǵy básekelestikti baǵamdaıtyn
ortalyqtardyńmálimetinshe,ınjener,sáýletshi,
bıznes qurylymdarymen IT-mamandaryna
suranystyńartqany,artqan.Endi,bulsalalardyń
óziishinarabólinip,tarmaqtalatúsetininaıtady.
Sıfrlandyrýdyń arqasynda jumys berýshiler
eńbekónimdiliginarttyrýúshin3D-prınterler
menrobottarǵaarqasúıeıtinkórinedi.Árıne,
eńbekke tózimdi, quqyǵyn talap etpeıtin
robottarjumysberýshiúshintaptyrmaseńbek
«áskeri»ekenianyq.Eńbastysy,sapaly,arzan
jumyskúshi.Kompıýterlikjúıeleýdińarqasynda
datehnologııalyqdamýdyńjańatúrleripaıda
bolady. Jalpy jazyp – syzýmen aqyl – oı,
logıkaǵa tikeleı táýeldimamandyqtardyńózi
joıyladynetúbegeıliózgerýimúmkin.Biraq,
tirshilikbarda,ómirbar.Áreketetip,ómirdiń
qajettiliginderkezindeanyqtap,tamyryndóp
bassańyz,jerdeqalmasyńyzanyq.

О́z ózin jetildirip, únemi izdenis ústinde
júretindermundaıproblemadanaınalypótetini
anyq.Osydanbirneshejylburynbaǵdarlamalyq
ákimshi – IT salasyndaǵylar kompıýterlik
máselelerdikeshendisheshetinedi.Qazir,álgi
baǵdarlamalyqákimshinińózibirneshetúrge
bólinedi.Birbaǵdarlamashysaıttytehnıkalyq
baptap, kompıýterdi de qaraıtyn bolsa, qazir
ekeýiekibólekmamannyńjumysynaaınaldy.
Androidty baptaıtyndar IOS jasaı almaıdy.
IOS jasaıtyndardyńAndroidqa tisi batpaıdy.
Sondyqtan,oqýbitiresalatolyqmamanboldym
deý jetkiliksiz.Únemi óz ózińizdi jetildirip,
tehnıkalyq-shyǵarmashylyq qabiletińizdi
arttyrýǵamájbúrsiz.Áıtpese,kóshtińsońynda
qalýyńyzmúmkin.Aleńbekkejaramdyegde
jastaǵylar qaıtpek?Damyǵan elder qazirdiń
ózindememlekettik-áleýmettik qoldaýlardyń
jańa júıesin (standarttaryn) qarastyryp
qoıǵan. Eńbek ónimdiligimen júktemeniń
ortaq shamasyn anyqtaı otyryp,memlekettik
qoldaýdyjúzegeasyrady.Kúnderdiń-kúninde
buljúıeeńbeknaryǵymyzǵaenýimúmkin.

Eńbek naryǵy kóp salaly. Sondyqtan
qalaturǵyndarymenaýyldaturatyndarúshin
naryqta ájeptáýir alshaqtyqbar.Ásirese, iri
megapolıstesenimdilik,qajyrlylyqpenqaısar
minez,aqylytoǵysqanadamdarbirsáttebaıyp
shyǵakelýimúmkin.Istińutyryntaýyp,kásip
ashsańyzbolǵany.Iаǵnı,qalalyqtardyńjańa
mamandyqtardyjyldamıgerýgemúmkindigi
jetedi.Qazirbıznestimeńgergenderınternet
arqylyqyzmetkórsetýdińjańakezeńineótti.
Máselen, ashanańyzdyń sý qubyry jarylsa,
santehnık izdeısiz. Biraq, ony burynǵydaı
gazetten emes, ınternetten qarap, arnaıy
qyzmet kórsetýshi kompanııalardy shertip
júrip tańdaýyńyzǵa bolady. Internetke bala
baǵýshy,úıtazalaýshydanbastap,kezkelgen
tapsyrysyńyzdy oryndaıtyn arnaıy ortalyq
júıesi engizilgen.Albul júıeni engizýshiler
ózimizdiń kásipkerler. Syrttaı qaraǵanda,
memlekettik jumyspen qamtý ortalyǵyndaı
kórinedi. Ol jerde de jaýapkershilik bar,
belgilibirquqyqtarmenmindetter jazylǵan
qujattardy toltyrasyz. Al aýyldaǵy aǵaıyn
úshin aýyl sharýashylyǵy ónimderimen
aınalysý barynsha tıimdi. Osy salanyń
aıasynda eńbek naryǵyndaǵy suranysty
qanaǵattandyrypotyr.

Zert teýshi ler  mamandyqqa qatysty
suranystyń ózgerýi adam psıhıkasyna keri
áser etip, qoǵamdaǵymoraldyq – etıkalyq
qundylyqtarbuzylýymúmkindegentujyrymdy
alǵa tartady. Alaıda eńbek naryǵynyń
qubylmalyózgeristergeushyraýynturaqsyzdyq
ne áleýmettik daǵdarys retinde qarastyrýǵa
bolmaıdy.Eń bastysy, bos ýaqytyńyzdy qur
ótkizbeı,ońjambasqakeletin,bolmysyńyzǵa
jaqyn kásip túrin tańdaǵanyńyz abzal. Oqý
men ǵylymǵa qatysty kózqarasyńyz durys
bolsa, kedergilerden súrinbeı ótesiz.Ǵylym
demekshi,ǵalymdarmyńjerdenrobotjumsap,
aqshaúnemdeımindeseńizde,adamdabolatyn
«emosııalyq ıntellektini» eshkim de satyp
ala almaıtynyn dáleldedi. Qysqasy, adam
áleýetinińmúmkindigi zor ekenin eshkim
joqqashyǵaraalmaıdy.

Kezkelgenjanturaqtyjumys,tabystyeńbek
etkisikeledi.Alaıdaómirattybáıgejarysynda
talaıdyńjeńip,talaıdyńmeseliqaıtýyzańdylyq.
Eńbastysy,mamanretindeǵanaemes,adam
retindesuranysqaıebolsańyz,bolǵany.Sonda
ǵanaómirgekelgendegimıssııańyz shúbásiz
durysoryndaldydeıberińiz. 

Qurmanáli QALMAHAN,
«EgemenQazaqstan»

(Соңы. Басы 1-бетте) 

Екі жыл ішінде Іскер әйелдер кеңесі
қанатынкеңгежайып,16өңірліккеңесжәне
170ауданорталығындакеңестерқұрылған.
Олардықазірбелсендіқыз-келіншектербас-
қарыпотыр.

«Қазақстанның барлық өңіріндегі
белсенді әрі табысты іскер әйелдердіңба-
сын қостық деп сеніммен айтуға болады.
«Атамекен» кәсіпке енді аяқ басқанжәне
белсенді жұмыс істеп жатқан кәсіпкер
әйелдергеІскерәйелдеркеңесіарқылытүрлі
қолдау көрсетуде. Биыл 3 стратегиялық
бағытты қамтыған дамудың жаңа дең-
гейін белгіледік», дейді  Л.Рамазанова.
Оның бірінші бағыты – қаржыландыруға
қолжетімділікті қамтамасыз ету. Екінші
бағыт–әйелдеркәсіпкерлігініңбілімберу
бағдарламаларын іске қосужәнешағын
несие беру арқылыжүзеге асырылатын
бизнесжобаларды қолдау.Үшінші бағыт
–әйелдердіңкооперациялықкәсіпкерлігін
дамыту.Бұлұзақмерзімдіәрістратегиялық
бағыт.Осылайша,еліміздеәйелдерәлеуетін
бизнесортағатартуғакүшсалынбақ.

Жалпымәліметкесүйенсек,Қазақстанда
қазір34әйел–Парламентдепутаты.Яғни
«халыққалаулыларының»жалпысанының
22 процентін «қыздар қауымы» құрайды.
Сондай-ақ корпоративтік секторда басшы
әйелдердің өкілеттігі 34 проценткежуық.
Іскерәйелдерқатарыдақарқындыкөбейіп
келеді.Мәселен, биылдыңөзінде 1,2млн
жекекәсіпкертіркелсе,оның560,9мыңы-
наәйелдержетекшілікететініанықталған.

Ерікеннен еңбектеніп  
жүрген жоқ

Жоғарыда атап өткеніміздей, кейбір
деректер бойынша Қазақстанда жұмыс
істейтін әйелдердің үлесіжағынан әлемде
Қытайдан кейінгі екінші орында тұр.
Әрине,мұндайкөрсеткішгендерліксаясат
тұрғысынаналғандамақтануғаболатындай
жетістікшығар.Алайда«таяқтыңекіұшы
болатынын» да  естеншығара алмаймыз.
Себебі еңбекнарығындағы ауыртпалықты
аруларға артып қоюға әсте болмайтыны
тағыбар.Онсыздаотбасындағышаруа,бала
тәрбиесі, тұрмыстағы күйбең тіршіліктің
белортасындажүретін әйелдерқауымына
Қазақстанэкономикасынқарыштатумиссия-
сынміндеттейалмаспыз.Тек,теңдіктітіке
ұстап, қоғамнан қағажу көрмей, ерлер-
денерекшеленбей, еңбеккеаралассадеген

ниет.Ендеше,жұмыс істейтін әйелдердің
үлесі жөнінен әлемде алдыңғы орында
тұрғанымыздыңөзібіржағынанжақсылыққа
баланса,ендібіржағынанбұлқаншалықты
орындыдегенде ой туғызады.Еңбек етіп
жүргенәйелдіңеркіндеескергенжөн.Қазір
ешкімеріккенненжұмысістемейтініанық.
Көпшілігінде–кірістіңаздығы,күнкөрістің
қамы. Әсіресе, елімізде әйелдер үшін
декреттікдемалысүшжылғасозылғанымен,
балағатөленетінәлеуметтіктөлембіржылға
ғанажалғасатынынбілеміз.Албұлретте,
амалжоқ, бала біржасқа толысымен-ақ
әйелдержұмысқашығуға«асығады».

Бұрын,сондай-ақәйелжұмыссызболса,
декреттік демалысты күйеуіне рәсімдеуге
мүмкіндігі бар болатын, қазір оның да
мүмкіндігішектелген.Егеркүйеуінерәсім-
делсе,олдажұмыстанбосатылыпүйдеоты-
руыкерек.Бұлотбасыбюджетіүшінтиімсіз
болғандықтан,жасбаласыбараналардыңөзі
жұмысқаұмтылады.

Оғанқоса, еңбекөтілі аз,жұмыс тәжі-
рибесіжоқмамандарғажұмыс табуқиын.
Сол себептен де әйелдер қауымы бала-
шағасының«шаруасына»шырмалыпжүрсе
де,жұмыстанқолүзбеугемәжбүр.

Бұғансоңғыжылдарыәйелдердіңзейнет-
кешығужасыныңдаұлғайыпкележатқанын
қосыңыз.Ендеше, «таяқтың екі ұшы»деп
отырғанымызосы.«Жұмысістейтінәйелдер
қатарыкөбейді»дегендіжелеуеткенненгөрі,
олардыңқандайіспен,қаншажалақыға,қандай
жағдайдажұмысістепжүргендеріндеесепке
алғанжөн.

Олай болса, көп айтылатын гендерлік
саясаттыңдабірміндетісол–әйелдердің
түйткілдімәселелеріншешіп, тұрмыстық
ауыртпалығыназайтуғаықпалету.Әйтпесе,
әйелтеңдігіоныңқаншасыныңеңбеккеара-
ласуымен ғана өлшенбесе керек. Іскерлік
пенжұмысбастылықтышатастыруға бол-
майды.

ӘйгіліНаполеон«Өркениеттіәрібілімді
ұрпақтың қалыптасқанын қаласаңыздар,
біріншіаналарғабілімберіңдер»дегенекен.
Алқазіргізамандабілімөмірліктәжірибемен,
қоғамдағыбелсенділікпендекелетінінескер-
сек,ешкімніңқоғамдамуынанқалысқалуына
болмайды.М.Әуезовтің«ұлтболамдесеңбесі-
гіңдітүзе»дегеніде, солбесікті тербететін
әйелдеррөліментікелейбайланысты.Ендеше,
қай қоғамда да әйелдің арқалаған жүгі
жеңілемес.Бұлтұрғыдаәйелдер іскерлігін
ілгерілетудің, ханымдарды кәсіпкерлікке
бейімдеудің жөні бөлек екені рас. Оған
әрдайымқолдауқажет.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Күрмеуі қиын мәселені
шешудің жалғыз жолы –
жеткілікті жатақхана салу.
Осымақсаттаоблыста11жа-
тақхананың құрылысы са-
лынады деп  жоспарла-
нып отыр.Облыстық білім
басқармасыныңмәлімдеуінше,
ЖанайдарМусин атындағы
жоғарықазақпедагогикалық
колледжінің оқушыларына
арналған 320 орындықжа-
тақхана құрылысы қолға
алынбақшы. Жоғары тех-
никалықколледж600орындық
тоғыз қабатты екі корпус-
ты жатақхана салуды ме-
желеп отыр.АлБіржан сал
атындағымузыкалықжәне
Ақансеріатындағымәдениет
колледждері 230және 300
орындық 9және 5 қабатты
жатақхана тұрғызуды ме-
желеген.Оғанқоса,жоғары
екі оқуорнында2870орын-
дық жатақхана салу қа-
жеттілігітуындапотыр.Көк-
шетау қалалық әкімдігіжа-
тақханалардыңқұрылысына
қажетті4,6гектаржертелімін
белгілеп,бөліптеқойған.

Өңірдежоғарыжәне ор-
та арнаулыбілім алыпжат-
қан студенттер мен білім
алушылардың саны 25
мыңнан астам. Олардың
7500-іжоғары оқу орында-
рында оқиды.Ал олардың
ішінде күндізгі бөлімде
білім алатын студенттердің
саны – 5446.Оған сырттай
оқитын2065жастықосыңыз.
Облыстағыәралуанмамандар

даярлайтын колледждерде
үстіміздегіжылы17555білім
алушыоқыпжатыр.Осыара-
дақажеттіліктіңқаншалықты
екендігіноқырманкөзалды-
наелестетеалуыүшінмына-
дайдеректер келтіре кетуге
болады. Дәл қазір жоғары
оқуорындарыстуденттерінің
1500-іжатақханаға зәру бо-
лып отыр. Колледждердегі
жағдайдаосындай.Айталық,
38колледждің24жатақханасы
ғанабар.

Көкшетаудағы студент-
терініңсаныкөпжоғарыоқу

орындарыныңбірі –Шоқан
УәлихановатындағыКөкшетау
мемлекеттік университеті.
Бұл оқу орнының күндізгі
бөлімінде төртмыңғажуық
студентбілімалуда.Олардың
екімыңғажуығыөзгеөңірден
келгенжастар.

–Жатақханаға қолымыз
жетпегенсоңтуыстардыңүйін
сағалағанбыз.Бірақмыназа-
мандакімді-кімасырағандай,
– дейді аты-жөнін айтпау-
ды өтінген бір студент, –
ұялғанымызданкетіпқалдық.
Қазір бір мекеменің түнгі

күзетіне орналастым. Әрі
күзетшімін,әріжататынжерім
бар. Бірақжұрттың бәріне
мұндай«майшелпек»табыла
береме?

Университет жаңа оқу
жылында 1331 студентті
жатақханамен қамтамасыз
еткенекен.Әйтседе,750сту-
дент қыркүйектің суығына
тоңып,дірдектепдаладажүр.
Университетте бес бірдей
күрделіжөндеуденөткізілген
жатақхана бар. Оған қолы
жеткендердің айы оңынан
туғанмен бірдей. Өйткені

жылына бар болғаны31500
теңгетөлейді.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н
Назарбаевтыңбастамасыжас
кеудедегі үміт отын лаула-
тажағып тұр.Университет
жанындағыСмағұлСәдуақасов
атындағыауылшаруашылығы
институтының 2,24 гектар
жер теліміне 500 орындық
жатақханасалынбақшы.Әзірге
тығырықтаншығуүшінорта-
лықтағы «Көкшетау» қонақ
үйінен100орындыжалғаалу
мәселесі бойынша келіссөз
жүргізілуде.Бұлоқуорнында
«Серпін» бағдарламасымен
1250 студент оқиды.Үлкен
мәнберіліпотырғанжобаны
жүзегеасыруқажет.

–Жатақханаменалғашқы
кезектешалғайдан келген-
дер,жетімбалалар,көпбала-
лы отбасылардың түлектері
жәнемүгедектерқамтамасыз
етіледі, – дейді аталған
университеттің тәрбие ісі
жөніндегіпроректорыАманай
Сейітқасымов.

Ер балалар тырбанып
тіршілікетер-ақ,жатақханаға
қолыжетпей мұңға батып
жүргендердің ішінде қар-
шадай қыздар да аз емес.
Жеті қараңғы түнде түнеп
шығатынжер іздепжүрген
бойжеткендердіңжайын ой-
лағанда иманың қасым бо-
лады.Тезірекжатақхана са-
лынса екендеп тіледік.Бей
уақыттақызбаласындалада
қараусыз қалдырмайтын ел
емеспеедік?!

Ақмола облысы 

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

Студенттің мұңы – жатақхананың жыры

КӨКЕЙКЕСТІ

Іскер әйелдер   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақында ғана газетімізде облыстың қысқа дайын
дығы, көмірдің әлеуметтік ны сандарға қалай жеткі зіліп 
жатқандығы жайында жазған едік. Облыс тық энер
гетика және тұр ғынүй коммуналдық шаруа шылығы 
басқар масының басшысы  Мұ рат Мұсатаевпен сөй
лес кенімізде бұл тарапта ешқандай мәселе жоқ
тығын, өңірдегі мектептер көмірмен 95 процентке 
қамтылғанын айтып: «Жыл сайын өңірде жылу 15 
қазаннан бастап қосылады.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

отбасын да, Отанын да өрге сүйреп жүр

yd
u.

kz
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Майгүл СҰЛТАН,
«Егемен Қазақстан»

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  
Нұрсұлтан Назарбаев «Төртін
ші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты биылғы 
Жолдауында «Барлық жастағы 
азаматтарды қамтитын бі
лім беру ісінде өзіміздің 
озық  жүйемізді құруды же
дел  дету қажет» дей келіп, 
жоғары оқу орындары оқу бағ
дарламаларын жаңартып, білім 
мен үздік тәжірибені та рататын 
орталықтарға айналуы керектігін 
айтқан болатын. ТМД елдерінің 
ішінде тәуелсіз аккредиттеуді 
тұңғыш рет елімізге енгізген 
Білім сапасын қамтамасыз ету 
бойынша тәуелсіз агенттігі 
2008 жылдан бастап Қазақ
станның үздік жоғары оқу 
орындарының Ұлттық рей
тингін жариялап келеді. Үздік
тер қатарынан көріну үшін 
жоғары оқу орындарының 
бі  лім бағдарламасы әлемдік 
стан дартқа сәйкес келуі шарт.  
Бүгінде елімізде жаңа жүйе ге 
көшіп, шетелдің білім ошақта
рымен иық тірестіретін ЖОО 
аз емес. Аталған агенттік 10 
жыл  ішінде 1833 білім беру 
бағ  дар ламасын аккредиттеуден 
өткізген. Сынақтан сүрінбей 
өткен бағдарламалардың 1047сі 
бакалавриат, 558і магистратура, 
136сы докторантура, ал 30ы 
резидентура бойынша болған.

«Әлемнің озық аккредит
теу агенттіктерінен аккредит
теуден өткен біздің бағдар
ламаларымызды Еуропа дең
гейінде танылды деп айтуға бо
лады. Осындай жағдайда біздің 
жоғары оқу орындарының 
жастарға сапалы білім беру 
жауапкершілігі одан әрі арта 
түсетіні сөзсіз. Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев әр уақытта 
біздің түлектеріміз әлемнің кез 
келген жерінде жұмыс істей 
алатындай білім алуы керек 
деген ойларын жоғары оқу 
орындарының алдына міндет 
ретінде қойып жүр. Елбасы 
талаптарына жету үшін бізге 
осындай озық үлгідегі тәжірибе 
ерекше қажет. ДуйсбургЭссен 
университетінің ішкі сапаны 
басқару жүйесінің тәжірибесін, 
Нидерланды және Фландрия ак
кредиттеу агенттігінің сапаны 

бағалаудағы методологиясын 
осы жерде көріп жатырмыз. 
Екінші жағынан, бұл бағытта 
оқу орнының ішінде білім са
пасын бағалау мен арттыруға 
көп көңіл бөлетіндігімізді айт
қымыз келеді. Оның ішінде 
ба қылау және сабақ берудің 
сапасын жоғары деңгейге жет
кізу үшін сапа менеджменті 
жүйесін енгізіп отырмыз», деді 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің 
ректоры Такир Балықбаев. 

Қазақстан 2010 жылы Бо
лон үрдісіне тұңғыш рет қол  
қойған болатын. Ұйымдас ты
рушылардың айтуынша, ак
кредитация – Болон үрдісінің 
бір құралы. «Еліміздің Болон 
үрдісіне қосылуы ЖОО мен 
студенттерге мол мүмкіндіктер 
берді. Сондықтан білім сапа
сын қамтамасыз ету бойын
ша тәуелсіз аккредиттеу өте 
қажетті құрал. Аккредиттеу 
жұмысына жыл сайын ха лық
аралық эксперттерді шақы рып, 
Еуропадағы дамыған тәжі
рибені Қазақстанның білім 
кеңіс тігіне енгізуге тырысып 
отырмыз. Соның бірі – сту
дентке орталықтандырылған 
оқыту. Бұл елімізге кеңінен 
енгізілген жоқ. Кеңес педаго
гикасында тұлғаға бағытталған 
оқыту деген ұғым болған, ол әлі 
де бар. Ал жоғарыдағы жаңа 
жүйе студентті жай объект 
емес, белсенді субъект ретінде 
қарастырады. Яғни студент 
оқу жоспарын жасауға тікелей 
ықпал ете алады. Оларға пән мен 
мұғалімді таңдау еркіндігі де 
беріледі», деді БСҚА жобалар 
бойынша жетекшісі, профессор 
Ғайнелғазы Әділғазинов. 

Форумда Еуропалық жоға
ры білім берудің сапасын 
қамта масыздандыру ассо
циациясы (ENQA) өкілдері, 
Еуропа ,  Ресей ,  Орталық 
Азия мен Кавказ және БСҚА 
– IQAA ұлттық сарапшы
лары,  Біл ім және ғылым 
министрлігінің мамандары 
«ішкі сапаны қамтамасыз ету 
жүйесі», «университеттерді 
бас қару», «студенттерге орта
лық тандырылған оқытуды 
ба ғалау» және «түлектерді 
жұмыспен қамту», сондайақ 
«университеттер мен иннова
циялар» сияқты тақырыптарды 
тереңнен талқылады. Назарбаев 

Университет толықтай жүзеге 
асырып келе жатқан «авто
номды университет» бағдарла
масын таныстырған Аида Са
ғынтаева ұстаздар тек дәріс
ханада сабақ берумен және 
ғылыми жұмыстармен айна
лысып қоймай, басқару ісіне 
белсенді қатысу арқылы оқу 
орнының дамуына өз үлесін 
қо суы керек деген ойын ортаға 
салды. 

«Білім беріп жатқан да, 
ғылыми зерттеумен айналыса
тын да – профессорлар. Бірақ 
олар дың үні басшылыққа 
қалай жетуі керек? Олардың 
Универ ситетт і  басқаруға 
м ү м к і н д і к т е р і  б а р  м а ? 
Назарбаев Университет пен 
Пенсильвания университеті 
бірігіп, 10 жыл бойы үлкен 
ғылыми зерттеу өткіздік. Ол 
– Қазақстанда автономды 
уни вер ситетті басқару. Бұл 
жүйе бойынша университетте 
қабылданатын қандайда бір 
шешім профессорлардың қаты
суымен қабылданады. Басқару, 
бюджет жоспарлау, сатып 
алулар және кәсіптік талап
тарды бекіту сияқты кез кел
ген мәселе профессорлармен 
кеңесу арқылы шешіледі. Яғни, 
басшылық барлық басқаруды 
профессорлармен ақылдасу 
арқылы жүргізеді. Өйткені са
палы білім беру үшін не керек 
екенін тек қана аудиторияда 
тұрған профессор біледі. Осы 
арқылы ұстаздардың рөлін 
басқаша қарастырып, оларды 
университеттің дамуына үлес 
қосуға мүмкіндік береміз», 
деді Назарбаев Университет 
жоғары білім беру мектебінің 
деканы А.Сағынтаева. 

Жиында еліміздегі жоғары 
оқу орындары мен білім бағдар
ламалары жайлы мәлімет 
«Еуро паның жоғары оқуды 
ба ғалау органының» база
сында жарияланатыны да сөз 
болды. Осы арқылы шетелдік 
студенттер біздегі білім беру 
мекемелеріндегі ақпарат, дерек
термен таныса алады. 

Басқосудың соңғы күнінде 
2018 жылы Қазақстанның үздік 
жоғары оқу орындарының Ұлт
тық рейтингісінің нәтижелері 
бойынша сертификаттар та
быстау салтанатты рәсімі өт
ті.  Сертификаттар «Үздік көп 
салалы ЖОО», «Үздік тех ни
калық ЖОО», «Үздік г у м а 
н и т а р л ы қ  э к о н о м и к а л ы қ 
ЖОО», «Үздік медициналық 
ЖОО», «Үздік өнер ЖОО», «Үз 
дік педагогикалық ЖОО» сияқ
ты бағыттар бойынша беріл ді. 
Айта кетейік, Қазақ станның 
үздік жоғары оқу орындарының 
биылғы ұлттық рейтингі осыған 
дейін газетімізде (№111, 15 мау
сым 2018 жылы) жарияланған 
болатын. 

Ұлттық рейтинг жоғары оқу 
орындарын ұшпаққа шығарады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Астанада Білім сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз 
агенттіктің ұйымдастыруымен тұңғыш рет оқу ісіне арналған 
халықаралық форум өтті. «Болашаққа бет бұру: жоғары білім 
беру сапасын қамтамасыз етудегі үрдістер, проблемалар мен 
болашағы» тақырыбымен екі күнге жалғасқан Еуразиялық 
форумда әлемдегі білім сапасын аккредиттеу агенттіктерінің 
озық үлгілері көрсетіліп, шетелдік жоғары оқу орындарының 
білім беру жүйесі таныстырылды. Сондай-ақ жиынға келген 
халықаралық және ұлттық сарапшылар еліміздегі ЖОО-ға 
қатысты негізгі проблемаларды талқылады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бақытгүл БАБАШ,
«Егемен Қазақстан»

 
Қазір балалардың жанжақты 

дамуына толық мүмкіндік бар. 
Мектеп оқушыларының ғылым
білімнің қырсырын ерте жас
тан меңгерулеріне «Нұр Отан» 
партиясы да ерекше мән беріп, 
жақсы бастамаларға ұйытқы бо
лып келеді. Жаңа оқу жылында 
Атырауда осы бағыттағы жұ мыс
тар жандана бастады. Айталық 
«Жас Отан» ЖҚ мен «Болашақ» 
қауымдастығы қолға алған 
«English for Jastar» атты жоба 
жоғарыдағы сөзімізге ай қын 
дәлел. Ауыл балаларына ағыл
шын тілін үйрету мақ са тында 
қолға алынған жо ба бо йынша 
Исатай,  Индер,  Махамбет, 
Мақат, Жылыой аудандарында 
12 ерікті жұмыс істеп жатыр. 
Оларға барлық жағдай жаса
лып, баспана, тамақтану, тасы
мал мәселелері де шешілген. – 
«English for Jastar» партиялық 
жобасы екі айға есептелген. 
Ерік тілер 20 қыркүйек пен 20 

қараша аралығында ауыл ба
лаларымен жұмыс істеп, аудан 
жастарының ағылшын тілінде 
сөйлеу машығын дамытады. 
Жоба аясында 500ден астам ба
ланы қамту жоспарланып отыр, 
– дейді «Нұр Отан» партиясы 
Атырау облыстық филиалының 
баспасөз хатшысы Эльмира 
Түнғатарова.

