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– 2015 жылы республикалық бюджеттен «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасын жүзеге асыру үшін өңірлерге
52,8 млрд теңге трансферт бөлінді, соның
ішінде 34,9 млрд теңге жеке кәсіпкерлікті
қолдауға бағытталды. 17,9 млрд теңге
индустриялық
инфрақұрылымды
дамытуға
жұмсалған.
Индустриялық
инфрақұрылымды дамытуға бағытталып,
игерілмеген трансферттердің жалпы сомасы 1,85 млрд теңгені құрайды. Бұл ретте, 2015 жылы индустриялық аймақтарды
дамытуға бюджеттен 6,9 млрд теңге
жұмсалған. Осыған қатысты Мәжіліс депутаты өз байламдарын айтады.
–
Жеке
кәсіпкерлікті
қолдауға,
индустриялық
аймақты
дамытуға
бағытталған бюджет қаражаты өндірістің
дамуына және мемлекеттің экономикасын
жақсартуға қандай әсері бар деген сұрақ
туындайды? Неге өңірлерде салынған
инфрақұрылымдарды,
индустриялық
аймақтарды
пайдаланып
кәсіпкерлік
субъектілері бюджетке салықтың түсуін,
қосымша жұмыс орындарының ашылуын
көбейте алмай отыр? Бұл жағы талданбайды, – дейді ол.
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы аясында көтерме-бөлшек сауда кәсіпкерлігімен, қонақүй бизнесі, демалыс
және ойын-сауықпен айналысатын, сонымен
қатар проблемалық несиелері бар, бюджетке
салық төлемейтін, жұмыс орындарын ашпайтын, арасында қызметкерлері жоқ кәсіпкерлік
субъектілеріне
субсидия берілген. 2014
жылғы бағдарлама бойынша кәсіпкерлерге
20,4 млрд теңге субсидия берілген. 2014
жылғы бағдарламаға қатысушылардың
салық төлеуіне талдау жүргізген кезде байқалғаны, субсидия берілген 3
647 кәсіпкерлік субъектілері арасынан
салықтың басым көпшілігін 100 кәсіпорын,
кәсіпкерлік субъектілері қамтамасыз еткен,
яғни бұл субсидия – алушылардың жалпы
санының 2%-ы ғана. Бизнестің көптеген
субъектілерінде өнімдерді (тауарлар, қызмет
көрсету) шығармаған, өз штаттарында
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Біз жыл сайын шағын және орта кәсіпкерлікке, сонымен қатар
индустриялық аймаққа орасан зор қаржы бөліп жатамыз. Ал оның
тиісті мақсатқа игерілуін қаншалықты бақылап отырмыз? 2015 жылы
республикалық бюджеттен бөлінген қаржының атқарылуы қалай?
Бұл мәселеге қатысты Үкіметтің және Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің отырысында депутат Нұртай Сабильянов сөз сөйлеп, бірқатар мәселелерді көтерді.

қызметкерлері болмаған, кейбірі жеке табыс салығын төлемеген. Осы бағдарлама
аясында 2015 жылы 4 424 кәсіпкерлік
субъектілеріне жалпы 26,7 млрд теңге субсидия берілген. Олардың арасында 1 700
(39%) кәсіпкерлік субъектілері өндірістік
саламен айналыспаған: көтерме-бөлшек саудасымен, жылжымайтын мүлікті жалға
берумен, қонақүй бизнесімен, демалыс және
ойын-сауық қызметімен, білім беру, жеке
қызмет көрсетумен айналысқан (өндірістік
емес сала).
2015
жылы
осы
бағдарламаға
қатысушылармен 23 млрд тенге КТС және
16,7 млрд тенге ЖТС төленген. Салықтың
негізгі бөлігін бағдарламаға қатысушы
200 кәсіпкерлік субъектісі, яғни бұны
бағдарламаға қатысушылардың 4% ғана
қамтамасыз етті. Алынған мәліметтер бойынша айтарлықтай салық түсімінің көбеюі