Сондайақ партия бастама
сымен балаларға арналған IT
сыныптар ашылды. Британдық 
«Love to code» бағдарламасының 
халықаралық білім франшизасы 
пайдаланылған бұл жоба бо
йынша арнайы сыныпта 816 жас 
аралығындағы оқушылар білім 
алады. Оқушылар орталығының 
басшысы Айзада Түсіпқалиева 
жоба аясында алты топ ашыл
ғанын, балалардың аталған 
салаға  қызығушылықтары 
жоғары екенін айтады. Жал
п ы  « Ц и ф р л ы  Қ а з а қ с т а н » 
бағдарламасы негі зінде облыста 
10 ITсынып балалар игілігіне 
жұмыс істеуде.

О д а н  б ө л е к  –  А т ы р а у 

қа ла сында алғаш рет мектеп 
жанынан балалар коворкинг 
орталығы пайдалануға берілді. 
№2 мектептегі жаңадан ашылған 
орталықта балалардың бос уа
қыт тарын тиімді өткізуле ріне 
барлық жағдайлар қарасты
рыл ған. Енді оқушылар мен 
атааналарға арналған түрлі 
тре нингтер, интеллектуалдық 
сайыстар, сабақтар осы жерде 
өте ді. «Қазақстан кітапханалары 
– Білім орталықтары» партиялық 
жо басы аясында Атыраудағы 10 
кітапхана жанынан коворкинг 
орталықтары ашылған еді. Ал 
жаңа орталыққа Атырау қалалық 
мәслихатының депутаты Әлібек 
Семғалиев демеуші болды. 

Балалардың қарымқабілет
терін дамыту мақсатында облыс
та жүзеге асып жатқан игі жо
балар баршылық. Осындай жұ
мыс  тардың нәтижесінде биыл 
қо сымша білім берумен қамту 
көр сеткіші 8,6 проценттен 22,4
ке көтерілді. 

АТЫРАУ

Оқушыларды ағылшын тіліне баулиды

Нәзира ЖӘРІМБЕТ,
«Егемен Қазақстан»

Өңірдің білім беру саласында тын
бай қызмет істеген Тобыл Есләмғалиұлы 
дарын ды математик ғана емес, білік ті 
маман дайындауға аса жауап кер шілікпен 
қарайтын жастардың тамаша ұстазы бо
латын. Ол кандидаттық диссертациясын 
1979 жылы қорғағаннан кейін ұстаздық 
ете жүріп, ғылыми жұмыстардан қол үз
ген жоқ. Алайда араға түскен ажал оған 
докторлық диссертациясын аяқ татпай 
бі лікті ұстаз 2013 жылы қайтыс болды.  

Аудиторияның ашылу салтанатын
да әріптестері мен шә кірттері Тобыл 

Дәулетбаевтың облыста ғана емес, рес
публикада математикалық білім беру 
ісін дамытуға атсалысқанын айт ты. 
Профессорлар Аманжол Күзембайұлы, 
Кәрібоз Жапаров, Жеңіснұр Құжыкеев 
Тобыл Есләм ғалиұлының талантты 
мате матик және ұстаз, жастарға білімді 
өмірмен байланыстыра білуді үйреткен 
кәсібилігін ерекше бөліп айтты. 

«Оның адамгершілігі айналасы
на сәуле шашып тұрғандай болатын. 
Физикаматематика пәндеріне бала
лар, жастар ынтасын оятудың өзі педа
гогикалық кәсібилікке келетін қасиет. 
Тобыл Есләмғалиұлы өңірдегі көптеген 
математиктердің на ғыз ұстазы бола 

білді», деді оның әріптес інісі, профессор 
Жеңіснұр Құжыкеев.

Тобыл Дәулетбаев Қостанай мем лекет
тік педагогика институтында жо   ғары ма
тематика кафедрасын бас қа ра жүріп, мате
матиканы оқытуды жетіл діру бағытында 
тыңғылықты еңбек ет ті. Мұғалімдерге ар
нап 2 оқулық, 6 әдіс темелік құрал жазды. 
Ол шәкірттерін ғы лыммен айналысуға, 
математиканы оқы  тудың жолдарын 
іздестіруге, әдіс темелерді ширата түсуге 
бау лыды. Оның кафедрасынан оқы
тушылардың екеуі ғылым докторы, 20 
оқытушы ғылым кан дида ты атағын алды. 

Ғалымұстаз атындағы ауди тория ның 
ашылу салтанатына жиналғандар Тобыл 
Дәу летбаевтың ғылыми жұмыс тары мен 
өмірінен дайындалған фотосуреттер 
көрмесін тамашалады. 

 ҚОСТАНАЙ

Математик атындағы аудитория ашылды

Ең бастысы, қазіргі оқу
лықта өткен ғасыр бас тауын 
дағы ұлт зиялылары Ыбы
рай Алтынсарин, Ахмет Бай
тұрсынов, Құдайберген Жұ
банов, Ғабдрахим Әбуханов 
және басқалары негіздеген қа
зақ тілін оқытудың базалық 
жүйе сінен айрылып қалыппыз. 
Жаңар ған оқулық дейтін бағдар
ламаны қуаттаушылар қазақ 
тілінің заңдылықтары туралы 
ережені оқушыларға үйретіп, 
уақыт шығындаудың қажеті 
жоқ деп санайды. Сол себепті 
жаңа оқулықта мәтінді оқыту 
арқылы тілді дамыту мәселесіне 
басымдық берілген. «Апырмай 
сонда, тілдің заңдылықтарын, 
зат есім, сын есім, есімдік, 
синтаксис пен грамматика

ны, орфография мен орфоэ
пия ережелерін білмей тұрып, 
тіл ұстарту де геніңізге жол 
болсын?!» дейді қарсы жақ. 
Қазақтың бірнеше ұрпағы 
оқып, сауатын ашқан тілдің 
ғылыми негіздемесін оқу лыққа 
енгізбей, әлдебір кос мополиттік 
бағдарламаны оқу лық негізі етіп 
отырған министрліктегілердің 
парықсыздығына ашындық. 
Тіпті ішінде сол оқулықты 
жасауға (хабарда қазақ тілінің 7 

сынып оқулығы мысалға алын
ды) қатысқан мүйізі қарағайдай 
ғы лым докторы, әйел адам да бол
ды. Ішкі мазмұны қазақ тілі оқу
лығынан гөрі, танымдық қосым
ша оқу құралына келіңкірейтін 
7 сыныптың оқулығы жаңа 
бағдар ламаның бағыттары мен 
принциптеріне толық сай келеді 
деуден танбады. Сонда қазақ 
тілін оқытудың дәстүрлі жүйесі, 
заңдылығы мен ережелері қайда 
дегенге тіпті шімірікпейді. Оған 
босқа уақыт бөлудің қажеті жоқ 
деп отыр. Ал енді Білім және 
ғылым ми нистрлігінің өкілі 
мектеп оқулықтарын даярлауға 
баспалар арасында конкурс 
өтк і з іл іп ,  солардың  озық 
дегені мектеп бағдарламасына 
енгізіліп отырғандығын айта

ды. Тіпті күрделілігіне қарай 
ауыл мен қала мектептеріне 
жекежеке оқулық ұсынылған 
сыңайлы. Сонда бірың ғай оқу 
стандарты қайда қалады деген
ге, бұл тұрғыда мұғалімдерге 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  е р к і н  д і к 
берілген деген уәж ай тады. 
Сонда әр мұғалім өз алды
на оқытса, одан кейін қа зір гі 
оқытудың деңгейін шамалай 
беріңіз. Ал біз Ата За ңы мызға 
сәйкес  жалпыға бір дей орта білім 

мемлекеттің қам қорлығында 
екенін ұмытпауымыз керек қой?

Бірінші сыныптың тілашар 
оқулығы «Сауат ашу» делі
ніп, бұрынғы «Әліппенің» ор
нын басыпты. Онда Африканы, 
Скандинавия елдерін көрсет де
ген тәрізді мәтіндер жүр. Әлі әріп 
танымаған балдырғанға қойылып 
жатқан бұл не сұрақ? Аталған 
сұраққа білім министірлігінен 
келгендер жауап бере алмады. 
Оларда не болғанда да үкімет 
бағдарламасын қорғаштаудан 
артық мақсат жоқтығы көрініп 
тұрды. Қазақ тілін оқытудың 
қалыптасқан жүйесін сақтау, 
ұрпақ тағдырына бас ауыр
тып отырғандары байқалмайды. 
Әңгіменің тоқетері – қазіргі 
қазақ тілі оқулығы дәстүрлі 
ұлттық білім беру жүйесінен 
алшақ, әлемдік эксперименттер 
қапталында адасып бара жатқан 
түптамыры жоқ күлдібадам 
дүниеге  ұқсайды.   «Жаңа 
бағдарлама» деп, ұлттық негізден 
тамырын үзіп кеткен оқыту 
бағдарламасын қыз ғыштай 
қорыған жандардың жұрт шылық 
жанайқайына самар қау қарауы 
қабырғаға бататын жай.

Бұдан шығатын қорытынды; 
қазіргі жаңа шыққан қазақ тілі 
оқулығын оқытуды дереу тоқтата 
тұрып, мәселеге мемлекеттік 
тексеріс жүргізілуі қажет. Қазақ 
тілі оқулығын жасақтау ісі тікелей 
мемлекеттің құзырына алынып, 
оған ғылыми атақтарын кеңес 
заманында қорғаған ғалымдар, 
тәжірибесі мол белгілі ұстаздар, 
ғылымизерттеу институттары 
қатыстырылып, қателікті дереу 
түзету шаралары қолға алынуы 
керек. Қажет болған жағдайда 
сол кеңес заманында қазақ тілін 
оқытудың негізін салған ұлт 
зиялыларының бұрынғы жазған 
оқулықтарының ғылыми негізі 
сақтала отырып, жаңа заман 
талаптарына қарай бейімделіп, 
баспадан қайта шығарылғаны 
жөн. Қатты айтты деп қаралай 
көрмеңіз, жанымыз ашығаннан 
ащы даусымызды шығаруға 
мәжбүрміз. Қазіргі қазақ тілі 
оқулығын жасақтауда жіберіліп 
отырған қателік жай қателік емес, 
қазақ тілін оқытудың ғылыми 
жүйесінен ауытқыған, зардабы 
қорқынышты үлкен ақау.

Аманкелді ШАХИН,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің маманы,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Батыс Қазақстан облысы

Әріп танымайтын баладан 
Африканы сұраған...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда Қостанай мемлекеттік педагогика университетінде тағылымды шара 
өтті. Матема тика ғылымдарының кандидаты, профессор Тобыл Дәулетбаев-
тың атындағы аудитория ашылды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таяуда «Қазақстан» ұлттық арнасының «Қарекет» бағдар-
ламасынан қазіргі қазақ тілі оқулығы жайлы хабар берілді. 
Өз балаларымыз азамат болып кеткен соң, мектептегі оқыту 
жағдайынан бейхабар екенбіз. Студияға шақырылған жұртшылық 
пен Білім және ғылым министрлігі өкілдері арасындағы диалог-
ты естіп, жағамызды ұстадық. Қазіргі қазақ тілі оқулығындағы 
шалалық пен қайшылықты көріп, басынан кешіріп жатқан ұрпақ 
үшін шырылдап білек сыбана пікірталасқа түскен жандарды көріп 
қолымызға еріксіз қалам алдық. Хабарға қатысқан ата-аналар 
мен олардың жанайқайына шала-шарпы, күлдібадам жауап бер-
ген министрлік өкілдерінің шарасыздығына ішіміз күйді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(Соңы. Басы 1-бетте)

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Нұрсұлтан Назарбаев биылғы 
Жолдауында халықтың өмір  
сүру ұзақтығының өсуі не және 
медициналық технология
лар дың дамуына байланысты 
медициналық қызмет көрсетуге 
деген сұраныс көлемі арта түсе
тінін айтқан болатын. Соның бір 
көрінісі – өткен айда Ұлттық кар
диохирургия орталығы әлем бо
йынша алғаш рет жасанды жүрек 
имплантациясын жасады. Бұл 
еліміздің ғалымдарын ғана емес, 
дүние жүзі дәрігерлерін де жалт 
қаратқан жаңалық болды. Іле
шала Астанада 1819 қыркүйек 
күндері кардиология және карди
охирургия саласындағы ең соңғы 
ғылыми жобалар мен жасанды 
жүректі құрудағы инновациялық 
жобалар бойынша симпо зиум 
өтіп, оған шетелдің 250ге жуық 
кардиохирург ғалым қатысты. 
«Ұлттық ғылыми кардиохирур
гия орталығы» АҚ басқарма 
төрағасы Юрий Пя заманауи 
әлемдік медицинаға соны серпіліс 
әкелген CARMAT толық жа
санды жүрегін имплантациялау 
тәжірибесімен бөлісті. 

Жүрек трансплантациясының 
жаңа әдісі – жасанды жүрек 
қарыншасы. Бұл бағдарлама 
клиника ашылған сәттен бері 7 
жыл бойы қолданылып келеді. 
Медицинаға жүрек трансплан
тациясымен бірге енген бұл әдіс 
соңғы 20 жылда әлем бойынша 
қолданысқа ене бастады. «Бүгінде 
әлемде жүрек қарыншасы транс
плантациясының халықаралық 
тізімінде жасанды құрылғылар 
и м п л а н т а ц и я с ы  с а л ы н ғ а н 
15000 пациент бар. Бұл жасан
ды сол жақ қарынша, оң жақ 
қарыншаның астындағы ұстап 
тұратын тірек, жүрек алынып 
тасталып, орнына механикалық 
жүрек салынған операция. Сол 
жақ қарыншаның имплантация
сы 78 жыл өмір сүруге мүмкіндік 
берсе, әлем тәжірибесінде ол 
имплантация мен 1015 жыл 
өмір сүрген адамдар бар. Бірақ 
бізде бұл бағдарлама небәрі 
78 жылдан бері қолданыста. 
Сондықтан ондай деректер әлі 
жоқ. Ал жаңағы 15000 нау
қастың 2%іне механикалық жү
рек салынған. Біздің клиника
мызда осындай 3 операция жа
салды. Донорларын күте ал мауы 

мүмкін деген пациент терге 
өмірлік көрсеткіштері бойынша 
механикалық жүрек орнатылды. 
Бірінші пациентке сегіз айдан 
соң, екінші пациентке бес айдан 
соң донор жүрегі транспланта
ция ланды. Бұл әлемдегі кар
диохирургия бойынша Қазақ
станның жасап отырған үлкен 
көмегі. Өйткені бүгінге дейін 
дүние жүзі  бойынша ондай 
операция лар әлі жасалған жоқ», 
дейді М.Бекбосынова.

TAVI операциясы. Дәрігер
дің айтуынша, бұрын кардиохи
рургияда жүрек қақпақшаларына 
жасалған операциялардың бар
лығы төсті толық ашып жа
салатын. Қазір мұндай опера
цияларды қантамыр арқылы 
жасауға мүмкіндік бар. «Мыса
лы, аорта қақпақшаларын қан
та мыр арқылы ғана ауыстыра
тын деңгейге жеттік. Бұ рын 
ғыдай тілудің қажеті жоқ, қан
тамыр арқылы жүрекке кіріп, 
қақ пақшаны ауыстыра аламыз. 
Мұн дай жағдайда пациент екі 
күннен соң клиникадан үйіне 
қайтады. Бұл әлемдік практи
ка бүгінгі таңда Қазақстанға да 
жетті. Аорта қақпақшасына жаса
латын операция TAVI деп атала
ды», деген клиника басшысының 
орынбасары Қазақстанда 3 жыл
дан бері осы әдіспен 150 шақты 
операция жасалғанын жеткізді. 

CARMAT – жасанды жү
рек. Ол Еуропалық Airbus SE 
аэроғарыштық және әуе қор
ғаныс концернімен ынтымақ
тас тықта толығымен жасанды 
жүрек ті өңдейтін француздық 
компанияның (CARMAT SA) аты
мен аталған. «Жүректі CARMAT
қа ауыстыру үшін пациент тер 
медициналық көрсе тілімдері ғана 
емес, анатомия лық ерекшеліктері 
бойынша да сәйкес келуі тиіс. Бұл 
аппарат орта бойлы, кең иықты 
адамдарға арналып жасалған. 
Бұл болашақтың аппараты деп 
ойлаймын. Осы тәсіл бойынша 
10 пациентке Франциядан тыс, 
6 пациентке Францияда опе
рация жасалды. Яғни, әлемде 
осындай 16 операция жасалды. 
Біз осы пациенттердің 3інің 
біреуіне жүрек трансплантация
сын жасаған әлемдегі жалғыз ел 
болып табыламыз. Бұл аппарат 
біздің қадағалауымыз барысын да 
физиологиялық тұрғыдан табиғи 
жүрек ке жақын қасиеттерін көр
сетті», дейді отандық мамандар.

Бізде балалар 
донорлығы бойынша 

заң жоқ
Аталған орталықта Балалар 

кардиологиясы және кардиохирур
гиясы бөлімі бар. Онда балаларды 
жүрек трансплантация сына дайын
дайды. «Бізде балалар донорлығы 
тура лы заң жоқ. Яғни, балалар 
қайтыс болғаннан кейін олардың 
ағза ларын алуға рұқсат жоқ. Сон
дықтан біздің мемлекетімізде 
балалардың жүрегін трансплан
тациялау жасалмайды. Біз осы 
6 жыл ішінде орындалған 68 
трансплантация ішінде жүрек 
трансплантация сы жасалған 15, 
17 жастағы жасөспірімдер бар. 
Оларға ересек адамның донор лық 
жүрегі салынды. Олар қа зір ересек 
пациенттер тобында ба қылауда. 
Бірақ біздің клиникамызда екі 
кішкентай балаға жасанды сол 
жақ қарыншаның трансплантаци
ясы жасалды. Тараздық Жузель 
есімді қызға ота жасалғанына 
бір жыл болды. Ол 6 ай бойы 
біздің клиникамызда жатып, жа
санды қарыншаны қолданып, 
Үндістандағы жүрек трансплан
тациясына кезегін күт ті. Шетелге 
барып жүрек сал дырған соң, қазір 
біздің орта лық та бақылауда тұр. 
Жақында екінші пациентіміз 
12 жастағы қыз балаға сол жақ 
қарынша трансплантациясы жа
салды», дейді М.Бекбосынова. 

Оңалту жұмысы 
ойдағыдай ма?

Ұлттық ғылыми кардиохи
рургия орталығы оңалтудың тек 
бас тапқы сатысын ғана жүр гізеді. 
Оған пациенттердің көп тігі себеп. 
«Бұл өте маңызды мә  селе. Өйткені 
орталық ен ді ғана ашылған кез
де бізді па циент  терді оңалтудың 
соңғы са тысына шақыратын. 
Қазір біз оңалтудың тек бастапқы 
сатысын ғана жүргіземіз. Себебі 
кар диохирургиялық операцияға 
мұқтаждардың саны өте көп. 
Соңғы оңалтуды аймақтардың 
өздеріне қалдырдық. Әр аймақта 
жүрек трансплантациясынан, им 
плантациясынан кейін жауап ты 
кардиолог мамандар бар. Оңал
тудың ерте кезеңі, яғни па  циентке 
операция жасалған уақытта 
науқаста қандай да бір ас қынулар 
орын алса, біз бақы лауымызда 
ұстаймыз», дейді маман.

Махаббат Сансызбайқызының 
айтуынша, оңалту стационар лық, 
амбулаториялықемханалық ке
зең және санаторлықкурорт тық 
емдеу ден тұрады. Алайда біз дің 
елде мұның бар лығы толық жүзеге 
асып отыр  ған жоқ. «Дамы ған 
мем лекет тердің бә рін де, мәселен, 
Германияда ин  фаркке шал дық
қан науқас то лық сауығып кет
кенше мемлекет ең бекақысын, 
сақтандыруды төлеп, жұмыс ор
нын сақтап қалады. Оңал ту қызметі 
болуы қажет. Егер бізде оңалту 
кезеңдері жолға қойылса, паци
енттер ор та лығымызға қайта ора
лып ке ліп отырады. Осы тұрғыда 
қазір Кәсіподақ ұйымдары тиіс
ті жұмысты қолға алуы тиіс. 
Адам дарды оңалту, денсаулықты 
сақтау үшін санаторлықкурорт
тық аймақтар жөнге келтірілуде», 
дейді ол. 

Қазбек 
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Шыңғырлау ауданының 90 
жылдығына орайлас келген бұл 
жаңалықты жергілікті тұрғындар 
қуаныш пен қабылдап жатыр. 
Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасы ая
сында жүзеге асқан осы істердің 
арқасында Ақтау, Шоқтыбай, 
Амангелді, Қарағаш ауылдарын
да дәрігер лік қызмет көрсету са
пасы артатын болды. Осы төрт 
нысанның күрделі жөнделуіне 
61 млн теңгеге жуық бюджет 
қаржысы бөлінген.

– Батыс Қазақстан об лыстық 
денсаулық сақтау бас қармасына 
388 медициналық нысан қарайды. 
Солардың 270і бейімделген 
жаңа ғи мараттарда орналасқан. 
Енді қалған ғимараттарды да 
тиісті стандартқа сәйкестендіру 
міндеті тұр. Халықтың сапа
лы медициналық ем алуы үшін 
атқарылып жатқан жұмыс аз 
емес. Мәселен, былтыр өңірде 
81 нысанды күрделі жөндеуден 
өткізу үшін жобалықсметалық 

құжаттама жасауға 103 млн 
теңге бөлінді. Оның ішінде 
осы аудандағы нысандар да 
бар еді. Биыл 593 млн теңге 
қар  жыға 21 нысанды күрделі 
жөндеуді жоспарлап едік. Қазір 
10 ғимаратта жөндеу аяқталды. 
Қалғаны да таяуда тапсырылады, 
– дейді осы оқиғаға арнайы кел
ген Батыс Қазақстан облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 

басшысының орынбасары Айзада 
Шүкірғалиева.

Шыңғырлау ауданының әкі 
мі Альберт Есалиевтің сө зі не 
қарағанда, соңғы екі жыл ішінде 
аудандағы медпункт, фельд
шерлікакушерлік пункт (ФАП) 
сынды алты нысан заман талабы
на сай жөнделген. Дәл қазір Ақшат 
ауы лында мемлекетжекеменшік 
әріптестігінің негізінде су жаңа 
ФАП ғимараты салынып жа
тыр. Ол жаңа жыл қарсаңында 
пайдалануға берілмек. 

Батыс Қазақстан облысы

Мирас АСАН,
«Егемен Қазақстан»

Елімізде 500-ден аса 
медициналық көмек 
көрсететін ұйым бар

1978 жылы ДДҰ және 
ЮНИСЕФтiң қолдауымен 
Алматы қаласында алғашқы 
дәрiгерлiк көмектi жетiлдiруге 
арналған халықаралық кон
ференция өткен болатын. Ай
тулы тарихи оқиғаға биыл 40 
жыл толып отыр. «Алматы 
декларациясының» 40 жылдығы 
қарсаңында Республикалық 
алғашқы медициналықса ни
тарлық көмектің үздік тәжі
рибелік орталығында «Primary 
Health Care» ұлттық қауым
дастығы» заңды тұлғалар мен 
жеке кәсіпкерлер бірлестігі 
ашылды. Шарада мемлекеттік 
құрылымдар мен халықаралық 
ұйымдардың, кәсіби үкіметтік 
емес ұйымдардың өкілдері, ауру
хана басшылары бас қосты. 
Жиынды «Primary Helth Care» 
Ұлттық қауымдастығының пре
зи денті Төлебай Рахыпбеков 
ашып берді. Қауымдастық пре
зидентінің айтуынша,  атал
ған ұйым еліміздегі әлеу мет
тік бағдарланған алғашқы 
медициналықсанитарлық кө 
мек ті дамыту мақсатында құ
рылған. Оның құрылуына са
палы, қолжетімді әрі үздіксіз 
денсаулық сақтау жүйесін 
қа  лыптастыру үшін, АМСК 
саласындағы тәжірибелі дә
рігерлер, жеке кәсіпкерлер, 
емханалар, отбасылық ден
саулық орталықтары, меди
циналық жоғары оқу орында
ры мен колледждерін біріктіру 
қажеттілігі себеп болған. «Қа
уым дастық мамандардың мүд
десін қорғап қана қоймай, от
басылық медицина, медби
келік, әлеуметтік жұмыс, пси
хология және қоғамдық ден
саулық сақтау салаларында 
жаңа әдістемелер мен техноло
гияларды енгізуге мүмкіндік 
беріп, еліміздегі АМСК жүйесін 
жетілдіруге жағдай жасайды», 
дейді Т.Рахыпбеков. 

Жаңа ұйым алғашқы меди 
ци налықсанитарлық кө мек
тің сапасын арттыруға қа тыс
ты барлық түйткілді мәсе ле
лерді шешуге атсалыспақ. Қа 
зір елімізде 500ден аса меди
циналық көмек көрсететін 
ұйым болса, жыл басынан бері 
9 млннан астам адам атал
ған ұйымдардың көмегіне жү
гінген. «Primary Health Care» 
ұлттық қауымдастығы» бас 
қар ма төрағасы Роза Абза лова 
Денсаулық сақтау министр
лігімен бірге «20182022 жыл
дарға арналған Қазақстан Рес
пуб ликасындағы АМСК да
мытудың негізгі бағыттары 
ту ралы» маңызды құжат қа
был данғанын айтады. Онда 
халықтың әлауқатын артты
ру мен денсаулығын жақсарту 
бойынша негізгі мақсаттар 
айқындалған. «Қазіргі таңда 
елі мізде алғашқы медициналық
санитарлық көмек көрсететін 
524 ұйым болса, оның 370і 
мемлекеттік және 154і жеке 
меншік болып табылады. Осы 

ұйымдарда жалпы саны 6 205 
отбасылық дәрігер қызмет етеді. 
Әрине тұтас бір мемлекетке бұл 
мамандардың саны аздық етеді. 
Орта есеппен бір отбасылық 
дәрі гердің үлесіне екі мыңнан 
астам емделушіден келіп отыр. 
Біздің ұйым осы түйткілді ше
шіп, білікті дәрігерлер мен мед
бикелерді дайындауға атсалыса
ды», дейді Р.Абзалова. 

Жиында айтылғандай, елі
міз де алдағы уақытта тағы да  
1500 дәрігерлік учаске ашыл мақ. 
Мұндай медициналық ұйым
дардың көптеп ашылуы ең ал
дымен саланы қағаз бастылықтан 
құтқарады. Со ны мен қатар 
көпқабатты үй лер дің бірінші 
қабатынан емханалардың ашы
луына да аталған ассоциация 
дәнекер болмақ. 

«Біз қауымдастықтың жә не 
алғашқы медициналықәлеу
мет тік көмектің басты нысаны 
ретінде науқастардан бөлек, 
дені сау адамдардың да ахуа
лын қадағалауды көздейміз. 
Болашақта емхана іздеп, қо
ғам дық көліктермен алысқа 
сабылудың қажеті болмайды. 
Премьерминистрдің тапсырма
сы бойынша, енді жаңа шағын 
аудандар салынғанда, бой 
көтерген ғимараттың бірінші 
қабатынан шағын амбулато
рияларды қоса салу жоспарла
нып отыр», дейді қауымдастық 
президенті Т.Рахыпбеков. 

Қауымдастық құрамында 
отандық медицина майталманда
рынан бөлек шетел дер дің сарап
шы мамандары  бар. Сондайақ 
бірлестік дүние жүзілік денсаулық 
сақтау ұйы мы және Назарбаев 
университетпен меморандумға 
қол қойған. Қауымдастықтың 
жеке кәсіпкерлермен және заңды 
тұлғалармен бірігіп жұмыс 
істейтіндігін де айта кеткен 
жөн. Одан бөлек, өңірлерде 16 
бөлімшесі ашылған ассоциа
ция ның мақсаты – алғашқы 
медициналықсанитарлық кө мек 
көрсетудің бәсекелестігін арт
тыру. Ұлттық ассоциацияның 
Батыс Қазақстан облысы бо
йынша бөлімшесінің директо
ры Сәуле Булкашеваның сө
зіне сүйенсек, өңірдегі үздік 
тә жі рибе орталығы ретінде 
таң далған №1 қалалық емхана 
алдағы уақытта өз жұмыста
рына инновациялық технология
лар мен халықаралық жетіс
тіктер ді енгізіп, қауымдастық 
бөлімшесінің тікелей қатысуы
мен қызмет етеді. Сондай жұ мыс
тардың бірі ретінде, аталған емха
нада  2017 жылғы 29 желтоқсанда 
«ҚР педиатрлық көмек көрсету 
стандарттарын бекі ту туралы» 
№1027 бұйрық бойынша патро
нажды қызмет енгі зілгендігін 
атап өтуге болады. 

«Бұл медициналық ұйым 
патронажды қызметтің әдісте
месін сынақтан өткізген бірден 
бір ұйым және еліміздің барлық 
орталықтарын оқытуды жос
парлауда. Қауымдастықтың 
«Әркімнің денсаулығына қам
қорлық» деген ұраны ассо
циация мүшелерінің алдына 
көптеген маңызды міндеттер 
жүк теп  отыр.  Б ір  сөзбен 
айтқанда, қауымдастық қызметі 
орталық және  жерг іл ікт і 

ат қару шы органдардың, халық
ара лық және қоғамдық ұйым
дардың, сарапшылар қауым
дастығының, бұқаралық ақпа
рат құралдарының өкілдері 
мен  басқа да мүдделі тарап 
өкіл де рінің еліміздегі алғашқы 
медициналықсанитарлық кө мек 
жүйесін жетілдіру және дәйекті 
дамыту жөніндегі күш жігерін 
біріктіруге бағыт та латын бола
ды», дейді С.Булкашева. 

Шара барысында қатысушы
лардың назарына ұлттық және 
халықаралық сарапшылардың 
– алғашқы медициналықсани
тарлық көмек саласындағы кә
сіби мамандардың баяндамала
ры, сынамалы жобалардың нәти
желері ұсынылды.

 
Медицина элитасы 

Астанада бас қоспақ
Алдағы айда әлем назары 

тағы бір мәрте Астана төріне 
аумақ. Бұл жолы ДДҰға мүше 
190 мемлекеттің өкілдері елорда
ға маңызды тарихи құ жат ты, 
яғни ХХІ ғасырда әлемдегі 
АМСК жүйесін дамытуды 
айқын дайтын «Астана деклара
циясын» қабылдау үшін жина
лады. Құжатқа қол қою рәсімі 
2526 қазан күндері Қазақстан 
Үкіметі, ДДҰ мен ЮНИСЕФ
тің ұйымдастыруымен өтетін 
алғашқы медициналықсанитар
лық көмек көрсету бойынша Ға
ламдық конференция барысында 
болмақ.

Жоғарыда атап өткеніміздей, 
жарты ғасырға жуық уақыт бұ рын 
әлем халқына қолжетімді және 
сапалы денсаулық сақ тау жүйесін 
ұсыну бойынша  тың жаңалық 
алып келген Ал маты декларация
сы қабыл дан  ғаны мәлім. Осыған 
орай, алдағы өтетін конференция  
«Алматыдан басталған ден
саулық сақтау қызметтерімен 
жаппай қамтуға және тұрақты 
даму мақсаттарына» деген 
тақырыппен ұйымдастырылып 
отыр. Конференцияға 1200ге 
жуық адам қатысады, олардың 
көпшілігі шетелден келетін 
қонақтар болмақ. Меймандар 
Алматы декларациясында ай
тылған міндеттердің орында луын 
қадағалап, сонымен қатар АМСК 
саласындағы үздік идея лар және 
халықаралық тә жірибелермен ал
масады деп кү тілуде.

Алдағы конференция жай
лы Денсаулық сақтау министрі 
Ел жан Біртанов та өз ойын 
білдірген болатын. «Бүгінде 
ден саулық сақтау жүйесі ха лық
тың қартаюы, қоныс аударуы 
мен көшуі, созылмалы инфек
циялық емес аурулардың ар
туы, азаматтардың әлеуметтік 
және экономикалық дамуындағы 
айырмашылық, жаһандану, 
цифрландыру сынды түрлі 
сынақтарды өткеріп келеді. 
Жоспарланып отырған жиында 
әлемдік медициналық қауым
дастық қырық жыл бұрынғыдай 
түйткілді мәселелер мен мүм
кін діктерді есепке ала оты
рып, халықтың денсаулығын 
сақ тау мақсатында алғашқы 
медициналықсанитарлық кө
мек  ті қолдау мен оған инвести
ция құюдың маңызы мен рөлін 
талқылайды», деді министр.

Жүрек донорының тапшылығы 

Төрт емдеу нысаны күрделі  
жөндеуден өтті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Батыс Қазақстан облысы ның Шыңғырлау ауданына қарасты 
төрт ауылдық округте фельдшерлік-акушерлік пункттер күр де лі 
жөндеуден өтіп, бір күнде пайдалануға берілді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БІРІНШІ БАЙЛЫҚ

Алғашқы медициналық көмектің 
сапасын арттырмақ

Оқушыларды ағылшын тіліне баулиды

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

ұлттық кардиохирургияда қалай шешімін тауып жатыр?
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CӨЗ СОЙЫЛƏЗІЛ-ОСПАЌ, СЫН-СЫЌАЌ

Мүйісті жүргізетін 
Берік САДЫР

БІРДЕ...

Бір коньяк пен екі 
коньяк

Бiр жолы жазушы Баянєали 
Əлімжановќа сатирик Кґпен 
Əмiрбектіѕ немере туысы əрi 
ќўрдасы, фототiлшi Берсiнбек 
С ə р с е н о в :  «Кґп енд i  с а бап 
берсеѕ, бiр коньяк ќоямын», 
– дептi.

Сонда Баянєали: «Кґпен екi 
коньяк ќойса ќайтем?» – деген 
екен. 

Уылдырық пен 
тұмылдырық

Баянєалидыѕ досы Раќымжан 
Отарбаев Атырауєа бара-
рында: «Мен саєан уылдырыќ 
əкеліп беремін!» – дептi. Содан 
Алматыєа бiраз кешiгiп оралады. 
Сґйтсе, уылдырыєымен əуежайда 
милиция ўстап, əреѕ ќўтылєан 
екен. Сонда Баянєали:

«Досыѕа əкелем деп уылдырыќ,
Кие жаздап ќалдыѕ-ау тўмыл-

дырыќ!» – деген екен.

Ұрлап-жырлап...
Бiр жолы бастыќтардыѕ бiрi 

Баянєалиєа: «Сен бiрiншi орынєа 
ат мiнiп, кiлем алып жїрсiѕ, 
байи тын болдыѕ єой!» – дептi. 
Сонда Баянєали: «Їкiметтi же-
гендей болмайды екен», – дептi.

Таєы бiр əкім: «Осы сен бiр 
жерге барасыѕ да, бiр-екi ауыз 
ґлеѕ айтып, ат мiнiп, дїние алып 
келесiѕ. Елден алып жатсыѕ, алып 
жатсыѕ...» – дептi Баянєалиєа. 
«Иə, аєа, екеумiз де халыќтан 

аламыз. Бiраќ мен жырлап ала-
мын, сiз ўрлап аласыз!» – дептi 
сонда аќын.

Кішіпейіл шопыр
Бiр кїнi Баянєалидыѕ маши-

насына мiнген бiр тəжiрибелi шо-
пырлар: «Мынадай бўрылыста 
ќайтесiѕ? Мынадай ќиылыста 
мына жаєыѕнан машиналар келiп 
ќалса ќайтесiѕ? Ќай жерде кiм 
бiрiншi ґтуi керек?» – деп сўрай 
берiптi. Сонда Баянєали: «Мен 
ґзi кiшiпейiл адаммын, ешкiммен 
таласпай, тоќтаймын да, бəрiн 
ґткiзiп жiберемiн. Олар кеткесiн 
жол ґзiме ќалады єой! – деген 
екен.

К�рген БІЛГЕНОВ

АСТАНА

Ойпырмай, ə!
Екі туыс бір бөтелкені алып ортаға,
Əңгімені былайша қуып отыр.
– Əмериканың фермерлері
Шеттерінен бай болады екен,
Ірілі-уақты техникасы сай болады екен.
Жанармайы да көп секілді,
Өндірмейтін нəрсесі де жоқ секілді.
Өздері болады екен ұқыпты,
Дүние жүзінде осылай
Бірінші орынға шығыпты.
– Ойпырмай, ə!
– Жапондар
Радиотехникадан мықты,
Теледидарлары жеп-жеңіл,
Қабырғаға іліп көреді екен тіпті.
– Ойпырмай, ə!
– Түріктер де епсекті,
Жиып алып жүн-жұрқа, тері-терсекті
Кереметтерді істейді,
Кілемдерінің бағасы,
Əлемдік базарда да түспейді.
 – Ойпырмай, ə!
 – Немістердің автокөлігі
Ойқы-шойқы жолыңда 
Жылдам жүрсе де шыдайды,
Соғып алсаң да сынбайды дейді.
Түу, сапасын айтсай, сапасын,
Бұзылса бөлшек іздеп сандалмай,
Мінеді екен жаңасын.
 – Ойпырмай, ə!

– Италиялықтар
Өнерді бағалайды дейді,
Озғанын күндеп,
Ақындарын сабамайды дейді.
– Ойпырмай, ə!
– Бразиялықтар
Аяқ допта алдына жан салмайды,
Бір доп тепкішінің өзі
Біздің команданы түгел алдайды.
– Ойпырмай, ə!
– Үндінің киносы-ай!..
– Ойпырмай, ə!
– Шіркін, Грузияның виносы-ай!..
– Ойпырмай, ə!
– Ал біздің қандастар ше?
– Е, жартысы өзге тілде сөйлейді,
Таңданумен шетелге,
Тауыса алмай жүр ғой, гөй-гөйді.
− Ойпырмай, ə!

Əупейдің жиырма бесі
«Қылмыңдаған жиырма бес, 
Жылмыңдаған жиырма бес» 
Деген өлеңнің əуені
Əупейдің есіне түсіп отыр,
Өйткені кеше 26-ға толғанын тойлап, 
Басы қатып, беті ысып отыр.
Өйдөйт 25-тің кезінде
Əупекең жап-жақсы шарықтады,
Біреулер сыра таппай сандалғанда
Ақаңның өзіне тарықпады.

Жігіттің бір науқаны төбелес деп 
Талайлармен алысты, 
Талайлармен салысты.
Сол кезде мұны біреулер:
«Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты,
Талайды сабап, қан етіп, 
Талайлардан жайрапты», 
Деп өлеңге де қосты.
Темекіні тартқанда 
Түтіні қайтып шықпай қалатын еді,
Ондай кезде не болғанын 
Өзі де ұқпай қалатын еді.
Билегенде би алаңының 
Шығарыпты шаңын,
Ойламапты бірақ та 
Үй болудың қамын.
«Не алған білім жоқ,
Не үйренген түгім жоқ,
Не орысша сөйлер сөзім, 
Не қазақша тілім жоқ.
Аға деп үлкенді, 
Іні деп кішіні сыйламаппын,
Дəлдумен жүріп, 
Дұрыс қасиеттің бірін де жинамаппын»,
деп Əупей бүгінде 
Өз басын өзі тоқпақтайды.

Нұрмахан ЕЛТАЙ

Қызылорда облысы 

ФОТОӘЗІЛ

С
ур

ет
 ә

ле
ум

ет
т

ік
 ж

ел
ід

ен
 а

лы
нд

ы

Көке, жыламашы...

К о м п ь ю т е р і м  с ы н ы п 
қалған болатын. Әйелім баланы 

қыдыртып кел деген соң қызымды 
жетектеп зоопаркке бағыт алдым. 
Жолда білгенім – қызым деп жетек-

ке алғаным немерем екен...

– Сен құрылыста жұмыс 
істепсің ғой. 

– Иә. 
– Онда қандай маман болдың?
– Бәрін істейтінмін... Кірпіш тасы-

дым, цемент тасыдым, құм тасыдым.
– Ол жерден неге шығып кеттің?

– Үйімді салып болдым ғой.

Ұзақ ғұмыр кешкен сай-
ын «еркек» деген сөздің түп-

мағынасы ерте гректердің 
«ақша» деген сөзіне барып 

тірелетініне көзім жетті...

Бірнеше күн ішімдікті татып 
алмап едім – ыңқыл-сыңқылым 

сап тыйылып, денсаулық тәуір 
б о л ғ а н  с и я қ т ы .  К ө ң і л  к ү й  д е 
көтеріңкі, ерте тұрып күні бойы 

с е р г е к  ж ү р е с і ң .  К ү ш - қ у а т 

та арта түскен сияқты. Үйде 
д е  б е д е л - қ а с и е т  п а й д а  б о -
лып,  жалпы өмір ғажап бола 
бастағандай... қалай ойлайсың, 
осы үшін сыраханаға бас сұғып 
тартып кеп жіберсем бе екен?

МОЙЫНДАУ

Маршал Жуков Сталиннің каби-
нетінен шығып бара жатып: 
«Мұрт ты сайтан!» – 
деп күбірлейді.

Қабылдау бөлмесінде 
отырған Бе рия мұны қолма-
қол Ста линге жеткізеді.

– Шақыр! – дейді ол Берияға 
бірден.

Берия Жуковты алып келеді.
– Жолдас Жуков, сіз менің кабинетімнен шығып 

бара жатып: «Мұртты сайтан», – депсіз, кімді 
айттыңыз?

– Гитлерді! Одан басқа кімді айтушы едім, жолдас 
Сталин?

– Ал сіз кімді айтты деп ойладыңыз, жолдас 
Берия?..

*  *  *
Кеңес Одағын көп жыл басқарған Леонид 

Брежневтің шешесі баласының үйіне келіп, ондағы 
қымбат та аса бағалы бұйымдарды, өңі тұрмақ түсінде 
көрмеген мəшине секілді заттарды көріп жүріп:

– Балам-ай, егер де қызылдар қайтып келсе күніміз 
не болады-ай! – деп жылап жіберген екен.

*  *  *
Ұлыбритания елшілігіндегі сұрақ-жауап:
– Англиядан саяси баспана алу үшін не қажет екен?
– Еліңізден кемінде 100 миллион доллар ұрлап 

əкелсеңіз жетіп жатыр.

Өзд і -өз і  болып  ата -
лас жиен хабарласып 
оңаша кездесейік деп 
өтініш жасағанында, 
ойыма «Желке ас бол-
мас, жиен ел болмас» 
деген мақалдың орала 
қалғанын жасырмаймын. 

З е й н е т к е  ш ы ғ ы п 
зерігіп жүр емеспін бе, 
оның үстіне ылғи ат үстіндегі 
үлкен мекеменің басшысы шақырып 
отырса – айтқан уақытында, сілтеген 
жеріне сарт ете қалдым. 

Кішігірім мейрамханада отырмыз. 
Тапсырыс беріп жатып жиен:
– Жүз грамыңыз қалып кеткен жоқ 

па? – деп қағытқан болды. 
– Жеңгеңнің ол арманы əзірше 

орындалмай тұр, – дедім. 
Ішіп-жеген болып, аз-маз хал-

жағдай сұрасқан болып, жиен əңгімесін 
төтесінен бастады: 

– Нағашы көке, қызметке ішетін, 

ішкенде түбін түсіретіндер керек... – 
дегенінде, ала берген «жүз грамыма» 
шашалып қала жаздадым. 

– Көке, бүкпесіз шыным, заман 
басқа, қазір елдің көбі ішуді доғарған 
кез, əсіресе қызметте ішетіндер сап 
тыйылып тұрғаны, – деп таңдана 
қараған маған мəн-жайды түсіндіре 
бастады.

– Ішетіндерге қызығамын, мəселен 
солар той-домалақтың сəні. Сілтеп 
алып əзіл-қал   жың мен отыр-
ған ор   тасын ой ран-
асыр етеді... 

То йып алып 
тайраңдай би-
л е п ,  т ө  ң і  р е -
гін ду-ду ман етеді... 
Мы на сізде со ның бір 
өкілісіз, өткен жыл ғы жиеншардың 
үйлену тойындағы ағы ңыз дан жары-
ла айтқан əзіл-əжуа, қағыт паларыңыз 
əлі есімде... Сондағы тиісе айтқан 
тікенек сөздеріңізді əлі ұмы та қойған 
жоқпын... Көке, айта рымның тоқетері 
– қызметтегі ұжы мы ма ішетіндер керек 
болып тұр... Бірен-саран «жасамыстар» 
зейнетке кетіп тынды. Бір-екеуі бар, 
олар іш кенмен аузы буылған өгіздер... 
Қан ша сілтесе де бүлк етпейді-ау, бүлк 

етпейді. Олардың барынан жоғы, «ме-
расын» біледі, енді-енді «қалпына келе 
бастағанда» кетіп қалып, мысыңды 
басады... Жастарға сенім жоқ, ауыз 
тиген болады, сонысы «вино-сино» 
сияқты жеңіл желпі... қайтесің, зама-
нына қарай – адамы, талғап ішеді, тар-
тынып ішеді. Ішіп алып ырың-жырың 
болып отырған ортасын көрмейсің. Бəрі 
сауысқаннан сақ, бірін-бірі аңдыған 
асқан ақылдылар... Көпті көрген Бəкең 
марқұм қандай еді! «Ішірткісін» ішіп 
алып, айда кеп ойындағысын айтып, 
ойран-асыр етуші еді... Ондайда қызмет 
басшысы еді-ау дегенді ысырып қойып, 
айда кеп кемшілік-кетігіңді жіпке 
тізіп түгендеп шығушы еді... О баста 
«мұнысы несі?!» деп оқыраңдағанмен, 
ойлана келіп, айтқанын сараптап 
көріп... не керек, айтқаны айдай анық 
болып, сабаңа түсіруші еді... – деп жиен 
сəл кідіріп: 

– Алып отырсаңызшы, – деп алтын-
шы рөмкеге құйған болды. 

Мен де үнсіз қалғанды жөн көрмей: 
– «Арақ ішпейтіндер – не сараң, не 

арам», «Ішкен адамға Тобыл тобықтан, 
Байкал бақайдан келмейді», «Шарап 
ішкен мақау – сандуғашқа айналады», 
«Арақ атаңнан үлкен, шарап шешеңнен 
үлкен», «Арақ дегенде атам да басын 
көтеріпті», – деп мақалдап та жібердім. 

Жиен шатып-бұтқан мақал сияқ-
тыларыма қарық болып: 

– Міне, дəп өзі! Қалай-қалай тауып 
айтқан ə! – деп риза кейіппен:

– Көке, «жаман сырын айтамын деп 
шынын айтады» демекші, өзіңізге өзім-
шелеп шынымды жайып салып отыр-
мын... Тоқетері, қызметке кемі екі-үш 
ішкіш керек... əлбетте ішетін пен де 
ішкен бойда «өнерінің» шетін шы-
ғарып, қағытпасын астарлап айтып, бір-
тіндеп «өнері» өрге озып бізге де жетіп, 
əйда кеп айды аспанға бір-ақ шығарса 
деймін-ау!.. Əсіресе кемшілігімізді 
бетке басып, олпы-солпылығымызды 
табаға сап қуырып өтсе... яғни айтқаны 
айдай анық болып, бетіміздің оты 
шықса, теріміз тітіркеніп, маңдайдан 
ащы тер ағыл-тегіл ағытылса... өз ба-
сым риза болар едім! Ризашылығымды 
қолдан келер жақсылықтар жасап, 
үнемі құрмет көрсетумен болар едім, – 
дегені есімде, əрісі бұлыңғыр, ертесінде 
есеңгіреп орнымнан тұрсам, бəйбішем: 

– Есалаң неме, сонша ес-түссіз ішке-
нің не! Қолтықтап əкелген жиеннен 
ұят-ай, онда не əкеңнің құны кетіп еді, 
аузыңнан ақ ит кіріп, көк ит шыққанда 
кірерге жер таппадым, – деді. 

Екі күннен соң жиен шақыртып, 
белден басып мені кадр бөліміне 
қызметке қабылдап: «Көке, ұжымның 
ұйытқысы бола біліңіз, өзекті шаруа-
ны өзіңізге сеніп тапсырдым», деп 
ойламаған жерден «желмаяға» мінгізіп 
айды аспанға бір-ақ шығарғаны... 

Ерсұлтан МАҒЖАН

Алматы облысы

Жиеннің 

«желмаясы»

САЯСАТТАҒЫ СОЛАҚАЙ СӨЗ

Венера ТҮГЕЛБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Алқалы жиынның басты мақсаты 
– министрліктің діни экстремизм мен 
терроризм көріністерінің алдын алу 
мəселелері бойынша үкіметтік емес 
ұйымдармен, оның ішінде қоғаммен 
өзара іс-қимылды жетілдіру. Оған 
Қо ғамдық даму вице-министрі Берік 
Арын, діни бірлестіктер, мүдделі мем-
лекеттік органдар, деструктивті діни 
ағымдардан зардап шеккен тұлға-
лармен алдын алу жəне оңалту сала-
сында қызмет ететін үкіметтік емес 
ұйымдар, мəдениет жə не спорт сала-
сындағы қоғамдық, жас тар ұйым-
дарының жəне жоғары оқу орын-
дарының өкілдері қатысты. 

Конференция барысында азамат-
тардың, оның ішінде жастардың деструк-
тивті діни ағымға тартылу себептері мен 
механизмдері қарастырылып, теріс 
ағымдардың сипаты жəне басқа да 
мəселелер көтерілді. 

Бүгінгі таңда діни экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу мəселелерінде 
қоғамдық институттардың рөлі өте 
маңызды. Сол себепті Қоғамдық даму 
министрлігі қоғамдық институттар-
мен бірлесе отырып, жиі пікір алма-
сып, сауатты сұхбат құрып тұрады. 
Бұл жолы да сол дəстүрден жаңылмай, 
қоғам пікір тыңдалып, ортақ үндес ша-
ралар, ұсыныстар талқыланды. «Кез 
келген жат діни ағым, лаңкестік жəне 
басқа да діни мəселелер өздігінен 
пайда болмайды, олардың астарында 
үлкен əлеуметтік-қоғамдық мəселелер, 
отбасындағы тəрбие мəселелері бар. 
Осы ретте мемлекет бұл мəселені 
өздігімен шеше алмайды. Сондықтан 
осы проблемалардың алдын алу, шешу 
үшін қоғам болып жұмылып, белсенді 
жұмыс атқаруымыз қажет. Қазірдің 
өзінде діни экстремизм мен лаңкестіктің 
алдын алу мақсатында Қоғамдық даму 
министрлігі 29 үкіметтік емес ұйыммен 
бірлесе жұмыс атқарады. Олар түрлі 
сала бойынша нəтижелі жұмыс істеуде. 
Үкіметтік емес ұйымдар министрліктің 
тұрғындар арасында иррадикали-
зация, профилактика, семинарлар 
ұйымдастыру, құқықтық жəне діни 
сауаттылықты арттыру жұмыстарына 
көмектеседі. «Ақниет» ұйымы діни 
экстремизм, терроризм баптарымен 
сотталған азаматтарды қоғамдық ортаға 
бейімдеу, оңалту жұмыстарын жүргізеді. 
«Террорға қарсы комитет» ұйымы 
болса, мешіттегі жамағатқа арналған 
тактикалық жұмыстармен айналысады. 
«Уақып» қоры мешіт қызметкерлерін 
қайта дайындықтан өткізу бойынша 
жұмыс атқарады. Яғни министрлік 
əлеуметті толғандыратын мəселелерді 
анықтап, үкіметтік емес ұйымдар ара-
сында мемлекеттік тапсырыспен жұмыс 
жүргізеді. Ал олардың біліктілігі ар-
найы комиссиямен анықталады. Бүгін 
де біз осы жұмыстарды одан əрі қалай 
кеңейтіп, жолға қоя аламыз деген 
мақсатта ұйымдар мен қор өкілдерімен 
пікір алмасып, талқылауға жиналдық», 
деді шараның ашылу барысында сөз 
алған Қоғамдық даму вице-министрі. 

Экстремизм мен терроризмге қарсы 
тұру тек мемлекеттік органдардың 
ғана емес, тұтас қоғамның бірлесіп ат-
салысуын талап ететін өзекті мəселе. 
Министрлік азаматтық қоғаммен ашық 
сұхбатты одан əрі тереңдетіп, ынты-
мақтастықты дамыта түспек. Оған қоса 
мəселелерді сауатты ақпараттық сүйе-
мелдеуді жолға қою кезек күттірмес 
мəселе. Дегенмен, қазіргі таңда елімізде 
діни ахуал тұрақты. Конфессияаралық 
қарым-қатынастар оң жағдайда дамып 
келе жатыр. 

Діндар азаматтардың санаты ара-
сында діни экстремизм мен терро-
ризмнің алдын алу ерекшелігі туралы 
сессия барысында Қоғамдық келісім 
комитеті төрағасының міндетін атқа-
рушы Балғабек Мырзаев қоғамдық 
институттардың конфессияаралық 
келісім мен тұрақтылықты сақтаудағы 
маңы зына тоқталды. Ал Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
төрағасының орынбасары, наиб-мүфти 
Бауыржан Есмахан жат ағымдардың 
алдын алуда əлеуметтік желілердің 
маңыздылығына мəн берді. 

Конференцияның көтерген жүгінің 
салмақтылығы қоғамның назарын аудар-
тады. Азаматтарымыздың жат ағымның 
жетегіне еріп кетпесі үшін, мемле-
кет қауіпсіздігін нығайту мақсатында 
Қоғамдық даму министрлігі азаматтық 
қоғам институттарымен өзара əрекет ету 
жүйесін жасақтауды одан əрі жалғастыра 
бермек.

АСТАНА

Қоғам 
жұмыла 
қарсы тұруы 
қажет

––––––––––––––––––––––––––
А с т а н а д а  Қ о ғ а м д ы қ  д а м у 
министрлігі Қоғамдық келісім 
комитетінің ұйымдастыруымен 
«Діни экстремизм мен терроризмнің 
а л д ы н  а л у  м ә с е л е л е р і н д е г і 
қоғамдық институттардың р�лі» 
тақырыбында республикалық кон-
ференция �тті. 
––––––––––––––––––––––––––
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Республикалық меншік объек -
тілерін сату Қазақстан Рес пуб-
ликасы Үкіметінің 2011 жыл ғы 
9 тамыздағы №920 қаулы сымен 
бекітілген Жеке шелендіру объек-
тілерін сату қағи дасына сəйкес 
жүзеге асырылады.

Аукционның өткізілу күні мен 
уақыты: 2018 жылғы 11 қазанда 

Астана қаласының уақыты 
бойын ша сағат 10.00-ден 17.00-ге 

дейін.
Астана қаласының мемлекеттік 

мүлік жəне жекешелендіру 
департаменті бойынша

 (Астана қаласы, Əуезов көшесі, 14)
Сауда-саттық бағаны төмендету 

əдісімен аукционға қойылады:
Теңгерім ұстаушы – Қа зақ стан 

Республикасы «Ұлттық қауіп сіздік 
комитеті» ММ, мекенжайы: Астана 
қаласы, Шолохов көш, 15А-үй, тел. 
76-51-79

1.  «Toyota  Corol la»  марка-
лы автокөлік, м/н Z196NS, шанақ
№JTNBV58E302010707, 2007 ж.ш. 
Бастапқы бағасы – 1 499 400 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 749 700 Кепілдік 
жарнасы – 224 910 теңге.

2 .  «Toyota  Corol la»  марка-
лы ав токөлік, м/н Z194NS, шанақ 
№JTNBV58E302008438, 2007 ж.ш. 
Бастапқы бағасы – 1 320 696 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 660 348. Кепілдік 
жарнасы – 198 105 теңге.

3. «Hyundai Sonata Gl» марка-
лы автокөлік, м/н Z737NS, шанақ 
№KMHET41C07A362701, 2007 
ж.ш. Бастапқы бағасы – 1 403 159 
теңге. Ең төменгі бағасы – 701 579,5 
Кепілдік жарнасы – 210 474 теңге.

4 .  «Toyota  Corol la»  марка-
лы автокөлік, м/н Z212NS, шанақ 
№JTDBR22E673217225, 2007 ж.ш. 
Бастапқы бағасы – 1 589 976 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 794 988. Кепілдік 
жарнасы – 238 497 теңге.

5 .  «Hyundai  H1 sv» марка-
лы автокөлік, м/н Z205NS, шанақ 
№KMJWVH7W27U814913, 2007 
ж.ш. Бастапқы бағасы – 2 794 800 
теңге. Ең төменгі бағасы – 1 397 400. 
Кепілдік жарнасы – 419 220 теңге.

Анықтама үшін телефондар: 
8 (7172) 32-13-33, 32-44-82
Аукционның өткізілу күні мен 

уақыты: 2018 жылғы 17 қазанда 
Астана қаласының уақыты 

бойын ша сағат 10.00-де.
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

мүлік жəне жекешелендіру депар-
таменті бойынша (Өскемен 

қала сы, Тоқтаров көшесі, 35-үй, 
№405-кабинет)

Сауда-саттықтың бағасын тө-
мен дету əдісімен аукционға қойы-
лады:

Теңгерім ұстаушы – «ҚР ІІМ Кө-
ліктегі ішкі істер департаменті» ММ, 
Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, 
Затаевич көшесі, 18/1-үй.

1. УАЗ-315195 маркалы автокөлігі, 
м/н F830КР, 2005 ж/ш, ШҚО, 
Шемонаиха ауданы, Шемонаиха 
қаласы, Панфилов көшесі, 4А-
үй. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 
285000,00 теңге, ең төменгі бағасы 
– 142500,00 теңге, кепілдік жарнасы 
– 42750,00 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлт-
тық бюросының (Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы қызмет) ШҚО 
Депар таменті» РММ, ШҚО, Өскемен 
қаласы, Лихарев көшесі, 2-үй.

2. Chevrolet Lacetti маркалы авто-
көлігі, м/н 738 AP 16, 2008 ж/ш, 
ШҚО, Өскемен қаласы, Лихарев 
көшесі, 2-үй. Бастапқы (алғашқы) 
бағасы – 668000,00 теңге, ең төменгі 
бағасы – 334000,00 теңге, кепілдік 
жарнасы – 100200,00 теңге.

Сауда-саттықтың бағасын тө-
мен  дету əдісімен ең төменгі баға сы 
белгіленбей аукционға қойылады:

Теңгерім ұстаушы – «Катонқарағай 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» 
РММ, ШҚО, Катонқарағай ауда-
ны, Катонқарағай ауылы, Оралхан 
Бөкеев көшесі, 115-үй.

3. УРАЛ-4320 маркалы автокөлігі, 
м/н F 602 DS, 1987 ж/ш, ШҚО, 
Катонқарағай ауданы, Катонқарағай 
ауылы, Оралхан Бөкеев көшесі, 115-
үй. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 
425000,00 теңге, кепілдік жарнасы 
– 63 750,00 теңге.

4. УАЗ-22069м маркалы автокөлігі, 
м/н F420АF, 2000 ж/ш, ШҚО, 
Катонқарағай ауданы, Катонқарағай 
ауылы, Оралхан Бөкеев көшесі, 115-
үй. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 
206000,00 теңге, кепілдік жарнасы 
– 30 900,00 теңге.

5. УАЗ-31514 маркалы автокөлігі, 

м/н F 170 AS, 2003 ж/ш, ШҚО, 
Катон қарағай ауданы, Катонқарағай 
ауылы, Оралхан Бөкеев көшесі, 115-
үй. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 
302000,00 теңге, кепілдік жарнасы 
– 45 300,00 теңге.

6. «Тайга-500» маркалы қарда жүр-
гіш, м/н F 560 ABD, 2005 ж/ш, ШҚО, 
Катонқарағай ауданы, Катонқарағай 
ауылы, Оралхан Бөкеев көшесі, 115-
үй. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 
240000,00 теңге, кепілдік жарнасы 
– 36 000,00 теңге.

Анықтама телефоны: 
8 (7232) 26-87-15.
Аукционның өткізілу күні мен 

уақыты: 2018 жылғы 18 қазанда 
Астана қаласының уақыты 

бойын ша сағат 10.00-ден 17.00-ге 
дейін.

Ақтөбе мемлекеттік мүлік жəне 
жекешелендіру департаменті 

бойынша
(Ақтөбе қаласы, Ш. Қалдаяқов 

көшесі, 33):
Сауда-саттықтың бағаны тө-

мендету əдісімен аукционға қойы-
лады:

Теңгерім ұстаушы – «Ақтөбе 
обаға қарсы күрес стансасы» РММ, 
тел. 8 (7132) 98-29-59, 98-29-10.

1. УАЗ-31519-017 маркалы ав-
токөлік, м/н 989AЕ04, 2003 ж.ш. 
Мекен жайы: Ақтөбе облысы, Шал-
қар ауданы, Шалқар қаласы, Қара -
ғұл Қонақбайұлы көшесі, 118-
үй. Бастапқы (алғашқы) бағасы 
– 285 000 теңге. Ең төменгі бағасы 
– 142 500 теңге. Кепілдік жарнасы – 
42 750 теңге. 

Анықтама телефоны: 
8 (7132) 54-44-54, 56-70-72.
Аукционның өткізілу күні мен 
уақыты: 2018 жыл 19 қазанда 
Астана қаласының уақыты 

бойын ша сағат 10.00-ден 17.00-ге 
дейін.

Астана қаласының мемлекеттік 
мүлік жəне жекешелендіру 

департаменті бойынша
(Астана қаласы, Əуезов көшесі, 14)

Сауда-саттық бағаны төмендету 
əдісімен аукционға қойылады:

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Респуб ликасы Президенті Іс басқар-
масы Медициналық орталығының 
ауруханасы», мекенжайы: Астана 
қаласы, Е 495 көшесі, 2-үй, тел: 
87025894287.

1. «Mercedes-benz E – 280» марка-
лы автокөлік, м/н 615 BO01, шанақ 
№WDB2106631A758943, 1998 ж.ш. 
Бастапқы бағасы – 873 743 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 436 871,5 теңге. 
Кепілдік жарнасы – 131 061 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Респуб ликасы Сыртқы істер минис-
трлігінің шаруашылық басқармасы» 
ШЖҚ РМК, мекенжайы: Астана 
қаласы, Бигельдинов көшесі, 10А, 
тел: 8(7172)32-46-06, 32-71-29.

2. «Mercedes-benz S 500» марка-
лы автокөлік, м/н 127RF01, шанақ 
№WDDNG71X39A242459, 2008 ж.ш. 
Бастапқы бағасы – 2 984 520 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 1 492 260 теңге. 
Кепілдік жарнасы – 447 678 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Респуб ликасы Ұлттық экономика 
минис трлігі Статистика комитетінің 
ақпараттық-есептеу орталығы» 
ШЖҚ РМК, мекенжайы: Астана 
қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10а, 
тел: 8(7172) 55-24-21, 8747 553 90 
24, 8707 365 59 81.

3. «Toyota Hi Ace» маркалы 
авто көлік, м/н 593AO01, шанақ 
№JT141UHB707014448, 2004 ж.ш. 
Бас тапқы бағасы – 1 417 147 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 708 573,5 теңге. 
Кепілдік жарнасы – 212 572 теңге.

Анықтама үшін телефондар: 
8 (7172) 32-13-33, 32-44-82
Аукционның өткізілу күні мен 

уақыты: 2018 жылғы 23 қазанда 
Астана қаласының уақыты 

бойын ша сағат 10.00-ден 17.00-ге 
дейін.

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
мүлік жəне жекешелендіру 

департаменті бойынша 
(Петропавл қ., Совет к-сі, 34)
Сауда-саттықтың бағаны тө-

мен  дету əдісімен ең төменгі баға сы 
белгіленбей аукционға қойы лады:

Теңгерім ұстаушы – ҚР ИДМ 
Көлік комитеті «СҚО бойынша 
көлік тік бақылау инспекциясы» 
РММ, мекенжайы: Петропавл қ., 
Мир к-сі, 122. Тел.: 8(7152) 36-
06-54. 

1. «Тұлпар-2000» таразы өлшеу 
кешен і  (Ақтай  КББ  аспасы , 
стационарлық таразы жабдығы, 
«Ақтай» КББ жабдықтауының 

жобалы-сметалы құжаттамасы). 
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 15 
436 000 теңге. Кепілдік жарнасы – 2 
315 400 теңге.

Теңгерім ұстаушы – ҚР ДСМ 
ҚДСК «Ұлттық сараптама орталығы» 
ШЖҚ РМК, мекенжайы: Петропавл 
қ., Универсал к-сі, 3А. Тел.: 8(7152) 
42-27-44. 

2. «ВФЭ-2/0,9» дезинфекциялық 
камерасы, 2005 ж.ш. Бастапқы 
(алғашқы) бағасы – 87 000 теңге. 
Кепілдік жарнасы – 13 050 теңге.

Анықтама үшін телефон: 
8 (7152) 46-05-84.

Байқоңыр мемлекеттік 
мүлік жəне жекешелендіру 

департаменті бойынша
(Байқоңыр қ., Королев 

даңғылы,33)
Сауда-саттықтың бағасын тө-

мен дету əдісімен аукционға қойы-
лады.

1. №9 алаңдағы МКЗ (метал 
конструкция зауыты) кешені, 
объектінің құрамы: бақылау-өткізу 
бөлімінің бекеті – 15,6 ш.м., сорғы 
ғимараты – 76 ш.м., темір жол жолы 
– 0,128 км, МҚ қоймасы – 211,5 
ш.м., дуал қақпасымен. Мекенжайы: 
Байқоңыр қаласы, 9-алаң. Бастапқы 
(алғашқы) бағасы – 28 086 583 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 14 043 292 
теңге. Кепілдік жарнасы – 4 212 
988 теңге.

Теңгерім ұстаушы – Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі 
Аэроғарыш комитеті «Инфракос» 
республикалық мемлекеттік кəсіп-
орны, мекенжайы: Қызылорда облы-
сы, Байқоңыр қаласы, Мир көшесі, 
13а, телефон: 8(33622) 7-16-47, факс: 
7-01-43.

«Байқоңыр» кешенінің жалдау 
мерзімінің кезеңінде Байқоңыр 
қала сының жер учаскелері жекеше-
лендіруге жатпайды. Жер учаскесін 
пайдалануды ресімдеу Байқоңыр 
қаласының əкімшілігі басшысымен 
2013 жылғы 28 мамырда бекітілген 
№62 қаулысына сəйкес жүзеге асы-
рылады.

2. №9 алаңдағы ЕБТ (ерітінді 
бетон торабы) кешені, объектінің 
құрамы: бақылау-өткізу бөлімінің 
орны – 38,3ш.м., əкімшілік ғимарат 
– 386,8ш.м., көлікжай – 478,2ш.м., 
көлікжай, металл өңдеу цехы-
1034,8ш.м., қоршау қақпасымен. 
Мекен  жайы: Байқоңыр қаласы, 
9-алаң. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 
42 045 904 теңге. Ең төменгі бағасы 
– 21 022 952 теңге. Кепілдік жарнасы 
– 6 306 886 теңге.

Теңгерім ұстаушы – Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі 
Аэроғарыш комитеті «Инфракос» 
респуб ликалық мемлекеттік кəсіп-
орны, мекенжайы: Қызылорда облы-
сы, Байқоңыр қаласы, Мир көшесі, 
13а, телефон: 8(33622) 7-16-47, факс: 
7-01-43. 

«Байқоңыр» кешенінің жалдау 
мерзімінің кезеңінде Байқоңыр 
қаласының жер учаскелері жекеше-
лендіруге жатпайды. Жер учаскесін 
пайдалануды ресімдеу Байқоңыр 
қаласының əкімшілігі басшысымен 
2013 жылғы 28 мамырда бекітілген 
№62 қаулысына сəйкес жүзеге асы-
рылады.

Анықтама үшін телефондар: 
8 (33622) 7-43-92.
Сауда-саттыққа қатысушыларды 

тіркеу хабарлама жарияланған күн-
нен бастап жүргізіледі жəне аук цион 
басталғанға дейін екі сағат бұрын 
аяқталады, содан соң қатысу шылар 
берген өтінімдерін кері қайтара ал-
майды.

Сауда-саттыққа қатысу үшін ке-
піл дік жарналар мемлекеттік мү лік-
ті есепке алу саласындағы бірың-
ғай оператордың шотына тө ле-
неді: Кепілдік жарнаны алушы 
– «Ақпараттық-есептеу орталығы» 
АҚ; БСН:050540004455; ТТК: 171; 
Кбе:16; 

Б а н к  а т а у ы :  « Қ а з а қ с т а н 
Х а л ы қ  б а н к »  А Қ ;  Ж С К 
КZ946017111000000330; БСК: 
HSBKKZKX.

Назар аударыңыз! Қатысушының 
хабарламада көрсетілген талаптар-
ды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай 
оператордың арнайы транзиттік шо-
тына сауда-саттықты өткізу тура лы 
хабарламада көрсетілген кепілдік 
жарнаның сауда-саттық бастал-
ғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі 
тізілім веб-порталының өтінімді 
қабылдаудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мына-
ларды:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке 
сəйкес тендіру нөмірін (бұдан əрі – 
ЖСН), тегін, атын, əкесінің атын 
(бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: биз-
нес сəйкестендіру нөмірін (бұдан 
əрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, əкесінің атын 
(бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін 
екінші деңгейдегі банктегі есеп айы-
рысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (пошталық 
мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) 
көрсете отырып, тізілімнің веб-пор-
та лында алдын ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер 
өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс 
күні ішінде тізілімнің веб-порталына 
енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде 
тір келу үшін объект бойынша қаты-
сушының ЭЦҚ қойылған сауда-
саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің 
веб-порталында тіркеу қажет.

Тізілімнің веб-порталы автомат-
ты тексеру нəтижелері бойын ша 
тізі лімнің веб-порталында көрсе-
тіл ген қатысушының электронды 
мекен жайына өтінімді қабылдау 
не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себеп тері туралы электронды хабар-
лама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға 
тізілімнің веб-порталы беретін аук-
цион нөмірі бойынша аукцион залы-
на кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аук-
цион басталғанға дейін бір сағат 
ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін 
пай далана отырып, аукцион залы-
на кіреді. Аукцион жекешелендіру 
объектісінің бастапқы құнын аук-
цион залында автоматты түрде орна-
лас тыру жолымен сауда-саттықты 
өткізу туралы хабарламада көр-
сетілген Астана қаласының уақыты 
бойынша басталады.

Аукционды өткiзу кезiнде жеке-
шелендiру объектiсiнiң бастапқы 
бағасы жекешелендіру объектісінің 
алғашқы бағасына тең болады.

Бағаны төмендету əдісін қолдана 
отырып аукционды өткізу тəртібі:

1) егер аукцион басталған кезден 
бастап екі минут ішінде қатысу-
шылардың бірде-бірі аукционда 
же кешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, же-
кешелендіру объектісінің бастапқы 
бағасы қағидаға сəйкес белгіленген 
қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі 
минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі жекешелендіру объек-
тісін сатып алу ниетін растамай-
тын болса, жекешелендіру объек-
тісінің соңғы жарияланған бағасы 
белгіленген қадаммен азаяды.

Жарияланған баға бойынша 
жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін бірінші болып растаған 
қатысушы бағаны төмендету аук-
ционының жеңімпазы болып та-
нылады жəне осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізіл-
ген болып танылады;

3) егер жекешелендіру объек-
тісінің бағасы белгіленген ең тө-
менгі мөлшерге жетсе жəне қатысу-
шылардың бірде-біреуі жекеше-
лендіру объектісін сатып алу ниетін 
растамаса, онда аукцион өткізілмеген 
болып танылады. 

Əрбір сатылған жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион нəти-
желері сауда-саттық нəтижелері ту-
ралы электронды хаттамамен ресім-
деледі, 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 жеке-
шелендіру 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 са-
тып алу-сату шартының жобасын 
ұсынады.

Қазақстан Республикасы, 130505, Маңғыстау облысы, Түпқараған 
ауданы, Таушық селосы, Түмен Балтабасұлы көшесі №31/1. Шахта 
орта мектебі бойынша құрылған «Көмек-Ш» қоғамдық қорын БСН 
110540016224 жабу туралы хабарлайды. 

Утеряна Контрольно-кассовая машина. Регистрационный номер 
620200136781, Порт МР-55В ФKZ версия ОФД. Заводской но-
мер  010000007517. Год выпуска 2015. Дата постановки на учет: 
27.04.2016 г. Принадлежащий ИП Тазалык. ИИН 921201450367

Товарищество с ограниченной ответственностью «Респуб-
лика «Платежные системы» (БИН 17094000024324) объявляет 
о принятии единственным участником Товарищества решения об 
уменьшении уставного капитала.

«Республика «Платежные системы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (БСН 17094000024324) Серіктестіктің 
жалғыз қатысушысы жарғылық капиталды азайту жөнінде шешім 
қабылдағаны туралы хабарлайды.

«Оптовый рынок Султан» ЖШС, БИН 030340005796, өзінің 
таратылатындығы туралы хабардар етеді. Арыз-шағымдар екі ай мерзім 
ішінде қаралады. Хабарласу тел: 87753417450.

«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ ұжымы саяси ғылымдар докторы, профессор, 
газетіміздің белсенді авторы

Нəубат ҚАЛИЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты оның жақындары мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Семей қаласындағы Шəкəрім атындағы мемлекеттік университетінің ұжымы 
белгілі қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сұлтан Шəріпұлы 
Оразалыға зайыбы 

Зəуреш БОҚАСҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректораты 
мен ұжымы Халықаралық білім беру корпорациясы Директорлар кеңесінің 
төрағасы Əмірлан Айдарбекұлы Құсайыновқа ағасы 

Темірлан АЙДАРБЕКҰЛЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«ҚазТрансГаз» АҚ басшылығы мен ұжымы «ҚазТрансГаз» АҚ бас 
директорының трансформация жəне даму жөніндегі орынбасары Ерқанат 
Уақбайұлы Темірхановқа інісі

Ермек Уақбайұлы УАҚБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 
Марқұмның топырағы торқа, жаны жəннатта болсын.

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

Рауан ҚАЙДАР,
«Егемен Қазақстан»

ABC Quick Start  – бұл 
қысқа мерзімде стартапты 
тиім ді дамытуға бағытталған 
қарқынды акселерация бағдар-
ламасы. Бағдарлама аясында 
аксе лерацияға қатысушыларға 
тəлімгерлік, команданы жи ын -
тықтау, стартап-жобаны ең ба-
сынан бастап ілгері жыл жытуға 
үйрету, шетелдік нарықтарға 
шығу, ABC-I2BF Seed Fund – 
Назарбаев Уни вер ситет қорынан 
инвести ци ялар алу мүмкіндігі, 

Назарбаев Университеттің серік -
тес теріне қосылу, Назарбаев 
Уни вер ситеттің FabLab, DC 
Lab жəне бас қа зерт   ха на ларын, 
сон дай-ақ кең се ле рін пайдалану 
мүмкіндігі қарас тырылады. 

Осы жылғы шілде айының 
аяғында бағдарламаға қатысуға 
келіп түскен 40-тан аса өтінім нің 
ішінен ірік теуге 13 стартап-жо-
ба өт кен. Жобалар энер  гетика, 
EdTech, ауыл ша руашылығы, 
ме дицина жəне бас қа да тех-
нологиялық даму об лы сын дағы 
анағұрлым өзекті салаларды 
қамтиды. 

ABC Quick Start III аксе-
лерациялық бағдарламасына 
қатысушылардың қатарында 
бірнеше қызықты жоба бар. 
Айталық AgroGel – құмда жə-
не қуаң жерлерде өсім  діктер 
өсіруге арналған, кірік тірілген 
ты ңайтқышы бар био-дегра-
да  цияланатын гидрогель. Ал 
Alfred жобасы болса ғи ма рат-
тар дың энергоаудитін автомат-
ты жүргізуге арналған сымсыз 
сенсорлық жүйелер жұ мысын 
жетілдіруге бағытталған. Apgrooz 
– ритэйл компанияларға арналған 
жүк жөнелту үшін автомобильдер 
іздестіру бойынша онлайн маркет 
плейс болса, Blitz – өнеркəсіптік 
өндірістердің инженерлік персо-
налын оқытуға арналған сервисті 
жандандыруды көздейді. Farmily 
модульді гидропондық құрылғысы 
супермаркеттерде өсімдіктер 
өсіруге арналған. 

Назарбаев Университеттің 
Технопарк базасында 6 апта 

бойы оқыту кезінде стартап-
компаниялар тəлімгерлер мен 
сарапшылардың көмегімен жо-
баларды қарқынды дамы тып, 
ірі коммерциялық ке лісімдерге 
қол жеткізді, ин вест-ұсыныстар 
алды, сон дай-ақ өз жобаларын 
əрі қарай табысты іске асыру 
үшін бас ты серіктестер тап-
ты. Іс-ша ра аясында Astana 
Business Campus инновациялық 
кластері жобаларының көрмесі 
мен стартап-жобаларға арналған 
келі сімдер мен меморандумға 
қол қою рəсімі өтті. 

Astana Business Campus-та 
инновациялық ортаны дамы-
ту мақсатында бизнес инкуба-
тор, бизнес акселератор, тех-
нопарк, коммерциялау кеңсесі, 
зерттеулерді сүйемелдеу кеңсесі, 
Digital Fabrication Laboratory, 
Digital Creativity Laboratory жəне 
«АстанаТехнополис» арнайы 
экономикалық аймағы жұмыс 
істейді.

Венера ТҮГЕЛБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Юрий Ильиннің айтуын-
ша, биылғы шомылу маусымы 
басталғаннан бері ІІМ облыс 
əкімдіктерімен жəне мүдделі 
органдармен тығыз жұмыс жа-
сай отырып, тəжірибелік жəне 
профилактикалық іс-ша ралар 
кешенін жүргізген. Су ай дын-
да рының қауіпті жəне күзе-
тіл мейтін учаскелерінде (дала 
жаға жай лары) құтқарушылар 
Төтенше жағдайлар комитеті мо-
бильді құтқару бекеттерін ұйым  -
дастырып, шомылуға тыйым 
салын ған жерлерді белгілеген. 
Сонымен қатар бұл жерлер-
де тыйым салу жəне ескерту 
белгілері орнатылған. 

Биылғы суға шомылу ма-
усымы кезеңінде 8 мыңнан 
астам рейд жүргізіліп, ішімдік 
ішкен жəне ортақ су пайдалану 
қағидаларын бұзған 2,5 мың аза-
мат əкімшілік жауапкершілікке 
тартылған.

Юрий Ильин қабылданып 
жатқан шараларға қарамастан, 
шомылуға арналмаған су ай-
дындарында азаматтардың қаза 
болу фактілері кездескеніне 
тоқталып өтті. Олардың 85 
проценті суға шомылу мау-
сымының басында тіркел ген. 
Бұл ретте айта кетер жайт, кей-
бір азаматтардың өз өміріне 
сал ғырт қарауы. 

Жалпы, қаза бо лудың не-
гізгі себептері көп. Олардың 
қатарында қатты ағыс, аяқ-
қолдың құрысуы, ба лық ау-
лау кезінде ережелерді сақ-
тамау, мас күйінде шомылу, жүзе 
білмеу, балалардың үлкен дердің 
бақылауынсыз суға түсуі сияқты 
себептер бар. Азаматтар өлі мінің 
басым бөлігі суға түсуге жағ дай 
жа салмаған орындарда тіркелген. 

2018 жылы өрт қаупі туын-
дайтын кезеңде алдын алу ша-
ра ларының нəтижесінде орман 
өрті 38 процентке, ал дала өрті 
3 есе азайған. Қауіпті кезең 
басталғаннан бастап, бар лық ор-
ман алқаптарында жеке тұлға-
лардың келуіне жəне көлік құрал-
дарының кіруіне шектеу қою бо-
йын ша жалпы саны 325 мобильді 
топ құрылып, олар 2 мыңға жуық 
рейд жүргізген. Соның нəти же-
сінде 177 тұлға əкімшілік жауап-
кер шілікке тартылған.

2018-2019 жылдары жылу 
беру кезеңінде өрт санын азай-
ту мақсатында азаматтық қор-
ғау органдары іс-шаралар жос-
парын бекіткен. Мəселен, 15 қыр-
күйектен бастап өрт қауіп сіздігі 
айлығы басталды. Бұл айлық 
шеңберінде комитеттің аумақт-
ық бөлімшелерінің инже нер-
лік-инспекторлық құрамы жер-
гілікті тұрғындармен жылу беру 
маусымының аяқталуына дейін 
жоспарлы жұмысын жүргізе 
бермек.

Тың жобалар таныстырылды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Назарбаев Университетте Demo Day – стартапкомандалар, 
�нертапқыштар және инноваторларға арналған Astana Business 
Campus «ABC Quick Start» акселерациялық бағдарламасының 
қорытындысы бойынша жобалардың таныстырылымы �тті. 
Demo Day шеңберінде стартаптар инвесторларға және кең 
аудиторияға ABC Quick Start акселерациялық бағдарламасы 
бойынша қол жеткізген жұмыс нәтижелерін ортаға салды.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жылу беру маусымына 
әзірлік басталды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық коммуникациялар қызметінде суға шомылу маусы-
мының аяқталуына, �рт қаупі кезеңінің �туіне және жылу беру 
маусымына әзірлікке арналған баспас�з мәслихаты �тті. Оған 
Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин қатысты.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Отандық педагогиканың көр -
некті өкілі, саяси ғылымдар 
докторы, профессор, Қазақстан 
Рес  публикасы Парламенті Мə-
жі   лісінің І шақырылымының де-
путаты  Нəубат Қалиев 73-ке қа-
раған шағында бақилық болды.

Екінші дүниежүзілік соғыс 
біткен жылы шежірелі Семейдің 
Абай ауданы Сарыжал ауы-
лында туған Нəукең майданнан 
кейінгі барлық қиындықты бас-
тан өткеріп, жастай шынығып, 
азамат болып жетілді. Семей 
пе динститутын тəмамдаған 
соң, аудандағы атқарушы би-
лік органдарында жауапты 
қыз   меттер атқарды. Жастар-
дың көшбасшысы болды. 
70-жылдардың басында Абай 
атын  дағы ҚазПИ-дің аспиранту-
расында оқып, ғылымға ден 
қойды. Өзі бітірген институтта 
дəріс оқып, кафедра меңгерді. 
Сая си үдерістерді жетік білетін 
тұлғаға айналды.

Нəубат Қалиұлының та-
ғылымды еңбегі  –  ғасырдан астам 
тарихы бар, кезінде Жүсіпбек, 
Мұхтар, Қаныш, Əлкей сын-
ды біртуарлар оқыған Семей 

педагогикалық училищесін 
(байырғы мұғалімдер семина-
риясы) ұзақ жылдар бойы абы-
ройлы басқаруы еді. Демократия 
өрістеген тəуелсіздік жылдары 
ол осы рухани биіктен Пар ла-
ментке депутат болып сайланды. 
Білімді, білікті, шешен Нəукең 
нағыз халық қалаулысы ретінде 
ел есінде қалды.

Профессор Н.Қалиев салмақ-
ты пікірі бар, салиқалы ғалым 
санатында республикаға беделді 
еді. Еліміздің жетекші оқу орны 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінде, түрлі 
мəдени-ғылыми шарада ғалым-
ның салмақты ойымен көзі ашық 
барша қауым санасатын. Жаз-
ған еңбектері де жоғары ба ға-
ланды. Ол əркез зиялылық пен 
адамгершіліктің үлгісі бола білді.

Қаралы хабарға қабырғамыз 
қайыса отырып, марқұмның 
отбасына, туған-туыстарына, 
қалың əріптестеріне қайғы ла-
рына ортақтасып көңіл айтамыз.

Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық 

университетінің ұжымы

Нәубат ҚАЛИЕВ
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

––––––––––––––––––
Кеше «Атамекен» Ұлт -
тық кәсіпкерлер пала-
тасы «Биз нес тің жол 
к а р т а с ы  –  2 0 2 0 » 
бағдарламасы және  
Еу  разиялық эконо ми-
калық одаққа мүше-
мемлекеттер нарығын-
дағы Қазақстан кә-
сіп  керлері туралы ең 
ү з д і к  м а т е р и а л д а р 
үшін бұқаралық ақ-
парат құралдары ара-
сында жарияланған рес-
публикалық кон курс-
тың қорытындысын шы-
ғарып, жүлдегерлерін 
марапаттады. 
–––––––––––––––––– at

am
ek

en
.k

z

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады 

Басқарма төрағасы
Дархан ҚЫДЫРƏЛІ

Басқарма төрағасының 
орынбасары – бас редактор
Айбын ШАҒАЛАҚ

Басқарма төрағасының орынбасары
Ерболат ҚАМЕН

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ 
компьютер орталығында теріліп, беттелді. 
Көлемі 10 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 Республи касының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Ақпарат комитеті берген. 
«Egemen Qazaqstan» жалпыұлттық 
республикалық газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 
Сапа менеджменті жүйесі. 
Талаптар талаптарына сəйкес сертификатталған.

А  Материалдың жариялану ақысы төленген. 
Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне 
тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін 
байланыс телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)
ТАРАЛЫМЫ 206 459 дана 

Нөмірдің кезекші редакторы
Венера ТҮГЕЛБАЙ

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 
010008 АСТАНА, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі, 
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Астанада: 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:  
Астанада – 8 (717 2) 37-60-49, 37-64-48, 
advert@egemen.kz
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, 
adv@egemen.kz

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:
Астана – astana@egemen.kz 
Ақтау – mangystau@egemen.kz
Ақтөбе  – aqtobe@egemen.kz
Талдықорған – 7su@egemen.kz
Атырау – atyrau@egemen.kz
Көкшетау – kokshe@egemen.kz
Қарағанды  – qaragandy@egemen.kz
Қызылорда – qyzylorda@egemen.kz
Қостанай  – qostanai@egemen.kz
Орал  – bqo@egemen.kz
Өскемен  – shygys@egemen.kz
Павлодар  – pavlodar@egemen.kz
Тараз  – taraz@egemen.kz
Шымкент  – oqo@egemen.kz
Петропавл – sqo@egemen.kz

Бас редактордың орынбасарлары
Қамбар АХМЕТ 
Думан АНАШ
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Жауапты хатшы 
Самат МҰСА

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Экономика бөлімі
Арнұр АСҚАР 

Əлеумет жəне білім бөлімі
Мирас АСАН

Мəдениет жəне руханият бөлімі 
Талғат БАТЫРХАН 

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Бағашар ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ

Интернет-редакция бөлімі 
Құрманəлі ҚАЛМАХАН

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Байөлкелік бүркітші қыз 
Айшолпан Нұрғайып қа зақ-
тың қасиетті ордасы А станаға 
аттанған тұста, яғни қыр-
күйек айының 22-сі күні бай-
өлкеліктер үшін ежелден бе-
рі қыран баптаушылардың 
ұйық мекені саналып келген 
«Қызыл қайың» ауылында 
құсбегі қыздар арасында жарыс 
ұйымдастырылды деп, ха  бар-
лайды моңғолиялық ақпа рат 
көзі «МОНЦАМЭ» агент тігі.

Айшолпанның жетісті-
гінен кейін аталмыш өлкеде 
бал дағына құс қондырған 
қыздар көбейген. Жергілікті 
ат қа мінерлер бұл жолғы 

құсбегілер тойын өткен ғасыр-
дың басында саятшылық өнер-
ді игеруімен даңқы шық қан 
Қожамжар төренің қызы Ал-
ма ның құрметіне орай өткіз-
ген көрінеді. 

Саятшы апамыздың атын 
ұлықтау мақсатында есімі 
қойылған «Алматөбе» басын-
да өткен қыз құсбегілер сай-
ысына 8 жəне 16 жас ара лы-
ғында 12 бойжеткен бүр кіт ші 
қатысып, олар құс ты қолға 
шақыру, шыр ға  ғ а салу сияқты 
аталым дар бойынша сайы-
сыпты. Ақыр  ғы қорытындыда 
қы зыл   қайыңдық бүр кітші қыз 
Н.Сұлу шаш үздік деп та ныл -
са, келесі жүлделі орын дар ға 
Б.Бал дыр, С.Ақелік ат  ты қа-
рын дастарымыз ие болыпты.

АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫН

Құсбегі қыздар

28 қыркүйекке дейін созылатын айтулы 
жарыс барысында 16 мемлекеттен келген 
ерлердің 37 жəне 12 елден келген əйелдердің 
27 командасы бақ сынауда. Құрлықтық 
деңгейдегі осы бəсекелер барысында ең көп 
ұпай қорын жиған жұптар келесі жылдың 
сəуір айында өтетін іріктеу кезеңінің шешуші 
сатысында күш сынасу құрметіне ие бола-
ды. Ал сол турнирде алғашқы төрт орынды 
иеленген командалар Гамбургте жалауы 
желбірейтін əлем чемпионатына жолдама 
алады.  

Таиландта өтетін додада Қазақстаннан 
үш ерлер жəне үш əйелдер жұбы өнер 
көрсетеді. Олар – Алексей Сидоренко мен 
Александр Дьяченко,  Дмитрий Яковлев 
пен Сергей Богату, Алексей Кулешов пен 
Александр Бабичев, Татьяна Машкова мен 
Ирина Цимбалова, Бақытгүл Самаликова мен 
Елизавета Еропкина жəне Алина Раченко мен 
Кристина Жук.

ЖАҒАЖАЙ ВОЛЕЙБОЛЫ

ДЗЮДО

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙ

Сатунда 
сайысқа түседі

Қос балуан да 
ұтылды

Мәскеуде 
жеңіске жетті

––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Таиландтың Сатун қаласында 
жағажай волейболынан әлем чемпио-
натына іріктеу турнирі басталды.  
––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––
Дзюдодан Бакуде �тіп жатқан әлем 
чем пионатында тағы екі салмақ дәре-
же сінің жүлделері сарапқа салынды. 
�кінішке қарай, жарыс жолына шық-
қан қос жерлесіміз де ұтылып қалды.   
––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––
Құрлықтық хоккей лигасындағы (ҚХЛ) 
кезекті матчын Мәскеуде �ткізген 
Астананың «Барысы» жергілікті «Дина-
моны» овертаймда 3:2 есебімен жеңді.   
––––––––––––––––––––––––––––––

100 кило салмақта Виктор Демьяненкоға 
сенім артылған еді. Ол өзінің тұсаукесер 
кездесуінде Иван Ремаренкомен күш сы-
насты. Молдовада туып-өсіп, кейіннен 
Біріккен Араб Əмірліктеріне қоныс аударған 
30 жастағы бұл балуан бұған дейін де біраз 
белестерді бағындырған болатын. Атап 
айтсақ, ол 2014 жылы Челябіде өткен əлем 
чемпионаты мен 2017 жылы Бакуде алауы 
тұтанған Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы 
ойындарында қола жүлдегер атанды. Осы 
азулы қарсыласқа жерлесіміздің əлі жетпеді.  

78 кило салмақ дəрежесінде Зарина 
Райфова боз кілемге шықты. Алғашқы ай-
налымда ол гвинеялық Мамадама Сюлланы 
сан соқтырғанымен, іле-шала франциялық 
Маделеин Малонгаға есе жіберді.

Бұл кездесу өте шиеленісті өтті. Бірінші 
кезеңде есеп ашылған жоқ. Үзілістен кейін 
канадалық легионер Мэттью Фрэттин 
«Барысты» алға шығарса, көп ұзамай Илья 
Никулин таразы басын теңестірді. Үшінші 
кезеңді айдын иелері екпінді шабуылдар-
мен бастады. Нəтижесінде, бəсекенің 47-ми-
нутында Юусо Хиетанен нысананы дəл 
көздеп, «Мегаспорт» кешеніне жиналған 
көрермендерді бір қуантып тастады.

Алайда астаналықтар да қарап қалған 
жоқ. 53-минутта қорғаушы Кевин Даллмэн 
өз мүмкіндігін мүлт жібермеді. Негізгі 
уақыт та жеңімпаз анықталмаған соң кез-
десу овертаймға ұласты. Бұл ретте жерлес-
теріміздің жолы болды. 64-минутта Мэттью 
Фрэт тин тағы да мергендік танытып, өз 
коман дасына жеңіс сыйлады. 

Қазіргі кезде «Барыс» «Шығыс» кон-
ференциясында 6-орында келеді. 9 кездесу 
өткізген астаналық клубтың еншісінде 11 
ұпай бар.

Дайындаған 
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Егемен Қазақстан»

Айнаш ЕСАЛИ,
«Егемен Қазақстан»

Өзі де таланттан кенде 
тумаған Қанабек Байсейі-
товше айтқанда: «Ой, ол 
иттің тұла бойы толған ды-
быс қой. Оның денесінен 
бір үзіп алып лақтырып 
тастасаң, ол-екеш оған дейін 
бүлкілдеп өлең айтып жа-
тады» дейтін композитор 
Нұрғиса Тілендиевті бұл 
қазаққа таныстыру артық. Əн 
сала алмайды деген адамның 
өзі композитордың «Құстар 
əн іне»  келгенде ,  қалай 
шыр қап кеткенін байқамай 
қалады. 

Жаз өмірін, мəз өмірін 
қысқартып,

Бара жатыр, бара жатыр 
құс қайтып.

Зымырайды менің бала 
кезімдей,

Бір жалт етіп өте шыққан, 
өте шыққан сезімдей,

– деп тап осы сəтте-ақ сіздің де 
мұңды ыңылға басатыныңыз 
сөзсіз.

Орайы келіп тұрғанда, Қа-
зақ станның халық жазушысы 
Əбдіжəміл Нұр пейісовтің бұл 
əннің қалай туғаны жайлы 
естелігіне орала кетуге бо-
лады.

«...Осындай көңілсіз күз 
күндерінің бірінде Нұрғиса 

киностудиядан қайтады. Күн 
кешкіріп қалған. Суық жел 
Арқа жақтан шығып алып, 
бұл шақта жапырағынан 
арылып, жіңішке бұтақтары 
сидиған-сидиған жұпыны 
теректерді сықырлатып май-
ыстырып тұр. Панфилов 
паркін кесіп өтпек болып, 
қа  лалық  музей д ің  би ік 
мұнарлы үйіне тақап келе 
бергенде… композитордың 
көзі тырнаға түседі: үйірінен 
адасып қалған жалғыз тыр-
на. Байғұс əлде ауру, əлде 
ж а р а л ы .  А р ғ ы  ж а қ т а н 
қанатын сөлекет қағып, 
қатты жел ас тында бойын 
билей алмай қалбалақтап 

ұшып келіп, музей үйінің 
мұнарасына шаншылған 
ұзын сырықтың ұшар биігіне 
қона кетеді. Сол, сол-ақ екен, 
əлдеқайдан бір қарға шыға 
келеді. Оның барқылдаған 
байбаламын ести салысы-
мен тез құлақтанған тө-
ңіректегі қара қарғалар жан-
жақтан пырылдап келе бас-
тайды. Басында біреу бол-
са, енді қара пəлелердің 
қарасы көбейіп, əне…екеуі, 
үшеу, төртеу… он, жиыр-
ма, отыз. «Терең батырады, 
көп қорқы тады». Көп қарға 
үйірінен адасқан жалғыз 
тырнаға жабылып, қайта-
қайта шүйлігіп төніп келіп, 

қана тымен қағады. Төсімен 
соғады. Ал жалғыз тырна 
кө теріліп ұшып кетуге əл-
дəр мені жоқ па, əйтеуір, 
қанаты салбырап, сырық 
ағаш  ты аяғымен қысып, 
жанталасып жабыса түседі.

Композитор үйіне келеді. 
Еш нəрсеге зауқы жоқ. Кө-
ңілсіз. Тұнығын лайлаған 
кө ңілсіз ойды ұмытайын 
деп көзін жұмса да, жаңағы 
үйірінен адасып қалған жал-
ғыз жаралы құс пен жаман 
қарғалар… қара қарғалар 
көңілінен кетпейді. Иə, сен 
қанша биік ұш, жыл дам ұш, 
өнерлі бол, ажарлы бола бер 
тірлікте, əл деқалай жазатай-
ым үйіріңнен адасып жалғыз 
қал саң, басыңа қай-қайдағы 
қиындықтың бəрі тү седі. Тіпті 
болмағанда, барқылдақ жаман 
қарғалар жи на лып келіп жа-
былып, аспандағы аққуға да 
зəбір көрсетеді.

Композитор осы көріністен 
кейін «Құстар əнін» жазды». 

Осының бəрін еске алғы-
зып отырған қызыл орда  лық 
фототілші Болат Омар əлиев-
тің жалғыз суреті. 

– Қазіргі Н.Тілендиев 
атындағы «Отырар сазы» 
Қазақ мемлекеттік акаде-
миялық фольклорлық-этно-
графиялық халық аспапта-
ры оркестрі 1984 жылы Қы-
зылордаға гастрольдік сапар-
мен келді. Осы концертте 
халық қайталанбайтын ерек-
ше дəуренді бас тан кешті. 
Концерт кезінде «Құстар əні» 
орындалып, бү кіл зал бір 
кісідей қосыла шырқағанда 
дирижерлік етіп тұрған Нұр-
ғиса ағамыз сахнадан түсіп 
кетіп, халық тың қақ ортасын-
да дирижерлік жасап кетті, 
– дей ді осы ғажайып сəтті 
тарихқа сыйлаған ба йырғы 
фототілші. 

АЛМАТЫ

БІР СУРЕТТІҢ СЫРЫ

Дирижердің бақытты сәті
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Осы конкурсқа қатысқан 
«Egemen Qazaqstan» газе-
тінің Алматы облы сындағы 
мен шік  ті тілшісі Қалма хан-
бет Мұ ха    метқали баспа-
сөз де жа рық көрген үздік 
са   рап     тама  лық ма   териал 

аталымында бірінші орын-
ды жеңіп алды. 

 «Баспасөздегі үздік са-
раптамалық материал», «Те-
леарнадағы  үздік репор таж», 
Интернет БАҚ-та ғы үздік 
сараптамалық материал» жəне 

«Үздік радио-сюжет» аталым-
дары бойынша өткен конкурсқа 
биыл респуб ли калық жəне 
өңірлік ақ парат құралдарының 
өкіл  дерінен 250-ге тарта ма-
териал келіп түсіпті. Ұйым-
дастырушылардың ай   туынша, 

бұл рекордтық кө р сеткіш. 
«Конкурсты алғаш жа рия лаған 
жылы барлығы 84 материал 
түскен еді. Биыл олард ың саны 
250-ден асты. Бұл дегеніміз, 
бизнес туралы жазу тренд-
ке айналғанын көрсетеді», 

деп атап өтті ша ра бары-
сында «Атамекен» Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасы Төралқа 
төрағасы хат шы лығының бас-
шысы Лаззат Рамазанова.

«Егемен-ақпарат»

«Егеменнің» меншікті тілшісі марапатталды
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 29 маусым         №142      Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша 

өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтан дыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəн дерін жəне оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету 
мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру 
топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету 
қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйым дары, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын 
заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын 
талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары 
облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін 
талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акция-
лар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 
304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 
болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтан дыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық норма тивтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимит тердің нормативтік мəндеріне жəне оларды есептеу əдістемесіне:

38-тармақта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) күмəндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (оның 
ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сəйкес эмиссияланған) Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, сон дай-ақ кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес жеке тұлға лардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асы-
ратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі 
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;»;

7) тармақшада:
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«осы тармақшаның екінші, үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген акция-

ларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес шығарылған, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы 
№54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа 
жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жеке-
леген санаттарына қойылатын талаптарда (бұдан əрі – № 54 талаптар) көзделген 
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар жəне күмəнді борыштар бойынша 
резервті шегергенде, осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық 
қолхаттар;»;

сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«күмəндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, негізгі борыш пен есептелген 

сыйақы сомаларын ескере отырып, осы тармақшаның алтыншы жəне жетінші абзацта-
рында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға сəйкес 
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар;»;

43-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Нормативтердің 42-тармағында көрсетілген əртараптан дыру нормативтері 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне, кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке 
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияла рының жүз 
пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаға, Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігіне жəне ұлттық басқарушы холдингтерге тиесілі 
бағалы қағаздарына қолданылмайды.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне 
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің 
тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы ту-
ралы есебі осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтан дыру) ұйымдарының жəне 
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін 
табыс ету қағида ларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне сақтандыру тобы уəкілетті органға 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігін электрондық форматта табыс етеді.

Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерді орын-
дауы туралы есептілікке сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірінші басшысы (ол 
болмаған кезде - ол уəкілеттік берген адам) жəне бас бухгалтері (ол болмаған кезде - ол 
уəкілеттік берген адам) қол қояды жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жəне 
сақтандыру тобында сақталады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерді орындауы туралы есептіліктің электрондық форматта табыс етілетін 
деректерінің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сəйкес келуін сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған кезде - ол уəкілеттік берген адам) 
жəне бас бухгалтері (ол болмаған кезде - ол уəкілеттік берген адам) қамтамасыз етеді.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес 
ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы 
қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарда:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес шыға рылған, Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 
қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа 
жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген 
санаттарына қойылатын талаптарға сəйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ак-
циялар жəне осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттар;»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып 
алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін 
қоспағанда) тізбесінде:

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі шығарған (басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес эмиссияланған) 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар, сондай-ақ кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асы-
ратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі 
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;».

2. «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нор-
малар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары 
мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген, 2017 жылғы 25 қазанда 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-
лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiнде, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнде:

57-тармақтың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, кəсіпкерлік қызметпен байла-

нысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акция ларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамына, «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы 
қаржы компаниясына қойылатын талаптар, банктің балансынан есептен шығарылған 
банктің қарыз алушыға қоятын талаптары, ХҚЕС сəйкес резервтердің бір жүз пайызы 
қалыптастырылған банктің қарыз алушыға қоятын талаптары;»;

65-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банк шығарған Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамы жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамы шығарған бағалы қағаздар, кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке 
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының 
жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар;»;

74-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Ұлттық Банкке қойылатын талаптар, оның 

ішінде Қазақстан Республикасының Үкiметi, Ұлттық Банк кепілдік берген бағалы қағаздар, 
сондай-ақ кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық 
қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акция ларының жүз пайызы Ұлттық Банкке 
тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар;»;

5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредитт iк тəуекел дəрежес i бойынша 
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

13-қосымшаға сəйкес Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі осы қаулыға 
3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

3. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы комму-
никациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республика сының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.Ақышев

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы _________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы ____ ____   

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №142 қаулысына 1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, 

нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді 
орындауы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________ жағдай бойынша
 
Индекс: 1-РN_М
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен 

кешіктірмей.
 

Нысан
____________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
 
1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденция лық нормативтерді 

орындауы туралы мəліметтер
 

№ Нормативтің атауы Көрсеткіштің 
мəні

1 2 3

1 Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі 
(1.1/1.2)

 

1.1 Нақты төлем қабілеттілігінің маржасы (1.3 + 1.4 немесе 1.8 ең 
төмен шама) (мың теңгемен)

 

1.2 Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («400») 
(мың теңгемен)

 

1.3 Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің аралық 
қорытындысы («100») (мың теңгемен)

 

1.4 Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеуге енгізілетін сома 
(«200») (мың теңгемен)

 

1.5 Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, 
активтердің жиынтығы («12000») (мың теңгемен)

 

1.6 Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру 
резервтері («13000») (мың теңгемен)

 

1.7 Сақтандыру резервтерінің сомасын қоспа ған да, 
міндеттемелер («14000») (мың теңгемен)

 

1.8 Активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере 
отырып есептелген, төлем қабілеттілігінің нақты маржасы (1.5 
- 1.6 - 1.7)

 

2 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобы ның пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимит тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талапта-
рына сəйкес келе тін екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы 
банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға 
(кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітіл ген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық норма тивтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес

 

3 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшаларының та-
лаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне 
банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға 
(кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 15 (он бес) пайызыдан көп емес

4 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшаларының та-
лаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне 
банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға 
(кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

5 Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада 
жəне осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларында (НД2) бағалы 
қағаздарға (кері РЕПО операцияларын ескере отырып) жəне 
ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) 
жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

6 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 
қатысуымен жасалатын, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспай-
тын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) жəне авто-
матты тəсілмен (НД3) ғана жасалған «кері РЕПО» мəмілелері 
- осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сома-
сынан 50 (елу) пайыздан көп емес (пайызбен);

 

7 Тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттер-
ге күнтізбелік 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық 
орналастыру (НД4) - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

8 «Өмірді сақтандыру» саласында қызметін жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына 
берілген қарыздардың жиынтық мөлшері (НД5) - осы 
қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер 
сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

9 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, шет 
мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мəртебесі 
бар бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларды еске-
ре отырып) жиынтық орналастыру (НД6) - осы қаулымен 
бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) 
пайыздан көп емес (пайызбен)

 

10 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 39-тармағында 
тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымының бағалы 
қағаздарына («кері РЕПО» операцияларды ескере оты-
рып) жиынтық орналастыру (НД7) - осы қаулымен бекітілген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына 
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп 
емес (пайызбен)

 

11 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 12) жəне 13) 
тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін (негізгі борыш 
пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) пайларға 
инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

12 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық 
жəне интервалды инвестициялық пай қорларының пайлары-
на инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес (пайызбен)

13 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары 
шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың 
жиынтық мөлшері (НД9) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер 
сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)

 

14 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) жəне 16) 
тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін исламдық 
қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық 
мөлшері (НД10) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) 
пайыздан көп емес (пайызбен)

15 Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін орын-
дау туралы ақпарат (иə/жоқ)

 

 
2-кесте. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін ұлғайту сомасы
 

(мың теңгемен)

Қайта 
сақтандыру 
ұйымының 
атауы

Халықаралық 
немесе ұлттық 
шəкiл бой-
ынша қайта 
сақтандыру-

шының 
рейтингтiк 

бағасы (төлем 
қабілеттілігі 
маржасының 
жеткіліктілігі 
нормативі)

Қолданыстағы 
қайта 

сақтандыру 
шарттары бой-
ынша қайта 
сақтандыруға 

берiлген 
(берiлетін) 

міндеттемелер 
көлемі, 

барлығы (мың 
теңгемен)

Қолданыстағы 
қайта 

сақтандыру 
шарттары бой-
ынша қайта 
сақтандыруға 

берiлген 
(берiлетін) 

міндеттемелер 
көлемінен пай-

ызы

Төлем 
қабiлеттiлiгi 
маржасының 
ең төмен 
мөлшерiнiң 
ұлғаю со-
масы (мың 
теңгемен) 
(3-баған x 
4-баған)

1 2 3 4 5
«Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы» 2014 
жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратифицикацияланған 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа (бұдан əрі - ЕАЭО туралы 
шарт) қатысушы елдердің қайта сақтандырушыларын қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының резиденті емес - қайта сақтандырушылармен жасалған қайта 
сақтандыру шарттары

1-топ «АА» немесе 
жоғары

0 %

2-топ «А+» пен «А-» 
аралығы

0 %

3-топ «ВВВ+» пен 
«ВВВ-»- аралығы

0,21 %

4-топ «ВВ+» пен «ВВ-» 
аралығы

0,75 %

5-топ «В+» пен «В-» 
аралығы

3,8 %

6-топ «В-»-тен төмен 
немесе жоқ

22 %

Қазақстан Республикасының резиденттері - қайта сақтандырушылармен жасалған 
қайта сақтандыру шарттары

7-топ «В» немесе одан 
жоғары; «kzВВ» 
немесе одан 

жоғары

0 %

8-топ «В» төмен неме-
се «kzВВ»

0,21 %

9-топ >1,75 0 %

10-топ >1,5 0,05 %

11-топ >1,25 0,1 %

12-топ >1,0 0,2 %

13-топ > 0,9 5 %
ЕАЭО туралы шартқа қатысушы елдердің қайта сақтандырушыларымен жасалған 

қайта сақтандыру шарттары
14-топ «ВВВ+» пен 

«ВВВ-» аралығы
0%

15-топ «ВВ+» пен «ВВ-» 
аралығы

0,21 %

16-топ «В+» пен «В-» 
аралығы

0,75 %

17-топ «В-»-тен төмен 
немесе жоқ

22%

Жиынтығы: ххх ххх
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

 3-кесте. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асы-
ратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне қайта сақтандыруды қызметінің 
ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

«Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының
ең төмен мөлшерін есептеу

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сома-
сы

1 2 3
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сəйкес)

1110

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша 
комиссиялық сыйақы төлеу шығыстарының сомасы

1120

Алдыңғы қаржы жылындағы корпоративтік табыс салығының со-
масы

1130

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған түзетілген сақтандыру 
сыйлықақылары («1110» - «1120» - «1130»)

1100

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сəйкес)

1210

Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген 
сақтандыру сыйлықақылары 
(«1210» - «1120» - «1130»)

1200

Сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша 
қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан 
əрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сыйлықақылар 
(егер «1100» ≥ «1200» болса, онда «1100»; егер «1100» < «1200» 
болса, онда «1200»)

1010

А аралық қорытындысы:
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «1010» > 1 500 000 болса, 
онда (1 500 000 х 0,18 + («1010» - 1 500 000) х 0,16); 
егер «1010» < 1 500 000 болса, онда «1010» х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «1010» > 3 500 000 болса, онда 
(3 500 000 х 0,18 + («1010» - 3 500 000) х 0,16); 
егер «1010» < 3 500 000 болса, онда «1010» х 0,18)

1020

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген, сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық 
сақтандыру төлемдері («1311» + «1312» + «1313»)

1310

Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық 
сақтандыру төлемдері

1311

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы 
жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі 
қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру 
төлемдері

1312

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы 
жылы  ның соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақ-
тан дырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері

1313

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері («1321» + «1322» + «1323»)

1320

Алдыңғы қаржы жылында есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері

1321

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1322

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1323

Түзету коэффициенті (егер «1310» / «1320» > 0,5 болса, онда 
«1310» / «1320»; егер «1310» / «1320» < 0,5 болса, онда 0,5)

1300

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(«сыйлықақылар əдісімен») («1020» х «1300»)

1000

 

«Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшерін есептеу

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Жиынтық 
сақтандыру 
төлемдері

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген 
(Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 13-тармағы 
2) тармақшасының талаптарын ескере отырып) 
(«2111» + «2112» + «2113»):

2110

алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген 2111
алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 1 (бір) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2112

алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 2 (екі) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2113

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан əрі - Заң) 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 
14) тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді 
сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта) 
ұйымдары үшін алдыңғы 
7 (жеті) қаржы жылына есептелген жиынтық 
сақтандыру төлемдері («2121» +... + «2127»):

2120

алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген 2121
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2122

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2123

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 3 (үш) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2124

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 4 (төрт) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2125

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 5 (бес) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2126

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) 
жылдағы, жылдың соңына есептелген

2127

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттел-
меген шығындар резервінің сомасы

2210

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы 
жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар 
резервінің сомасы

2310

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) жылдағы, қаржы 
жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар 
резервінің сомасы (Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14) 
тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді сақтандыруды жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін)

2320

Одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 
х («2110» + «2210» - «2310»))

2030

Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14) тармақшаларында 
көрсетілген тəуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін одан əрі есептеуге 
арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/7 х («2120» + «2210» 
- «2320»)

2031

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер 
əдісімен»):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «2030» > 1 000 000 болса, онда ((1 000 000 х 0,26 + («2030» 
- 1 000 000) х 0,23) х «1300»); егер «2030» < 1000 000 болса, онда 
«2030» х 0,26 х «1300»)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «2030» > 2 500 000 болса, онда ((2 500 000 х 0,26 + («2030» 
- 2 500 000) х 0,23) х «1300»); егер «2030» < 2 500 000 болса, онда 
«2030» х 0,26 х «1300»)

2000

 Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1000» неме-
се «2000», ең жоғары шама)

3000

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 14-тармағында көрсетілген 
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ең төменгі 
төлем қабілеттілігі маржасын ұлғайту сомасы

3010

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының түзетілген ең 
төмен мөлшері («3000» + «3010»)

3100

Алдыңғы қаржы жылындағы төлем қабілеттілігі маржасының ең 
төмен мөлшері

4100

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелме-
ген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде

4010

Алдыңғы қаржы жылының басындағы мəлімделген, бірақ реттелме-
ген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде

4020

Алдыңғы қаржы жылындағы резерв коэффициентіне түзетілген 
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (егер «4010» 
/ «4020» > 1 болса, онда «4100», егер «4010» / «4020» < 1 болса, 
онда «4100» х («4010» / «4020»))

4000

Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(егер «4000» ≤ «3100» болса, онда «3100», егер «4000» > «3100» 
болса, онда «4000»)

5000

Кепілдік беру қорының ең аз мөлшері 6000
Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруден-
циалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне 
сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер 
сомасының бір бөлігі)

7000

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері («6000» + осы 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық норматив-
терді орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген, 
қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

8000

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшері («7000» немесе «8000», ең жоғары шама)

9000

 
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 

үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық 
капитал

111

Артықшылықты акциялар 112
Алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген кірісі 113
Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер резерві жəне 
Тұрақтандыру резерві

114

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің 
мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді 
қоспағанда материалдық емес активтер (жинақталған аморти-
зацияны есептегендегі өзіндік құнының жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы активтерінен 10 (он) пайыздан аспайтын 
мөлшерде)

115

Алдыңғы жылдардың орны толтырылмаған шығыны 116
Есепті кезеңнің орны толтырылмаған шығыны 117
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар 118
Заңның 32-бабына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының еншілес ұйымдары не сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының қомақты қатысуы бар тұлға болып табылатын 
тұлғаларға берілген реттелген қарыздар

119

А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - 
«116» - «117» - «118» - «119»)

100

Белгіленген өтеу мерзімі бар реттелген борыш 201
Белгіленген өтеу мерзімі жоқ реттелген борыш 202
Артықшылық берілген акциялар 203
Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») 211
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:
(егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама) болса, 
онда 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама);
егер «211» < 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама) болса, 
онда «211»)

200

Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе 
«15000», ең төменгі шама)

300

Төлем қабілеттілігін маржасының ең төмен мөлшері («9000») 400
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі 
(300/400)

500

 

4-кесте. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін 
жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу «Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік 

сақтандыру» сыныптары үшін
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмайтын қайтыс 
болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға 
дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тəуекелді капитал («1113» 
- «1111»)

1110

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы 1111
Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 1112
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

1113

Қайта сақтандырушының сақтандыру сомасындағы үлесі 1114
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмайтын қайтыс болған 
жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап 5 
(бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тəуекелді капи-
тал («1123» - «1121»)

1120

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы 1121
Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 1122
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

1123

Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі 1124
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмайтын қайтыс болған 
жағдайда өмірді сақтандырудың қалған шарттары бойынша 
жиынтық тəуекелді капитал («1133» - «1131»)

1130

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы 1131
Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 1132
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

1133

Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі 1134
Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша тəуекелді капитал («1110» 
+ «1120» + «1130»)

1140

Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының 
үлесі шегерілген тəуекелді капитал («1140» + «1112» - «1114» + 
«1122» - «1124» + «1132»-«1134»)

1150

Түзету коэффициенті (егер «1150» / «1140» > 0,5 болса, онда 
«1150» / «1140»; егер «1150» / «1140» < 0,5 болса, онда 0,5)

1160

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойын-
ша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1110» х 
0,001 + «1120» х 0,0015 + «1130» х 0,003) х «1160»))

1170

Басқа да өмірді сақтандыру шарттары
Зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылы-
ның соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1210

Өзге сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының 
соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1211

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін есептеу үшін қалыптастырылған 
сақтандыру резерврерінің сомасы:
(«1210» х 0,04 +«1211» х 0,04) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(«1210» х осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 21-тармағында белгіленген пайыздың тиісті 
мөлшері +«1211» х 0,04)

1220

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру 
резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып 
қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1230

Түзету коэффициенті (егер «1230» / («1210+1211») > 0,85 болса, 
онда «1230» / («1210+1211»), егер 
«1230» / («1210+1211») < 0,85 болса, онда 0,85)

1240

Басқа да өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем 
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1220» х «1240»)

1200

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері 
(«1170» + «1200»)

1000

 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының инвестицияларында сақтанушының 

қатысуымен өмірді сақтандыру түрі үшін
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы инвестициялық тəуекелді көтеретін өмірді 
сақтандыру шарттары
Алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру 
резервтерінің сомасы

2110

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру 
резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып 
қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

2120

Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сома-
сы («2110» х 0,04)

2130

Түзету коэффициенті (егер «2120» / «2110» > 0,85 болса, онда 
«2120» / «2110»; егер «2120» / «2110» ≤ 0,85 болса, онда 0,85)

2140

А аралық жиынтығы («2130» х «2140») 2100
Сақтанушы инвестициялық тəуекелді көтеретін жəне ол 5 (бес) жылдан астам 

мерзімдегі белгіленген əкімшілік шығыстардың орнын толтыратын өмірді 
сақтандыру шарттары

Алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру 
резервтерінің сомасы

2210

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі 
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде қалыптастырылған 
сақтандыру резервтерінің сомасы

2220

Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сома-
сы («2210» х 0,01)

2230

Түзету коэффициенті (егер «2220» / «2210» > 0,85 болса, онда 
«2220» / «2210»; егер «2220» / «2210» ≤ 0,85 болса, онда 0,85)

2240

Б аралық жиынтығы («2230» х «2240») 2200
Сақтанушы инвестициялық тəуекелді көтеретін жəне ол 5 (бес) жылдан астам 
мерзімдегі белгіленбеген əкімшілік шығыстардың орнын толтыратын өмірді 

сақтандыру шарттары
Алдыңғы қаржы жылындағы əкімшілік шығыстар 2310
В аралық жиынтығы («2310» х 0,25) 2300
Тəуекелді капиталдың мəні теріс болмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді 
сақтандыру шарттары
Алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру 
резервтерінің сомасы

2410

Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі 
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде қалыптастырылған 
сақтандыру резервтерінің сомасы

2411

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
жиынтық сақтандыру сомасы

2420

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша 
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде жиынтық сақтандыру 
сомасы

2421

Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша тəуекелді капитал («2420» 
- «2410»)

2430

Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда 
өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының 
үлесін шегерілгенде тəуекелді капитал («2421» - «2411»)

2440

Түзету коэффициенті (егер «2440» / «2430» > 0,5 болса, онда 
«2440» / «2430»; егер «2440» / «2430» ≤ 0,5 болса, онда 0,5)

2450

Г аралық жиынтығы («2430» х 0,003 х «2450») 2400
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («2100» + 
«2200» + «2300» + «2400»)

2000

 
«Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайдан сақтандыру» жəне 

«қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан 
мiндеттi сақтандыру» сыныптары үшін

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы (осы қаулымен бекітілілген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдісте-
месінің 23-тармағы екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып)

3110

Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша 
комиссиялық сыйақы төлеу шығыстар сомасы

3120

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру сыйлықақыларына салық 
салу сомасы

3130

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған, түзетілген сақтандыру 
сыйлықақылары («3110» - «3120» - «3130»)

3140

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы

3150

Алдыңғы қаржы жылында түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген 
сақтандыру сыйлықақылары («3150» - «3120» - «3130»)

3160

Сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша 
қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан 
əрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру 
сыйлықақылары (егер «3140» ≥ «3160», онда «3140»; егер «3140» 
< «3160», онда «3160»)

3100

А аралық жиынтығы:
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «3100» > 1 500 000 болса, онда 
(1 500 000 х 0,18 + («3100» - 1 500 000) х 0,16); 
егер «3100» < 1 500 000 болса, онда «3100» х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «3100» > 3 500 000 болса, 
онда (3 500 000 х 0,18 + («3100» - 3 500 000) х 0,16); 
егер «3100» < 3 500 000 болса, онда «3100» х 0,18)

3200

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылында есептелген сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген 
жиынтық сақтандыру төлемдері («3311» + «3312» + «3313»)

3310

Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген сақтандыру 
төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген 
жиынтық сақтандыру төлемдері

3311

Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 
шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, 
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін жиынтық 
сақтандыру төлемдері

3312

Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі 
шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы 
қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін жиынтық сақтандыру 
төлемдері

3313

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері («3321» + «3322» + «3323»)

3320

Алдыңғы қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері

3321

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1(бір) жылға, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3322

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, қаржы 
жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3323

(Жалғасы 15-бетте) 
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Түзету коэффициенті (егер «3310» / «3320» > 0,5, онда «3310» / 
«3320»; егер «3310» / «3320» ≤ 0,5, онда 0,5)

3300

Төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері («сыйлықақылар 
əдісімен») («3200» х «3300»)

3400

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру 
төлемдері («3511» + «3512» + «3513»):

3510

алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген 3511

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, жылдың 
соңына есептелген

3512

алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың 
соңына есептелген

3513

Алдыңғы қаржы жылының соңына мəлімделген, бірақ реттелме-
ген резерв сомасы

3520

Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңы-
на мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві сомасы

3530

Одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері 
(1/3 х («3510» + «3520» - «3530»))

3500

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер 
əдісімен»):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «3500» > 1 000 000, 
онда ((1 000 000 х 0,26 + («3500» - 1 000 000) х 0,23) х «3300»); 
егер «3500» < 1 000 000 болса, онда «3500» х 0,26 х «3300»
2018 жылдың 1 қаңтардан бастап:
(егер «3500» > 2 500 000, 
онда ((2 500 000 х 0,26 + («3500» - 2 500 000) х 0,23) х «3300»); 
егер «3500» 2 500 000 болса, онда «3500» х 0,26 х «3300»

3600

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшері («3400» немесе «3600», ең жоғары шама)

3000

 
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері

 
(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен 
мөлшері («1000» + «2000» + «3000»)

4000

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері 5000
Төлем қабілеттілігі маржасының есептелген ең төмен 
мөлшері (4000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 
2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген 
міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

6000

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді 
орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта 
сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

7000

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («6000» неме-
се «7000», ең жоғары шама)

8000

 
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 

үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу
 

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Сомасы

1 2 3

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық 
капитал

111

Артықшылықты акциялар 112

Алдыңғы кезеңдердегі бөлінбеген кіріс 113

Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер резерві жəне 
Тұрақтандыру резерві

114

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің 
мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз 
етуді қоспағандағы материалдық емес активтер (жинақталған 
амортизациясы ескерілген өзіндік құны жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан аспайтын 
мөлшерде)

115

Алдыңғы жылдардағы орны толтырылмаған шығын 116

Есепті кезеңдегі орны толтырылмаған шығын 117

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар 118

Заңның 32-бабына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының еншілес ұйымы не сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының қомақты қатысуы бар тұлғалар болып табылатын 
тұлғаларға берілген реттелген қарыздар

119

А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - 
«116»- «117» - «118» - «119»)

100

Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш 201

Өтеу мерзімі тіркелмеген реттелген борыш 202

Артықшылық берілген акциялар 203

Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») 211

Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:
егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама), онда 
0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама); егер «211» < 0,5 х 
(«100» немесе «400», ең төменгі шама), онда«211»)

200

Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе 
«15000», ең төменгі шама)

300

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («8000») 400

Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі 
(300/400)

500

 

5-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі 
бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептеу

 
(мың теңгемен)

№ Көрсеткіш атауы Жол 
коды

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Ескері-
летін 
көлем

Есеп-
телетін 
сома

1 2 3 4 5 6

1 Ақша - барлығы («11111» +... + «11114»), 
оның ішінде:

11110 100 %

1.1 қайта сақтандыру активтерін шегергенде 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан 
аспайтын сомада кассадағы ақша

11111 100 %

1.2 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша

11112 100 %

1.3 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгей дегі банктеріндегі ағымдағы 
шоттардағы ақша

11113 100 %

1.4 Қазақстан Республикасының екінші дең-
гей дегі банктеріндегі картшоттардағы 
ақша

11114 100 %

1.5 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктеріндегі жəне орталық 
депозитарийдегі бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымның шоттарындағы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11115 100 %

1.6 Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық 
басқару қызметін жүзеге асыратын 
ұйымның шоттарындағы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11116 100 %

2 Салымдар - барлығы («11121» +...+ 
«11123»), оның ішінде:

11120 X

2.1 мынадай талаптардың бiрiне сəйкес 
келетін Қазақстан Республикасының 
екiншi деңгейдегi банктеріндегі са-
лымдар: күмəндi борыштар бойынша 
резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен 
есептелген сыйақы сомасын ескере 
отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» 
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
резиденттер емес - бас банктерi 
күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негiзгi борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкілі бойынша «А-» 
төмен емес шетел валютасындағы 
ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
резиденттер-еншiлес банктер болып та-
былады

11121 100 %

2.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негiзгi борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «В»-дан 
«В+»-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzB+»-
тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингілiк бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктеріндегі салымдар

11122 75 %

3 Күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған 
(оның ішінде басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес эмиссияланған) 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздары, кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды 
жүзеге асыратын, акцияларының жүз 
пайызы Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға 
шығарған борыштық бағалы қағаздар

11130 100 %

4 Күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқарушы органдары шығарған, қызметін 
Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын қор биржасының рес-
ми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы 
қағаздар

11140 100 %

5 Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын қор биржасының 
ресми тізіміне енгізілетін Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының 
мемлекеттік емес бағалы қағаздары - 
барлығы («11151» +... + «11158»), оның 
ішінде:

11150 X

5.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ-» төмен емес халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бо-
йынша «kzBB» төмен емес рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бо-
йынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар эмитенттердiң акциялары жəне осы 
акциялар базалық активтерi болып табы-
латын депозитарлық қолхаттары

11151 100 %

5.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, осы Кестенің 5.1-жолын-
да көрсетілген акцияларды қоспағанда, 
Қазақстан қор биржасы индексінің өкілдік 
тізіміндегі эмитенттердің акциялары 
жəне осы акциялар базалық активтерi 
болып табылатын депозитарлық 
қолхаттары

11152 100 %

5.3 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«В»-дан «В+»-қа дейінгі халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша 
«kzB+»-тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бо-
йынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар эмитенттердiң акциялары жəне осы 
акциялар базалық активтерi болып табы-
латын депозитарлық қолхаттары

11153 75 %

5.4 Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес шығарылған, 
Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 15175 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 27 
наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген 
Эмитенттерге жəне олардың қор 
биржасында айналысқа жіберілетін 
(жіберілген) бағалы қағаздарына, 
сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекеле-
ген санаттарына қойылатын талаптарға 
(бұдан əрі – № 54 талаптар) сəйкес қор 
биржасының ресми тізіміне енгізілген ак-
циялар жəне осы Кестенің 5.1, 5.2 жəне 
5.3-жолдарында көрсетілген акцияларды 
қоспағанда, күмəнді борыштар бойын-
ша резервті шегере отырып, базалық 
активі осы акциялар болып табылатын 
депозитарлық қолхаттар

11154 50 %

5.5 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ-» төмен емес халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бой-
ынша «kzBB» төмен емес рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар (эмитентінде бар) 
Қазақстан Республикасының жəне басқа 
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11155 100 %

5.6 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«В»-дан «В+»-қа дейінгі халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi не-
месе Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi 
бойынша «kzB+»-тан «kzBВ-»-қа 
дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар (эмитентінде бар) 
Қазақстан Республикасының жəне басқа 
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11156 75 %

5.7 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) осы Кестенің 5.5 жəне 5.6-жолда-
рында көрсетілген борыштық бағалы 
қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға 
сəйкес қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілген борыштық бағалы қағаздар

11157 50 %

6 Күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік 
қоғамының акциялары

11160 100 %

7 Күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкiлi 
бойынша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз 
рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтері 
шығарған мемлекеттік мəртебесі бар 
бағалы қағаздар

11170 100 %

8 Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік 
емес бағалы қағаздар барлығы («11181» 
+ «11182»), оның ішінде:

11180 X

8.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ-» төмен емес халықаралық 
рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
эмитенттердің акциялары жəне осы ак-
циялар базалық активтерi болып табы-
латын депозитарлық қолхаттары

11181 100 %

8.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi 
шегергенде, (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ-» 
төмен емес халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар борыштық 
бағалы қағаздар

11182 100 %

9 Күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 
39-тармағында тізбесі айқындалған 
халықаралық қаржы ұйымдарының 
бағалы қағаздары

11190 100 %

10 Лондондық бағалы металдар нарығының 
қауымдастығы (London Bullion Market 
Association) қабылдаған халықаралық 
сапа стандарттарына сəйкес 
келетін жəне осы қауымдастықтың 
құжаттарында «Лондондық сапалы 
жеткізілім» («London Good Delivery») 
стандарты ретінде белгіленген 
тазартылған бағалы металдары мен ме-
талды депозиттері, оның ішінде Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі 
бойынша «АА» төмен емес халықаралық 
рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының резиденті емес - 
банктердегі тазартылған бағалы метал-
дар мен металды депозиттер

11200 100 %

11 Пайлар - барлығы («11211» +... + 
«11213»), оның ішінде:

11210 X

11.1 күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 
38-тармағы 12) тармақшасының талапта-
рына сəйкес келетін пайлар

11211 100 %

11.2 күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің 
жəне оларды есептеу əдістемесінің 
38-тармағы 13) тармақшасының талапта-
рына сəйкес келетін пайлар

11212 75 %

11.3 күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде, ашық жəне интервалды 
инвестициялық пай қорының пайлары

11213 50 %

12 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) 
тармақшасының талаптарына сəйкес 
келетін исламдық қаржыландыру 
құралдары

11220 100 %

13 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 16) 
тармақшасының талаптарына сəйкес 
келетін исламдық қаржыландыру 
құралдары

11230 100 %

14 «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша 
қызметін жүзеге асыратын сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының 
сақтанушыларына негізгі борыш со-
масынан 100% (жүз) пайыз көлемінде 
қарыздар

11240 100 %

15 Қайта сақтандыру активтерін шегер-
генде, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының активтері сомасынан 5 (бес) 
пайыздан аспайтын сомадағы жылжы-
майтын мүлік түріндегі негізгі құрал-
жабдықтар

11250 100 %

16 Қайта сақтандыру активтерін шегер-
генде, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары 
үшін сатып алынған бағдарламалық 
қамтамасыз ету (жинақталған аморти-
зацияны ескергендегі өзіндік құнның 
жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының активтері сомасынан 10 (он) 
пайыз аспайтын мөлшерде)

11260 100 %

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

17 Қайта сақтандырушылардан алынатын 
сомалар, қайта сақтандыру активтерін 
шегергенде сақтанушылардан (қайта 
сақтанушылардан) жəне делдалдар-
дан алынатын сақтандыру (қайта 
сақ тандыру) ұйымының активтері 
сомасы нан 10 (он) пайыздан аспайтын 
сомадағы сақтандыру сыйлықақылары 
-(күмəнді борыштар бойынша резервті 
шегергенде)

12100 100 %

18 Сапасы жəне өтімділігі бойынша 
жіктелуін ескере отырып, активтер 
жиынтығы - («11110» + «11120» + 
«11130» +... + «11200» + «11210» + 
«11220» + «11230»+ …+ «12100»)

12000 X X

19 Қайта сақтандырушының үлесін шегер-
генде сақтандыру резервтері - СР

13000 X

20 Сақтандыру резервтері сомасын 
қоспағанда, міндеттемелер

14000

21 Активтерді сапасы жəне өтімділігі бой-
ынша жіктелуін ескере отырып есептел-
ген нақты төлем қабілеттілігі маржасы 
(«12000» - «13000» - «14000»)

15000 X X

22 Қайта сақтандыру активтерін шегерген-
де, активтер сомасы

16000 X

 

Активтерді əртараптандыру нормативтерін есептеу

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір бан-
кте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар бойынша 
резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 20 
(жиырма) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты/ 
рейтингі

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Активтер 
сомасы-
нан пай-

ыз
1 2 3 4 5
1. Екінші деңгейдегі банк    

1.1. екінші деңгейдегі банктің атауы    
1.1.1. акциялары    
1.1.2. борыштық бағалы қағаздары    
1.1.3. банктегі салымдары    
1.1.4. банктегі ақшасы    
1.1.5. «кері РЕПО» операциялары    

2. Банктің үлестес тұлғалары    
2.1. банктің үлестес тұлғасының атауы    

2.1.1. акциялары    
2.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.1.3. салымдары    
2.1.4. ақшасы    
2.1.5. «кері РЕПО» операциялары    

... ………….    
n. ………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    

 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір бан-
кте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға жиынтық орналастыру (күмəнді 
борыштар бойынша резервті шегергенде) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 
15 (он бес) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты/ 
рейтингі

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Активтер
сомасынан 

пайыз

1 2 3 4 5
1 Екінші деңгейдегі банк    

1.1 екінші деңгейдегі банктің атауы    
1.1.1 акциялары    
1.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
1.1.3 банктегі салымдары    
1.1.4 банктегі ақшасы    
1.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

2 Банктің үлестес тұлғалары    
2.1 банктің үлестес тұлғасының атауы    

2.1.1 акциялары    
2.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.1.3 салымдары    
2.1.4 ақшасы    
2.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

... ………….    
n. ………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де 
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
42-тармағы 3) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір бан-
кте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар бойынша 
резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 
(он) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты/ 
рейтингі

Баланс 
бойынша 
сомасы

Активтер
сомасынан 

пайыз
1 2 3 4 5
1 Екінші деңгейдегі банк    

1.1 екінші деңгейдегі банктің атауы    
1.1.1 акциялары    
1.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
1.1.3 банктегі салымдары    
1.1.4 банктегі ақшасы    
1.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

2 Банктің үлестес тұлғалары    
2.1 банктің үлестес тұлғасының атауы    

2.1.1 акциялары    
2.1.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.1.3 салымдары    
2.1.4 ақшасы    
2.1.5 «кері РЕПО» операциялары    

... ………….    
n ………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    
 
Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада жəне осы заңды 

тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын 
ескере отырып) жəне ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық 
орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге 
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Эмитент атауы Эмитент 
санаты

Баланс 
бойын-
ша со-
масы

Активтер
сомасынан 

пайыз

1 2 3 4 5
1 Заңды тұлға    
1 Заңды тұлғаның атауы    

1.1 акциялары    
1.2 борыштық бағалы қағаздары    
1.3 «кері РЕПО» операциялары    
1.4 ақшасы    
2 Үлестес тұлғаның атауы    

2.1 акции    
2.2 борыштық бағалы қағаздары    
2.3 «кері РЕПО» операциялары    
2.4 ақшасы    
… …………….    
n …………….    

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)    
 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен жасалатын «кері 

РЕПО» мəмілелері күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге (қор биржасының сау-
да жүйесінде) жəне автоматты тəсілмен ғана жасалады (НД3) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 50 (елу) пайыздан көп емес

 
(мың теңгемен)

№ Операция мəні РЕПО операциясының 
мерзімі (күндермен)

Баланс бойын-
ша сомасы

Активтер сома-
сынан пайыз

1 2 3 4 5
1 «Кері РЕПО» 

операциялары
   

1.1     
1.2     
1.3     
n     
 

(мың теңгемен)

№ Көрсеткіш атауы Баланс 
бойынша 
сомасы

Активтер 
сомасынан 

пайыз
1 2 3 4
1 Тазартылған бағалы металдар мен металды депо-

зиттерге 12 (он екі) айдан көп емес мерзімге жиынтық 
орналастыру (НД4) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

2 Қызметін «өмірді сақтандыру» саласында жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
сақтанушыларына берілген қарыздардың жиынтық 
мөлшері - (НД5) осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

3 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздарға («кері 
РЕПО» операцияларды ескере отырып) жиынтық 
орналастыру (НД6) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

4 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған 
халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына 
(«кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) 
жиынтық орналастыру (НД7) - осы қаулымен 
белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нор-
малар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес 
есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан 
көп емес

5 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-
генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимит-
тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есеп-
теу əдістемесінің 38-тармағы 12) жəне 13) тар-
мақ шаларының талаптарына сəйкес келетін 
пайларға инвестициялардың жиынтық мөлшері 
(НД8) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

6 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, ашық жəне интервалды инвестициялық пай 
қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық 
мөлшері (НД8-1) - осы қаулымен белгіленген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептел-
ген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес

7 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға 
инвестициялардың жиынтық мөлшері (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере оты-
рып) (НД9) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

8 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) жəне 
16) тармақшаларының талаптарына сəйкес 
келетін исламдық қаржыландыру құралдарына 
инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД10) - 
осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің 
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу 
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген актив-
тер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

       6-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін есептеу
 

(мың теңгемен)

№ Көрсеткіш атауы Баланс 
бойынша 
сомасы

Ескері-
летін 
көлемі

Есеп-
теуге 
сома

1 Ақша - барлығы, оның ішінде: 100%
1.1 қайта сақтандыру активтерін шегерген-

де, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспай-
тын сомада кассадағы ақша

1.2 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктеріндегі жəне орталық депозитарийдегі 
бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ақшасы

100%

1.3 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктеріндегі инвестициялық портфельді 
басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымының 
шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ақшасы

100%

2 Салымдар - барлығы, оның ішінде: X
2.1 мынадай талаптардың бiрiне сəйкес келетін 

Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктеріндегі салымдар:
күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «ВВ-» төмен 
емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» төмен 
емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
резиденттер емес - бас банктерi күмəндi борыш-
тар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш 
пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен емес 
шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
резиденттер-еншiлес банктер болып табылады

100%

2.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «В»-дан «В+»-қа 
дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzB+»-тан «kzBВ-
»-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктеріндегі салымдар

75%

3 Күмəндi борыштар бойынша резервтi шегер-
генде, (негізгі борыш пен есептелген сый ақы 
сомасын ескере отырып) Қазақстан Респуб-
ликасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі шығар ған (оның 
ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес эмиссияланған) Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік бағалы қағаздары, акция-
ларының жүз пайызы Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкіне тиесілі, кəсіпкерлік 
қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге 
асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды 
тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

100%

4 Күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдары шығарған, 
қызметін Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілетін борыштық бағалы қағаздар

100%

5 Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асыратын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілетін Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы 
қағаздары, оның ішінде:

X

5.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен 
емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard 
& Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» 
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар эмитенттердiң акциялары жəне осы ак-
циялар базалық активтерi болып табылатын 
депозитарлық қолхаттары

100%

5.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, осы Кестенің 5.1-жолында көрсетілген ак-
цияларды қоспағанда, Қазақстан қор биржасы 
индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттердің акция-
лары жəне осы акциялар базалық активтерi бо-
лып табылатын депозитарлық қолхаттары

100%

5.3 күмəндi борыштар бойынша резервтi ше-
гергенде, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В»-
дан «В+»-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша 
«kzB+»-тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингтiк бағасы 
немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар эмитенттердiң акциялары жəне осы 
акциялар базалық активтерi болып табылатын 
депозитарлық қолхаттары

75%

5.4 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, № 54 талаптарда көзделген қор биржасының 
ресми тізіміндегі «акциялар» секторының 
талаптарына сəйкес келетін, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
шығарылған акциялар жəне осы Кестенің 5.1, 5.2 
жəне 5.3-жолдарында көрсетілген акцияларды 
қоспағанда, осы акциялар базалық активтері бо-
лып табылатын депозитарлық қолхаттар

50%

5.5 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВ-» төмен емес халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша «kzBB» 
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
(эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының 
жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған борыштық бағалы қағаздар

100%

5.6 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«В»-дан «В+»-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s ұлттық шəкiлi бойынша 
«kzB+»-тан «kzBВ-»-қа дейін рейтингтiк бағасы 
немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар

75%

(Жалғасы 17-бетте) 
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5.7 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы со-
масын ескере отырып) осы Кестенің 5.5 жəне 
5.6-жолдарында көрсетілген борыштық бағалы 
қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға 
сəйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген 
борыштық бағалы қағаздар

50%

6 Күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық 
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз 
рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттірдің орталық үкіметтері 
шығарған, мемлекеттік мəртебесі бар бағалы 
қағаздар

100%

7 Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес 
бағалы қағаздар:

100%

7.1 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ-» төмен 
емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар эмитенттердің ак-
циялары жəне осы акциялар базалық активтерi 
болып табылатын депозитарлық қолхаттары

100%

7.2 күмəндi борыштар бойынша резервтi шегерген-
де, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ-» төмен емес халықаралық рейтингтiк 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
борыштық бағалы қағаздар

100%

8 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-
генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне олар-
ды есептеу əдістемесінің 39-тармағында тізбесі 
айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының 
бағалы қағаздары

100%

9 Лондондық бағалы металдар нарығының 
қауымдастығы (London Bullion Market Association) 
қабылдаған халықаралық сапа стандарттары-
на сəйкес келетін жəне осы қауымдастықтың 
құжаттарында «Лондондық сапалы жеткізілім» 
(«London Good Delivery») стандарты ретінде 
белгіленген тазартылған бағалы металдары мен 
металды депозиттері, оның ішінде Standard & 
Poor’s агенттігінің «АА» төмен емес халықаралық 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының 
резиденті емес - банктердегі тазартылған бағалы 
металдар мен металды депозиттер

100%

10 Пайлар - барлығы, оның ішінде: X
10.1 күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-

генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимит-
тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 12) тармақ-
шасының талаптарына сəйкес келетін пайлар

100%

10.2 күмəнді борыштар бойынша резервті шегер-
генде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимит-
тердің нормативтік мəндерінің жəне оларды 
есептеу əдістемесінің 38-тармағы 13) тармақ-
шасының талаптарына сəйкес келетін пайлар

75%

10.3 күмəнді борыштар бойынша резервті шегерген-
де, ашық жəне интервалды инвестициялық пай 
қорының пайлары

50%

11 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 15) 
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін 
исламдық қаржыландыру құралдары

100%

12 Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне 
оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 16) 
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін 
исламдық қаржыландыру құралдары

100%

13 Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы - ВА
14 Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде 

сақтандыру резервтері - СР
15 Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің 

нормативі
 
Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________________________ ____________
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)    (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
__________________________________________________________ ____________
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)    (қолы)

Орындаушы
______________________________________________ ____________ ____________
      (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)         (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні  20__жылғы _____ ___________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген

 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді 
орындауы туралы есептің нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді 

орындауы туралы есеп
 

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын жасайды жəне есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен жəне 
пайызбен (үтірден кейін екі белгіге дейін) белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000 
(бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

 
 2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық 

нормативтерді орындауы туралы мəліметтерді толтыру бойынша түсіндірме
 
6. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне қайта сақтандыруды 

қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің 1-жолында төлем 
қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің мəні.

7. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне қайта сақтандыруды 
қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 жəне 1.8-жолдарында төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін 
есептеу мəндері көрсетіледі.

8. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне қайта сақтандыруды 
қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің 15-жолында өтімділігі 
жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің орындалу туралы ақпарат көрсетіледі (иə/
жоқ). Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің нормативі кемінде 1 (бірлік) болуы тиіс. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ішінде өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі 
нормативін сақтамаған жағдайда нормативтің мəніне «жоқ» деп қойылады.

 
3-тарау. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің ұлғаю сомасын 

толтыру бойынша түсіндірме
 
9. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері қолданыстағы қайта сақтандыру 

шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген (берілетін) міндеттемелер көлемінің 
сомасына ұлғайған кезде Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch жəне А.М. 
Best рейтингтік агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының 
халықаралық немесе ұлттық шəкілі бойынша бар рейтингтік бағаларынан ең төмен 
рейтингі пайдаланылады.

 
 4-тарау. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне қайта сақтандыруды 

қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін 
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру бойынша 

түсіндірме
 
10. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 

маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерінің «сыйлықақылар əдісімен» есептелген мəні көрсетіледі.

11. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2110-жолында «Төлемдер əдісін» пайда-
лана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2111, 2112 
жəне 2113-жолдарының мəндеріне сəйкес алдыңғы 3 (үш) қаржы жылы үшін есептелген 
сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

12. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2210, 2310, 2320-жолдарында мəлімделген, 
бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы көрсетіледі.

13. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2000-жолында төлем қабілеттілігі 
маржасының «төлемдер əдісімен» есептелген ең төменгі мəні көрсетіледі.

14. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 3000-жолында 
1000 жəне 2000-жолдарында көрсетілген мəндердің ең жоғары шамасы көрсетіледі.

15. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 9000-жолында 
есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

16. 3-кестенің «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің 500-жолында нақты 
төлем қабілеттілігі маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 
қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі 
нормативінің мəні көрсетіледі.

 
5-тарау. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі 

маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру бойынша түсіндірме
 
17. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары үшін 

төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында «өмірді 
сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.

18. 4-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының инвестицияларын-
да сақтанушының қатысуымен өмірді сақтандыру түрі бойынша төлем қабілеттілігі 
маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2000-жолында сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының инвестицияларында сақтанушының қатысуымен өмірді 
сақтандыру түрі бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есеп-
телген мəні көрсетіледі.

19. 4-кестенің «Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайда 
сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатай-
ым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының 
ең төмен мөлшерін есептеудің 3000-жолында сақтандырудың осы сыныптары бойын-
ша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.

20. 4-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 8000-жолында 
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

21. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 
500-жолында нақты төлем қабілеттілігі маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең 
төмен мөлшерінің қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының 
жеткіліктілігі нормативінің мəні көрсетіледі.

 
 6-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 

өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есепті толтыру бойынша 
түсіндірме

 
22. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 

өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 12000-жолында осы 
қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 30-тармағына 
сəйкес есептелген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бой-
ынша жіктелуін ескере отырып активтер сомасы көрсетіледі.

23. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 
өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 13000-жолында қайта 
сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

24. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен 
өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 15000-жолында осы 
қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 33-тармағының 
талаптарына сəйкес келетін активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере 
отырып, есептелген нақты төлем қабілеттілігінің маржасы көрсетіледі.

 
7-тарау. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебін 

толтыру бойынша түсіндірме
 
25. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебінің 14-жо-

лында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

26. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебінің 15-жо-
лында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының сақтандыру резервтеріне өтімділігі жоғары активтердің қатынасына тең 
өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №142 қаулысына 2-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нор-
малар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге 

шектi банк капиталының мөлшерiне 5-қосымша
 

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң 
кестесi

 
№ Баптар атауы Тəуекел 

дəрежесi 
пайызбен

I топ
1 Қолма-қол теңге 0
2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингі 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы

0

3 Тазартылған бағалы металдар 0
4 Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген қарыздар 0
5 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген 
қарыздар

0

6 Ұлттық Банкке берiлген қарыздар 0
7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген 
қарыздар

0

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

0

9 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына 
берілген қарыздар

0

10 Ұлттық Банктегi салымдар жəне Ұлттық Банкке өзге де талаптар 0
11 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

12 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

0

13 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі 0
14 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының 

салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша 
дебиторлық берешегi

0

15 Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық Банк шығарған 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

16 Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органда-
ры шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы 
қағаздары

0

17 Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасына сəйкес «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық 
кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы 
қағаздар, жəне Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен 
номинирленген Еуразиялық даму банкі шығарған бағалы қағаздар

0

18 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға 
шығарған бағалы қағаздар

0

19 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

0

20 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» кем емес борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған 
бағалы қағаздар

0

21 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашық корреспонденттік 
шоттар бойынша талаптар

0

22 Тəуекелдің І-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

0

II топ
23 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-

се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар елдердiң жəне тиiстi рейтингтiк бағасы жоқ елдердiң 
қолма-қол шетел валютасы

20

24 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне 
берiлген қарыздар

20

25 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне 
берiлген қарыздар

20

26 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

20

27 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарына 
берiлген қарыздар

20

28 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына 
берiлген қарыздар

20

29 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берiлген қарыздар

20

30 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі са-
лымдар

20

31 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

20

32 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

20

33 Тəуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы 
органдарының дебиторлық берешегi

20

34 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

20

35 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

20

36 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

20

37 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органда-
ры шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар, Астана жəне 
Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған 
мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда

20

38 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары 
шығарған бағалы қағаздар

20

39 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

40 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &Poor’s агенттiгiнің 
«ААА»-тан «АА-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzAAA»-тан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

20

41 Тəуекелдің ІІ-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

20

III топ
42 Тазартылмаған бағалы металдар 50
43 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 

тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
үкiметтерiне берiлген қарыздар

50

44 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне 
берiлген қарыздар

50

45 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарына берiлген қарыздар

50

46 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiн төмен емес 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік ор-
гандарына берiлген қарыздар

50

47 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берілген қарыздар

50

48 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 75, 77, 78 жəне 79-жолдарында көрсетілген жеке 
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда 
кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

49 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаның 
сатып алу үшін белгіленген талаптарына сəйкес келетін 
ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ олар бойынша 
сыйақылар

35

50 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың 
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, 
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға 
берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар

35

51 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 75, 77, 78 жəне 79-жолдарында көрсетілген жеке 
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда 
кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына 
дейін қоса алғандағы шекте болады

50

52 Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 75, 77, 
78 жəне 79-жолдарында көрсетілген, жеке тұлғаларға берілген 
қарыздарды қоспағанда)

100

53 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пай-
ыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 
жəне 105-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

100

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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54 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пай-
ыздан көп жəне 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) 
қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы бойын-
ша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі 
бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне осы 
кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 жəне 105-жолдарында көрсетілген 
қарыздарды қоспағанда)

75

55 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 50 (елу) пайыз-
дан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 
жəне 105-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

50

56 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес шағын немесе орта кəсіпкерлікке жатқызылған 
субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге сəйкес келетін 
қарыздар:
1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) 
пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы - теңге

75

57 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
банктерiндегі салымдар

50

58 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

50

59 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

50

60 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

50

61 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

50

62 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейінгі 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы 
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

50

63 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан бастап «А-»-тен төмен 
емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті 
билік органдары шығарған бағалы қағаздар

50

64 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан «А-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

65 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard & Poor’s агенттiгiнің 
«А+»-тан «А-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzA+»-тан «kzA-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

50

66 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ-»-ке дейінгі 
(қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының резидент банктеріне неме-
се Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-дан «ВВ+»-ға дейінгі 
(қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бей-
резидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша та-
лаптар

50

67 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына талаптар 50
68 Тəуекелдің III-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 

сыйақы (осы кестенің 49 жəне 50-жолдарында көрсетілген актив-
тер бойынша есептелген сыйақыны қоспағанда)

50

IV топ
69 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 

рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

100

70 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

100

71 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдарына берiлген қарыздар

100

72 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына 
берiлген қарыздар

100

73 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдарға жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейре-
зидент ұйымдарға берiлген қарыздар

100

74 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдарға жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар жəне 
тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері 
қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен 
жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап берілген жəне шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын 
мерзімге берілген қарыздар

200

75 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды қоспағанда, жеке 
тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның 
ішінде тұтынушылық кредиттер

100

76 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды қоспағанда, тиісті 
валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері қарыз 
алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған 
жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне 
шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге берілген 
қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер

200

77 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сəйкес 
келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген 
қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кре-
диттер:
қарыз берген кезде 2016 жылғы 1 қаңтар - 2016 жылғы 31 
желтоқсан аралығында:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есеп-
теу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе 
қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз 
алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай 
ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9125 тіркелген «Қаржы ұйымдарының банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жəне басқа да операцияларды жүргізуіне 
шектеулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 292 қаулысына 
(бұдан əрі - № 292 қаулы) сəйкес есептелген қарыз алушының 
борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез 
келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (немесе) 
ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 
60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол 
берілген.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының 
бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға 
берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады жəне 
осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді

150

78 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сəйкес келе-
тін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қам-
тамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер:
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ай сайын қарыздар мониторингі 
кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есеп-
теу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз 
алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алу-
шы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде 
жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып № 292 
қаулыға сəйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі 
коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез 
келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (немесе) 
ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 
60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол 
берілген;
3) қарыздардың ай сайынғы мониторингі кезінде осы жолға 
сəйкес 1) немесе 2) тармақшаларда көрсетілген есептеу үшін 
ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының 
бірінде көзделген ақпараты ақпарат болмаған жағдайда, жеке 
тұлға ларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп таныла-
ды жəне осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді

150

79 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа 
да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 
77 жəне 78-жолдарында көрсетілген ипотекалық тұрғын үй 
қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды қоспағанда)

100

80 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық банктерiндегі салымдар

100

81 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымда рын-
дағы жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

100

82 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы 
жоқ резидент ұйымдардағы жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi 
бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар

100

83 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдардың жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейре-
зидент ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

84 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі 100
85 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі тəуелсіз 

рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік 
мəртебесі бар бағалы қағаздар

100

86 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік баға сы жоқ 
елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

100

87 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

100

88 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент ұйымдар жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-
тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейре-
зидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

89 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &Poor’s агенттiгiнің 
«ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBBB+»-тан «kzBBB-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

100

90 «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы 
компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

91 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент 
банктеріне немесе Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан 
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке 
ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

100

92 IV-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

100

93 Төлемдер бойынша есеп айырысулар 100
94 Негізгі қаражат 100
95 Материалдық қорлар 100
96 Сыйақы жəне шығыстар сомасын алдын ала төлеу 100

V топ
97 Қаржы есептілігі ХҚЕС-ға сəйкес шоғырландырылған заңды 

тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлесіне), мерзімсіз қаржы құралдарына, реттелген борышына 
банктің инвестициялары

100

98 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық 
есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (он-
нан) кем пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан 
аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

100

99 банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының 
жай акцияларына банктің инвестициялары жəне шегерілетін 
уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған 
салық активтерінің бөлігі жəне Қалыптардың 11-тармақтың екінші, 
үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан 
шегерілуі тиіс сома жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында 
көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің 
негізгі капиталы айырмасының 17, 65 (он жеті бүтін жүзден алпыс 
бес) пайызынан аспайтын банктің инвестициялары

250

100 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

150

101 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

150

102 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

150

103 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тəуелсiз рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рей-
тингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

150

104 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар резидент емес ұйымдарға жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

150

105 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгей-
дегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) қарыз 
алушы тарапынан валюталық тəуекелдері хеджирлеудің тиісті 
құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап берілген жəне шетел валютасымен 1 (бір) жыл-
дан астам емес мерзімге ұсынылған қарыздар

200

106 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табыла-
тын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген 
қарыздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;

150

9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

107 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингi неме-
се басқа рейтинтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

150

108 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

109 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы, жəне тиiстi 
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150

110 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдардағы салым-
дар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне 
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия 
(Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары 
(Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

111 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар жəне тиiстi рейтингтік бағасы жоқ бейрези-
дент ұйымдардың дебиторлық берешегi

150

112 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдардың 
дебиторлық берешегі:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган 
(Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде 
ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;

150

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 
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21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы; 
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

113 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар

150

114 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы 
қағаздар

150

115 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы 
қағаздар

150

116 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас дең-
гейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

117 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдар шығарған 
бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне 
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);

150

31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия 
(Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi 
(Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

118 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

119 V-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

150

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша 
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне қосымша

 
 Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк 

активтерінің есебіне түсіндірме
 
1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, банкте түзетілген 

құны аталған активтер көлемінің 50 (елу) пайызынан кем емес қамтамасыз етуі бар 
(Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банк активтері 
кестесінің (бұдан əрі - Кесте) 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 жəне 20-жолдарында 
көрсетілген активтер түріндегі) қарыздар банктерде осы тармаққа сəйкес түзетілген 
қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкіндік беретін барабар есепке алу жүйесі болған 
кезде түзетілген қамтамасыз ету құнын шегергендегі тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтер есебіне енгізіледі.

Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 жəне 
20-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға:

салымдар сомасының 100 (жүз) пайызына, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз ету 
ретінде ұсынылғандары;

қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) 
пайызына;

қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың нарықтық құнының 85 
(сексен бес) пайызына тең болады.

Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы 
қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып 
алынған бағалы қағаздарға сəйкес келетін тəуекел дəрежесі бойынша Кестеге сай 
мөлшерленеді.

2. Қарсы агенттен төмен тəуекел дəрежесі бар ұйымдар кепілдік берген (сақтандырған) 
банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдар, дебиторлық берешек, сатып 
алынған бағалы қағаздар, қарыздар, инвестициялар тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген (банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық 
берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың 
кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегі) активтердің есебіне 
борышкердің тəуекел дəрежесі бойынша енгізіледі.

Банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, 
сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берілген 
(сақтандырылған) сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.

3. Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк 
активтерінің есебіне түсіндірменің (бұдан əрі - Түсіндірме) 1-тармағында көрсетілген, 
мынадай:

1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 

5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаға тəуелді немесе оффшорлық аймақ 
аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 

берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар Түсіндірменің 1-тармағында 
көрсетілген қамтамасыз етудің болуына қарамастан, Кестеге сəйкес тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленеді.

4. Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген, мынадай:
1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ 

Standard&Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе 
міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген 
деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар;

2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың 
азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде 
міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің 
аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе жекелей алғанда жарғылық 
капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаларға тəуелді не көрсетілген 
оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып 
табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, оффшорлық аймақтардың 
аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайызынан астамын 
иеленуші заңды тұлғаларға тəуелді немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген, 
бірақ көрсетілген деңгейден төмен емес борыштық рейтингі немесе міндеттемелерінің 
барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген деңгейден төмен 
емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 
берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар тəуекелдің нөл дəрежесі бой-
ынша мөлшерленеді.

5. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін есеп-
теу мақсатында:

ипотекалық тұрғын үй қарызы деп жеке тұлғаларға тұрғын үй салу үшін не оны сатып 
алу жəне (немесе) жөндеу мақсатында берілетін ипотекалық қарыз түсініледі;

тұтынушылық кредит деп жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен бай-
ланысты емес тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алуға 
берілген кредит түсініледі.

6. Егер бағалы қағаз шығарылымының арнайы борыштық рейтингі болса, онда 
тəуекел дəрежесі бойынша банк активтерін мөлшерлеу кезінде бағалы қағаз рейтингін 
ескеру қажет.

7. Валюталардың айырбастау бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының 
өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген 
активтерді қоспағанда, Қалыптардың 21-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелді ескере 
отырып, активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне 
енгізілген активтер кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, 
шартты жəне ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.

8. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін есептеу 
мақсаттары үшін қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыз деп жылжымайтын мүлік 
кепілімен қамтамасыз етілген қарыздарды, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарт-
тары, жылжымайтын мүлікті сатып алу мəні болып табылатын өзге де шарттар бойын-
ша талап ету құқықтарын, қамтамасыз етілуі автокөлік болып табылатын қарыздарды, 
банктік салым шартына немесе ақша кепілі шартына сəйкес банкте орналастырылған, 
берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін ақша қамтамасыз етуі болып табыла-
тын қарыздарды, білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін қарыздарды 
жəне тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде берілетін қарыздарды 
қоспағандағы тұтынушылық қарыз түсініледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №142 қаулысына 3-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi 
нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге 

шектi банк капиталының мөлшерiне 13-қосымша
 

 Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі

№ Баптар атауы Есеп 
коэффициенті 
пайызбен

Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
1 Қолма-қол ақша 100
2 Ұлттық Банктегі депозиттер 100
3 Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, 

акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне тиесілі, кəсіпкерлік қызметпен байланысты 
емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды 
жүзеге асыратын заңды тұлғаға шет мемлекеттердің орталық 
үкiметтерiне, шет мемлекеттердің орталық банктерiне жəне 
халықаралық қаржы ұйымдарына 0 (нөл) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар, 

100

4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 0 (нөл) пайыздан жоғары 
мөлшерленген жағдайда, шет мемлекеттердiң орталық 
үкiметтерiне жəне шет мемлекеттердiң орталық банктерiне 
тиісті елдердің валютасында номинирленген талаптар

100

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
5 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына 

талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті 
билік органдары шығарған, 20 (жиырма) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

85

6 Шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiне, шет 
мемлекеттердiң орталық банктерiне, шет мемлекеттердің 
жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына 
20 (жиырма) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленетін талаптар

85

7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар қаржылық емес ұйымдардың 
бағалы қағаздары

85

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақ мерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктің міндеттемелері болып 
табылмайтын ипотекалық бағалы қағаздар

85

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы              
30 шіл деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№17244 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 13-18-беттерде) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 22 тамыз          №353       Астана қаласы
 

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу 
үшін – Қазақстан Республикасының 

азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның 
үлестес тұлғаларында болуы мүмкін ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелерінің шекті (ең жоғары) 

мөлшерлерін айқындау әдістемесін
бекіту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер 
кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-7) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Шаруа немесе фермер қожалығын 
жүргізу үшін – Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында 
болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскеле рі-
нің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесі бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тəр-
тіппен:

 1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесінің 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына 
ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі-
не жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ 

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 22 тамыздағы №353 бұйрығымен бекітілген

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан 
Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес 
заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы мүмкін 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің шекті (ең 
жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – 

Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 
шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесі (бұдан əрі 
– Əдістеме) 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-7) тармақшасына сəйкес 
əзірленді.

2. Əдістеме ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілуі 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 
шекті (ең жоғары) мөлшерлерін (бұдан əрі – жер учаскелерінің 
шекті (ең жоғары) мөлшерлері) айқындау үшін бірыңғай тəсілді 
қалыптастыру жəне жергілікті жағдайларға жəне көрсетілген 
жерлерді пайдалану шарттары мен ерекшеліктеріне байланысты 
жергілікті өкілді жəне атқарушы органдардың бірлескен 
ұсыныстарын тұжырымдау мақсатында əзірленді. 

3. Осы Əдістемеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) аймақтылық коэффициенті – жер учаскелерінің республика 

аумағындағы табиғи жағдайлар бойынша аймақтарда орналасуын 
көрсететін коэффициент; 

2) жермен қамтамасыз етілу коэффициенті – жалпы республика 
бойынша ұқсас көрсеткішке қатысты экономикалық белсенді ауыл 
халқының бір бірлігіне есептегендегі, нақты облыстың əкімшілік ау-
даны бойынша ауыл шаруашылығы алқаптары (егістік, шабын дықтар, 
жайылымдар) алаңының мөлшерін көрсететін коэффициент;

3) жер учаскесі – жер қатынастары субъектілеріне белгіленген 
тəртіппен бекітіліп берілген, тұйықталған шекарамен бөлінген 
жердің бөлігі; 

4) жер учаскесінің шекті (ең жоғары) мөлшері – ауыл шаруашы-
лығы алқаптарының түрлері бойынша (егістік, шабындық, жайы-
лым) бір əкімшілік ауданның шегінде өндірістің оңтайлы құры-
лымын ескере отырып, жерлерді тиімді пайдалануға арналған 
жер учаскесінің мөлшері;

5) суландырылу коэффициенті – əкімшілік ауданның аумағын-
дағы табиғи жағдайлар бойынша аймақтарда су көздерінің бар-
лығын көрсететін коэффициент;

6) үлестес тұлға – мемлекеттік емес заңды тұлғаға қатысты 
енші лес болып табылатын немесе тəуелді акционерлік қоғам 
болып танылатын ұйым. 

2-тарау. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау
4. Осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес жер учаскелерінің 

шекті (ең жоғары) мөлшерлері облыстың əрбір əкімшілік ауда-
ны, облыстық жəне республикалық маңызы бар қала, астана 
(бұдан əрі – аудан) бойынша жер учаскелерінің базалық шекті 
алаңдарын ауыл шаруашылығы алқаптарының түріне қарай 
жермен қамтамасыз етілу, аймақтық жəне жайылымдардың су-
ландырылу коэффициенттеріне көбейту жолымен есептелінеді.

5. Алқаптар түрлері бойынша ауданның жер учаскелерінің 
базалық шекті алаңы алқаптар түрлері (егістік, шабындықтар, 
жайылымдар) бойынша жеке-жеке, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жəне босалқы жерлердегі ауданның ауылдық 
округінің орташа алаңынан мынадай мөлшерде айқындалады: 

1) Қазақстан Республикасының азаматтарына шаруа немесе 
фермер қожалығын жүргізу үшін – бес пайыз; 

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды 
тұлғаларына жəне оның үлестік тұлғаларына ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін – жиырма бес пайыз. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жəне босалқы жерлердің 
орташа алаңы аудандағы ауылдық округ алқаптарының түр-
лері (егістік, шабындықтар, жайылымдар) бойынша жеке-жеке, 
аудандағы алқаптардың аталған түрлерінің жалпы ала ңын 
аудандағы ауылдық округтердің санына бөлу жолымен есептеледі.

6. Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін есеп-
теген кезде қолданылатын түзету коэффициенттері (жермен 
қамтамасыз етілу, табиғи-ауыл шаруашылығы аймақтары 
бойынша аймақтылық, жайылымдардың суландырылуы) осы 
Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген. 

7. Суармалы ауыл шаруашылығы алқаптары бойынша жер 
учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін есептеу кезінде 
белгіленген мөлшерлерге қосымша мынадай түзету коэффи-
циенттерi қолданылады:

жерасты суларының тереңдiгi: тұщы су - 3 метрден асатын, 
минералды су - 6 метрден астатын тұзданбаған топыраққа - 0,7; 

жерасты суларының тереңдiгі: аз минералданған су 3-6 метр 
болатын аз тұзданған топыраққа - 0,8; 

жерасты суларының тереңдiгi: минералданған су 3 метрден 
төмен болатын орташа жəне қатты тұзданған топыраққа - 0,9. 

8. Бұл ретте аудан шегінде ауыл шаруашылығы алқаптарының 
(егістік, шабындықтар, жайылымдар) түрлері бойынша есептел-
ген жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлері аудан ның 
ауылдық округі алқаптарының (егістік, шабындықтар, жайы-
лымдар) түрлері бойынша жеке-жеке ауыл шаруашылығы мақса-
тын дағы жəне босалқы жерлердің орташа алаңының елу пайы-
зынан аспайды.

Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшері осы тармақтың 
бірінші бөлімінде көрсетілген мөлшерден асып кеткен жағдайда, 
ол ауданның ауылдық округі алқаптарының (егістік, шабындықтар, 
жайылымдар) түрлері бойынша жеке-жеке ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жəне босалқы жерлердің орташа алаңының елу 
пайызы мөлшерінде алынады.

 Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан 
Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 

жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 

шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесіне 
1-қосымша

Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін есептеу

Егістік бойынша: 
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға = БША шқ/заңды тұлға × Kжер × Kайм. 
БША шқ = Sегістік / Nауылдық округтер× 5 %
БША заңды тұлға = Sегістік / Nауылдық округтер × 25 % 

Шабындықтар бойынша: 
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға = БША шқ/заңды тұлға × Kжер × Kайм. 
БША шқ = Sшабындық / Nауылдық округтер× 5 %
БША заңды тұлға = Sшабындық/ Nауылдық округтер × 25 % 

Жайылымдар бойынша:
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға = БША шқ/заңды тұлға × Kжер × Kайм. × Kсуланд. 
БША шқ = Sжайылым / Nауылдық округтер× 5 %
БША заңды тұлға = Sжайылым/ Nауылдық округтер × 25 %, 
 
мұнда:
Мең жоғ. шқ/заңды тұлға – жоғарылатын жəне төмендететін коэффи-

циенттерді ескере отырып, бір шаруа немесе фермер қожалығына 
немесе мемлекеттік емес заңды тұлға мен оның үлестес тұлғала-
рына ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілетін алқап 
түрлері бойынша жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөл-
шерлері, гектар; 

БША шқ/заңды тұлға – бір шаруа немесе фермер қожалығына неме-
се мемлекеттік емес заңды тұлға мен оның үлестес тұлғаларына 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілетін ауданның 
базалық шекті алаңы; 

Kжер – жермен қамтамасыз етілу коэффициенті;
Kсуланд. – суландырылу коэффициенті;
Kайм. – аймақтылық коэффициенті;
Sегістік, Sшабындық, S жайылым – ауданның ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жəне босалқы жерлерінің ауыл шаруашылығы 
алқаптары (егістік, шабындықтар, жайылымдар) алаңы;

Nауылдық округтер – аудан аумағындағы ауылдық округтер саны. 

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан 
Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін 

жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 

шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау əдістемесіне 
2-қосымша

Жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін 
есептеген кезде қолданылатын түзету коэффиценттері 
(жермен қамтамасыз етілу, табиғи-ауыл шаруашылығы 
аймақтары бойынша аймақтылық, жайылымдардың 

суландырылуы) 

1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ауыл шаруа-
шылығы алқаптарының (егістік, шабындықтар, жайылымдар) 
түрлері бойынша ауданның жермен қамтамасыз етілу коэффи-
циенті мына формула бойынша есептеледі:

Кауд. жер = (S(егістік, шабындық, жайылым) / Сэконом. белсенді ауыл халқы) / Креспублика жер, 

мұнда:
Кауд. жер – жермен қамтамасыз етілу коэффициенті;
* Креспублика жер – республиканың жермен қамтамасыз етілу 

коэффициенті (ескертпеге сəйкес тұрақты шама); 
S(егістік, шабындық, жайылым) – ауданның ауыл шаруашылығы мақса-

тындағы жəне босалқы жерлерінің ауыл шаруашылығы алқаптары 
(егістік, шабындық, жайылым) алаңы;

Сэконом. белсенді ауыл халқы – ауданның экономикалық белсенді ауыл 
халқының саны, адам.

Республика бойынша жермен қамтамасыз етілу коэффициенті:
Ауыл шаруашылығы алқаптарының атауы Коэффициент

егістік 6,46
шабындық 1,1
жайылым 38,2

Аталған коэффициенттер Қазақстан Республикасы жер тең ге-
рімінің деректері бойынша республика жəне облыстың бір ауданының 
(қаланың) шегінде бірыңғай нормативтік көрсеткіш терді жəне есепті 
кезеңнің басталуына сəйкес келетін ресми статистикалық ақпаратты 
қолдану арқылы, республиканың ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жəне босалқы жерлерінің ауыл шаруашылығы алқаптары (алқаптар 
түрі бойынша) алаңының белсенді ауыл халқының 1 бірлігіне 
арақатынасы ретінде есептелген.

2. Табиғи-ауыл шаруашылығы аймақтары бойынша аймақтылық 
жəне жайылымдардың суландырылу коэффициенттерінің мəні:

Табиғи-ауыл шаруашылығы 
аймағының атауы 

Коэффициент

табиғи-ауыл шаруашылығы аймақтары бойынша аймақтылық
орманды дала жəне дала 1,3
қуаң дала 1,1
шөлейтті жəне шөлді 1,0
тау етегi-шөлдi-дала 1,1
тау етегi-шөлдi 1,2
таулы-далалы жəне таулы 1,3
жайылымдардың суландырылуы 
орманды дала жəне дала 0,88
қуаң дала 1,08
шөлейтті жəне шөлді 0,92
тау етегi-шөлдi-далалық 1,76
тау етегi-шөлдi 1,92
таулы-далалы жəне таулы 1,5

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 12 қыркүйекте Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17365 болып 
енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 27 тамыз            №359          Астана қаласы

Жер комиссиясы туралы үлгі ережені
бекіту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер 
Кодексінің 14-бабы 1–тармағының 2-3) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Жер комиссиясы туралы үлгі ереже осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Жер ресурстарын басқару комитеті заннамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдер  індегі көшірмесінің 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына 
ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі-
не жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ 

 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 27 тамыздағы №359 бұйрығымен бекітілген

Жер комиссиясы туралы үлгі ереже 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жер комиссиясы туралы үлгі ереже (бұдан əрі – Үлгі 
ереже) 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-3) тармақшасына сəйкес 
əзірленді. 

2. Жер комиссиясы (бұдан əрі - Комиссия) облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандар-
дың, облыстық маңызы бар қалалардың аумағында құзыреті 
шегінде тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады. 
Комиссия өзінің жұмысын ашықтық, жариялылық, алқалылық 
жəне əділдік қағидаттарында ұйымдастырады.

3. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының жер қатынастарын реттейтін нор-
мативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2-тарау. Комиссияның функциялары мен құқықтары

4. Комиссияның функциялары жер учаскелеріне құқықтар беру 
туралы (шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) 
құқығын беру жөніндегі конкурс жеңімпазын айқындау туралы), 
жер учаскелерінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы жəне 
су қорының жерін басқа санаттардағы жерге ауыстыру туралы 
өтініштерді (өтінімдерді) қарау жəне қорытындылар дайындау 
болып табылады.

5. Комиссия өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
мемлекеттік органдардан жер учаскесінің бары немесе жоғы ту-
ралы, жер учаскесіне ауыртпалық туралы, заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталында шетелдіктердің үлесі бары немесе жоғы 
туралы, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің пайдаланылу 
режимі туралы мəліметтерді сұратуға жəне алуға құқылы.

3-тарау. Комиссияның қызметін ұйымдастыру

6. Комиссия өз қызметін тұрақты негізде жүзеге асырады.
7. Комиссия құрамы Кодекстің 43-бабына сəйкес айқындалады. 
8. Комиссия төрағасы облыс, республикалық маңызы бар 

қала, астана, аудан, облыстық маңызы бар қала əкімінің жер 
мəселеріне жетекшілік ететін орынбасары болып табылады.

 9. Төраға Комиссияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
осы Үлгі ережеде Комиссияға жүктелген міндеттер мен функ-
циялардың уақтылы жəне сапалы орындалуын қамтамасыз етеді.

10. Комиссия төрағасы:
1) отырысты шақырады;
2) Комиссияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асы-

рады;
3) Комиссияның жұмысын жоспарлайды;
4) Комиссия отырыстарына төрағалық етеді.
11. Комиссия мүшелері:
1) ұсынылған материалдармен танысады;
2) Комиссия отырысында қаралуы тиіс мəселелерді қарайды 

жəне тиісті шешім шығаруға қатысады;
3) отырыстарға қатысу жөніндегі өз өкілеттігін басқа адамға 

бермейді.
12. Комиссия хатшысы:
1) Комиссия отырысының күн тəртібін жасайды;
2) Комиссия мүшелеріне Комисия отырысының өтетін күні мен 

орны туралы хабарлайды;
3) отырысты өткізуге қажетті материалдарды дайындауды 

жүзеге асырады, комиссия отырысының хаттамасын жəне ко-
миссия отырысының қорытындысын ресімдейді;

4) Комиссия мүшесі болып табылмайды.
13. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астана-

ның, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жер қатынастары 
саласындағы тиісті уəкілетті органы Комиссияның жұмыс органы 
(бұдан əрі – Жұмыс органы) болып табылады.

Комиссия хатшысының міндеттері Жұмыс органының мама-
нына жүктеледі.

14. Отырыстың күн тəртібін, сондай-ақ өткізілетін күнін, уақыты 
мен орнын Комиссия төрағасы айқындайды.

15 . Комиссияның кезекті отырысының күн тəртібін қалыптас-
тыруды, Комиссия мүшелерін шақыруды, Комиссия қорытын-
дыларының жобаларын жəне басқа да қажетті іс-шараларды 
Жұмыс орган қамтамасыз етеді.

16. Комиссия отырысы, егер оған оның құрамының жалпы 
санының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Бұл 
ретте қоғамдық кеңестер, агроөнеркəсіптік кешен саласындағы 
мемлекеттік емес ұйымдар жəне өзге де салалық мемлекеттік 
емес ұйымдар, Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
өкілдерінің қатысу саны қатысып отырған жер комиссиясы 
мүшелерінің жалпы санының кемінде елу пайызын құруы тиіс. 
Жер комиссиясының мүшелері оның отырыстарына ауысу 
құқығынсыз қатысады.

17. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабыл-
данады. Дауыс беру нəтижелері отырысқа қатысушы жер ко-
миссиясы мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен 
айқындалады жəне егер жер комиссиясы мүшелерінің көпшілігі 
дауыс берсе шешім қабылданды деп саналады.

18. Комиссия отырысы міндетті түрде аудио, бейнежазба 
құралдарының көмегімен жазылады. Жер комиссиясының оты-
рысын аудио, бейнежазба құралдарының көмегімен жазуды 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органы жүзеге асырады. 

19. Комиссияның қорытындысы бес жұмыс күні ішінде Жұмыс 
органы сұралып отырған жер учаскесін мəлімделген нысаналы 
мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігі туралы ұсыныстарды 
Комиссияға берген уақыттан бастап хаттамалық шешім ныса-
нында үш данада жасалады. 

20. Комиссияның оң қорытындысының бір данасы бес жұмыс 
күні ішінде оның жерге орналастыру жобасын дайындауы үшін 
өтініш берушіге беріледі.

4-тарау. Қорытынды ережелер

21. Жер комиссиясының хаттамалық шешіміне сот тəртібімен 
шағым жасалуы мүмкін. 

Сотқа арыз берілгенде Комиссияның хаттамалық шешімінің 
орындалуы тоқтатылады.

22. Комиссия қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету тиісті əкімнің аппаратына ж үктеледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 21 қыркүйекте Нормативтік құқықтық  
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17400 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 3 шілде           №276           Астана қаласы

«Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы 
тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республ икасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 3 маусымдағы № 445 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жəрдем-
ақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңы 5-бабының 7-тармағына жəне 6-бабының 1-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы тағайындау жəне төлеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 3 
маусымдағы № 445 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11745 болып тіркелген, 2015 
жылғы 5 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Арнаулы мемлекеттік 
жəрдемақы тағайындау жəне төлеу қағидаларында:

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора циясы 

(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи 
монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техни-
калық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді жəне квазимем-
лекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе» 
қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи моно-
полиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимем лекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау 
жəне көрсетілетін қызметті алушыға олардың нəтижелерін 
беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық 
нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды оның орналасқан жері 
бойынша мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жəрдемақы ай сайын ағымдағы ай үшін жəне Заңда белгі-

ленген мөлшерде оны алуға құқық туындаған күннен бастап жəр-
дем ақы тағайындалған шарттардың сақталуы кезеңіне төленеді.

Жəрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда жəрдемақы қайтыс 
болған айын қоса алғанға дейін төленеді.

Жəрдемақы алушы Қазақстан Республикасынан тыс жерге 
тұрақты тұруға кеткен жағдайда жəрдемақы төлеу кеткен айын 
қоса алғанға дейін жүргізіледі.»;

6-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мүгедектік алғаш рет белгіленген кезде Заңның 4-бабының 

1-1), 7), 8), 8-1) тармақшаларында көрсетілген адамдар мүгедектігі 
бойынша жəрдемақы тағайындау үшін Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
14 сəуірдегі № 223 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк базалық 
зейнетақы төлемiн бюджет қаражаты есебiнен беру, сондай-
ақ жасына байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі 
бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін 
мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыларды, мемлекеттік арнайы 
жəрдемақыларды тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11110 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 223 Қағидалар) 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішпен тұрғылықты жері 
бойынша МƏС бөлімшесіне жүгінеді.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Төлемді қалпына келтіру үшін негіздеме болып табыла-

тын мəн-жайлар туындаған жағдайда Мемлекеттік корпорация 
бөлімшесінің электрондық шешім жобасымен қоса ұсынылған 
құжаттармен ЭІМ-ні дайындауы жəне оны жəрдемақы тағайындау 
жөніндегі уəкілетті органның бекітуі тоқтатыла тұрған күннен 
бастап не қалпына келтіруге құқық туындаған күннен бастап 
жүргізіледі.».

2. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Əлеуметтік көмек департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін баспа 
жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау 
жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамта-
масыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі 
С.Қ.Жақыповаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік

қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі 
_______________ Д. Абаев
2018 жылғы 23 шілде

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі ________________ С. Жасұзақов
2018 жылғы 17 шілде

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі ________________ Қ. Қасымов
2018 жылғы 12 шілде

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 3 тамызда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17270 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 20 шілде          №313           Астана қаласы 

«Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi 
тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту 

туралы» 2015 жылғы 5 мамырдағы №320 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік  даму министрінің 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 
17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7) бабының 
4-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

«Мемлекеттiк атаулы əлеуметтiк көмектi тағайындау жəне 
төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 5 мамырдағы № 320 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11426 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 9 шілдеде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк атаулы əлеумет-
тiк көмектi тағайындау жəне төлеу қағидаларында:

2-тармақта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) еңбекке қабілетті адам (отбасының еңбекке қабілетті 

мүшесі) бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды 
жəне (немесе) екі айдан астам еңбекке уақытша қабілетсіздік 
мерзімі белгіленуі мүмкін аурулары бар адамдарды қоспағанда, он 
алты жастан бастап «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
11-бабының 1-тармағында көзделген жасқа дейінгі адам немесе 
отбасы мүшесі;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) халықты жұмыспен қамту орталығы – жұмыспен қамтуға 

жəрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан 

əлеуметтік қорғауды жəне жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің өзге 
де шараларын ұйымдастыру мақсатында ауданның, облыстық 
жəне республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органы құратын заңды тұлға.»;

6-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) «Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн бюджет 

қаражаты есебiнен беру, сондай-ақ жасына байланысты 
зейнет ақы төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік əлеуметтік 
жəрдем ақыларды, мемлекеттік арнайы жəрдемақыларды 
тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 223 бұйрығымен 
бекітілген Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн бюджет 
қаражаты есебiнен беру, сондай-ақ уəкілетті ұйымнан төленетін 
зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айрылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты берілетін 
мемлекеттік базалық əлеуметтік жəрдемақыларды, мемлекеттік 
арнайы жəрдемақыларды тағайындау жəне жүзеге асыру 
қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11110 болып тіркелген) 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша оқу орнының анықтамасы, егер он сегіз жастан жиырма 
үш жасқа дейін асырауындағылар орта, техникалық жəне кəсіптік 
ортадан кейінгі білім беру, жоғары оқу орындарында күндізгі оқу 
нысаны бойынша оқитын болып табылса, оқу орнынан жылына 
бір рет сұратылады.

Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің белсенді шараларына тар-
тылатын еңбекке қабілетті отбасы мүшелері өтінішке қосымша:

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 сəуірдегі № 279 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11342 
болып тіркелген) мемлекеттік көрсетілген қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жұмыс іздеуші адам ретінде 
тіркелуге өтінішті;

еңбек қызметін растайтын құжатты (бар болса);
білімі, біліктілігі, арнайы білімінің немесе кəсіптік даярлығының 

болуы туралы құжатты (бар болса) ұсынады.
Он алты жасқа толмаған адамның атынан ата-анасының 

немесе оның заңды өкілдерінің біреуінің еңбек қызметін жүзе-
ге асыруға келісімі туралы еркін нысанда жазылған өтініш 
ұсынылады.

Үшінші адамның атаулы əлеуметтік көмек тағайындауға өтінішті 
жəне қажетті құжаттарды беруі атаулы əлеуметтік көмек алуға 
құқығы бар адамның нотариат куəландырған сенiмхаты бойын-
ша жүргізіледі.

Өтініш беруші құжаттарды салыстырып тексеру үшін түпнұс-
қада ұсынады.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Атаулы əлеуметтік көмек мөлшері отбасы құрамы (немесе) 

жиынтық табысы өзгерген жағдайда көрсетілген мəн-жайлар орын 
алған күннен бастап қайта есептеледі.

Атаулы əлеуметтік көмек алушы атаулы əлеуметтік көмек 
мөлшерінің немесе оны алу құқығының өзгеруіне негіз болатын 
мəн-жайлар туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
Орталықты, ал ауылдық жерде əкімді аталған мəн-жайлар туралы 
хабардар етеді.

Алушы атаулы əлеуметтік көмек мөлшеріне əсер ететін 
мəн-жайлар туралы уақытында хабардар етпеген кезде, көмек 
мөлшері көрсетілген мəн-жайлар туындаған сəттен бастап, бірақ 
оны тағайындау күнінен ерте емес қайта есептеледі, ал өтініш 
беруші атаулы əлеуметтік көмекті заңсыз тағайындауға əкелген 
дəйексіз мəліметтерді ұсынғаны анықталған жағдайда адамға 
(отбасыға) атаулы əлеуметтік көмек төлеу оның тағайындалған 
кезеңіне тоқтатылады.»;

20-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) құрамында еңбекке қабілетті адамдары жоқ немесе жалғыз 

еңбекке қабілетті мүшесі жеті жасқа дейінгі балаға, мүгедек 
балаға, бірінші немесе екінші топтағы мүгедекке, бөгденің күтіміне 
жəне көмегіне мұқтаж қартқа күтімді жүзеге асыратын табысы аз 
отбасыларға көрсетіледі.

Шартсыз ақшалай көмек өтініш жасалған айдан бастап ағым-
дағы тоқсанға тағайындайды жəне ай сайын төленеді»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Шартты ақшалай көмек жалғызілікті немесе жалғыз 

тұратын еңбекке қабілетті күнкөрісі төмен адамдарға, сондай-ақ 
өз құрамында еңбекке қабілетті мүшесі (мүшелері) бар табысы 
аз отбасыларға ол (олар) жұмыспен қамтуға жəрдемдесу жəне 
(немесе) қажет болған кезде əлеуметтік бейімдеу шараларына 
қатысқан жағдайда көрсетіледі.

Шартты ақшалай көмекті уəкілетті орган əлеуметтік келісім-
шарттың қолданылу мерзіміне (алты айға) өтініш жасалған айдан 
бастап тағайындайды жəне əлеуметтік келісімшартта белгіленген 
кезеңге ай сайын немесе бір рет төленеді.

Біржолғы шартты ақшалай көмек үш айда бір рет төленеді.
Біржолғы төлем əлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттеме-

лерді орындаумен байланысты іс-шараларға, жеке қосалқы 
шаруашылықты дамытуға (үй малын, құстарды жəне басқаларды 
сатып алуға), дара кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға (бұрын 
алған қарыздарды өтеуді, тұрғын үй сатып алуды қоспағанда) 
ғана қолданылады.»;

28-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 18 жасқа дейінгі балаларды, кəмелетке толғаннан кейін 

оқу орындарын бітірген уақытына дейін (бірақ жиырма үш жасқа 
толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім 
алатын адамдарды жəне отбасы мүшелерінің жеті жасқа дейінгі 
балаға күтімді жүзеге асыратын бір мүшесін қоспағанда бір ай 
ішінде əлеуметтік келісімшарт қолданысының қалған кезеңіне 
50%-пайызға қысқартылады;»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Уəкілетті орган шартты ақшалай көмектің мөлшерін азайту 

туралы шешім шығарғаннан кейін əлеуметтік келісімшарт бойын-
ша міндеттемелердің қайта орындалмағаны анықталған кезде 
Орталық бір жұмыс күні ішінде:

əлеуметтік келісімшартты бұзу туралы қорытынды дайын-
дайды;

«2) 18 жасқа дейінгі балаларды, кəмелетке толғаннан кейін 
оқу орындарын бітірген уақытына дейін (бірақ жиырма үш жасқа 
толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын 
адамдарды жəне отбасы мүшелерінің жеті жасқа дейінгі балаға 
күтімді жүзеге асыратын бір мүшесін қоспағанда, отбасыға 
берілетін шартты ақшалай көмекті тоқтату туралы электрондық 
шешім жобасын қалыптастырады.

отбасыға берілетін шартты ақшалай көмекті тоқтату туралы 
электрондық шешім жобасын əлеуметтік келісімшарт міндеттеме-
лерінің бұзылуы туралы қорытындымен қоса осы Қағидалардың 
13-тармағында көзделген тəртіппен уəкілетті органға жолдайды;

алушыны осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес əлеуметтік 
келісімшартта көзделген міндеттемелердің алғаш рет (қайтадан) 
орындалмағаны туралы хабардар етеді.»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «31. Мынадай:
1) отбасы мүшелерін əлеуметтік бейімдеу бойынша іс-шара-

лар дың мерзімін ұзарту қажеттілігі;
2) əлеуметтік келісімшарттың қолданылу кезеңі аяқталған 

кезге еңбекке қабілетті адамдарға (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелеріне) қатысты қолданылатын жұмыспен қамтуға жəрдем-
десудің белсенді шараларының мерзімдері аяқталмаған;

3) еңбекке қабілетті адам (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелері) əлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттемелерін 
өзіне (өздеріне) байланысты емес себептер (екі айдан астам 
еңбекке уақытша қабілетсіздік, жазатайым оқиға, дүлей зілзала) 
бойынша орындамаған);

4) жеке қосалқы шаруашылықты жəне (немесе) дара кəсіпкерлік 
қызметті дамытудың жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізу 
үшін қолдаудың қажеттілігі болған жағдайларда, оны қосымша 
алты айға дейін ұзарту мүмкіндігімен алты айға жасалады.

Əлеуметтік келісімшартты ұзарту туралы шешімді уəкілетті 
орган өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты негізінде жəне 
халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі аудандық 
(қалалық) комиссияның ұсынымын ескере отырып, əлеуметтік 
келісімшарттың қолданылу кезеңі аяқталғанға дейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей қабылдайды.

Əлеуметтік келісімшарт ұзартылған кезде шартты ақшалай 
көмектің мөлшері қайта қаралмайды.».

10-қосымшасының:
Халықты жұмыспен қамтудың белсенді шаралары тізбесінің 

2-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
7) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

міндетін атқарушының «Профилактикалық медициналық қарап-
тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-
ақ осы қарап-тексерулерді өткізудің қағидалары мен кезеңділігін 
белгілеу туралы» 2009 жылғы 10 қарашадағы № 685 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5918 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің «Скрининг ұйымдастыру бекіту туралы ұйым-
дастыру ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 9 қыркүйектегі 
№704 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6490 болып тіркелген) сəйкес скринингтік 
қаралудан өту;».

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Əлеуметтік көмек департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 

он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін баспа 
жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жария-
лау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты облыстардың, Астана жəне Алматы қалалары-
ның жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарлаалар 
басқармасының назарына жеткізуді;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 
1) 2) 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі 
С.Қ.Жақыповаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтіз-
белік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік

қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар
министрі _______________ Д. Абаев
2018 жылғы 25 шілде

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі _______________ Е. Біртанов
2018 жылғы 27 шілде

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 3 тамызда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17269 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 13 тамыз           №348         Астана қаласы 

«Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің 
еңбегін пайдалануға тыйым салынатын 

жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа 
толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды 

тасуы мен қозғалтуының шекті нормаларын 
және әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімін, әйелдердің 

ауыр заттарды қолмен көтеруінің және 
жылжытуының шекті нормаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 944 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің 16-бабы 27) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің еңбегін пайда-
лануға тыйым салынатын жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа 
толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды тасуы мен қозғалтуының 
шекті нормаларын жəне əйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімін, əйелдердің ауыр заттарды 
қолмен көтеруінің жəне жылжытуының шекті нормаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеу-
меттік даму министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 944 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12597 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 21 қаңтарда жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əйелдердiң еңбегiн пайдала-
нуға тыйым салынатын жұмыстардың тізімі, əйелдердiң ауыр 
заттарды қолмен көтеруінің жəне жылжытуының шектi норма-
ларында:

«Металл өңдеу» деген 1.1-кiшi бөлiмде:
10-тармақ алып тасталсын;
12, 13, 14, 15, 16 жəне 17-тармақтар алып тасталсын;
«Құрылыс, монтаждау жəне құрылыс-жөндеу жұмыстары» 

деген 1.2-кіші бөлімде:
24, 25 жəне 26-тармақтар алып тасталсын;
27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Жер қазушы»;
28-тармақ алып тасталсын;
30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Кессоншы, кессоншы-аппаратшы, кессоншы-үңгілеуші, 

кессоншы-электрмонтаждаушы»;
33, 35, 36, 38, 39 жəне 40-тармақтар алып тасталсын;
«Тау-кен жұмыстары» деген 1.3-кіші бөлімде:
51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«51. Мұнай мен газ ұңғымаларын пайдалану жəне барлау 

ұңғымаларын бұрғылаушы»;
64-тармақ алып тасталсын;
«Геологиялық барлау жəне топографиялық-геодезиялық 

жұмыстар» деген 1.4-кіші бөлімде:
70 жəне 71-тармақтар алып тасталсын;
88, 89, 90 жəне 91-тармақтар алып тасталсын;
«Түсті металлургия» деген 1.6-кіші бөлімде:
146-тармақ алып тасталсын;
155, 156 жəне 157-тармақтар алып тасталсын;
«Лакбояу өндiрiсi» деген 1.11-кіші бөлім алып тасталсын;
«Резеңкені қайта өңдеу» деген 1.12-кіші бөлім алып тасталсын;
«Целлюлоза, қағаз, картон жəне олардан бұйым жасау өндірісі» 

деген 1.14-кіші бөлімде:
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 жəне 

213-тармақтар алып тасталсын;
215, 216, 217, 218, 219 жəне 220-тармақтар алып тасталсын;
«Тас өңдеу жəне тастан құйылатын бұйымдар өндiрiсi» деген 

1.16-кіші бөлімде:
223 жəне 224-тармақтар алып тасталсын;
228-тармақ алып тасталсын;
«Тоқыма жəне жеңiл өнеркəсiп» деген 1.20-кіші бөлімде:
236, 237, 238, 239, 240, 241 жəне 242-тармақтар алып тасталсын;
«Тамақ өнеркəсiбi» деген 1.21-кіші бөлімде:
245, 246 жəне 247-тармақтар алып тасталсын;
«Өзен көлiгi» деген 1.23-кіші бөлімде:
257-тармақ алып тасталсын;
258-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«258. Қатты отынмен жұмыс iстейтiн кемелердiң қазан 

қондырғыларының машинисі (от жағушысы)»;
«Полиграфия өндірісі» деген 1.24-кіші бөлім алып тасталсын;
«Экономиканың барлық салаларына ортақ жұмысшы кəсіптері» 

деген 1.25-кіші бөлімде:
270-тармақ алып тасталсын;
278-тармақ алып тасталсын;
285-тармақ алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 

қорғау министрлігінің Еңбек жəне əлеуметтік əріптестік департа-
менті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді;

4) ресми жарияланғаннан кейін осы бұйрықты Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі 
Н.Б.Əлтаевқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік 

қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 14 қыркүйекте Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17375 бо-
лып енгізілді.