немесе қосымша жұмыс орындардың ашылуы, жалақының көбеюі байқалмаған, яғни
бюджет қаражатының басым бөлігі тиімсіз
пайдаланылған.
– Осыған байланысты, егер Қазақстанда
осы сияқты мыңдаған компаниялар бар болса, онда осындай компанияларға бюджеттік
субсидия берудің қандай қажеттілігі бар?
Өкінішке қарай, кейде қайтарымсыз субсидияны беру кәсіпкерлерді масылдыққа
алып келеді. Жалпы, Үкімет кәсіпкерлерге
бюджет қаражатын субсидия ретінде
беруді тоқтатып, жеңілдетілген несие
жүйесін қалыптастыру қажет. Өйткені
субсидия – тегін берілетін қаражат,
ешқандай
жауапкершілік,
міндет
жүктемейді.
«Бизнестің
жол
картасы – 2020» бағдарламасы бойынша 1,6
млрд теңгеге 35 174 жеке тұлғаларға,
кәсіпкерлерге сервистік қызмет, консуль-

тация көрсетілген. Олардың әрі қарай жаңа
іс ашқаны, кәсіпкерлікпен айналысқаны,
нәтижесі туралы айтылмайды. Осыған байланысты: «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасынан өндірістік емес саламен
айналысатын (көтерме-бөлшек саудамен,
жалға берумен, жылжымайтын мүлікті пайдаланумен айналысатын, қонақүй бизнесі,
демалыс және ойын-сауық саласындағы)
кәсіпкерлік субъектілеріне бюджеттен субсидия беруді алып тастауды ұсынамын, –
дейді Нұртай Сабильянов.
Осы орайда, Мәжіліс депутаты тағы бір
бағдарламаға қатысты өз ойын білдіреді.
Атап айтар болсақ, «Дағдарыстан кейін
қалпына келтіру» (бәсекеге қабілетті
кәсіпорындарды
сауықтыру).
Бұл
бағдарламаға қатысушы 55 компанияның
32 компаниясы көтерме-бөлшек саудасымен, жылжымайтын мүлікті жалға
берумен айналысады, яғни өндіріспен
айналыспайды. 2011 жылдан 2015 жыл
аралығында республикалық бюджеттен
осы бағдарламаны қаржыландыруға 58
млрд теңге бөлінді. Талдау нәтижесінде
бағдарламаға қатысушылардан бюджетке түсетін салықтың көбеймегенін және
осы кәсіпорындар қосымша жұмыс орындарын қарқынды ашпағанын көрсетті.
2015 жылы осы бағдарлама бойынша 48
кәсіпорындарға 15,8 млрд теңге субсидия
берілген. Бағдарламаға қатысушылармен
бюджетке төленген жалпы салық – 15,5
млрд теңге, оның ішінде корпоративтік табыс салығы – 2,3 млрд теңге, жеке табыс
салығы – 1,7 млрд теңге.
– 2016 жылы бұл бағдарламаға
қатысушы 50-ге жуық кәсіпорынға субсидия беру үшін бюджетте 9,5 млрд теңге
қарастырылған, яғни бұның көпшілігін
өндіріспен айналыспайтын кәсіпкерлер алады деген сөз. Осы бағдарламаның жүзеге
асырылуына байланысты мәліметтерге
сүйене отырып, бюджеттік қаражаттың
негізгі бөлігінің тиімсіз пайдаланғанын
көруге болады, – дейді Мәжіліс депутаты
Нұртай Сабильянов.

Билік партиясы кәсіпкерге қорған бола ма?
Павлодар ауданының тұрғыны Жанар Ахметова мал басын көбейтіп,
ауыл шаруашылығы тауарларын өңдеумен айналыспақ ниетте. Алайда, осыдан он шақты жыл бұрын заңдастыру кезінде құжат деректерінің
қате жазылуы жұмысын тұралатып тұр. Салдарынан несие ала алмай, ойы жүзеге аспай отыр. Көмек пен қолдау іздеп, талай мекеменің
табалдырығын тоздырған ол «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы мен облыстық прокуратура бірлесіп ұйымдастырған «Ашық
есік күні» шарасына зор үмітпен келді.

– Ауылдықтардың басты күнкөрісі –
төрт түлік қой. Жұмыссыз болған соң он
шақты ірі қара сатып алып, сүттен қаймақ,
ірімшік жасап, саудаға шығарамыз
деп жоспарлаған едік. Банктерге несие
сұрап, өтініш жазғанымызда кепілге
қояр мүлік сұрады. Бірақ, құжаттар жарамсыз болып тұр. Кезінде шағын ғана
қойманың ауданы қате көрсетіліпті. Енді
бұл олқылықты түзетейік десек, мекемелер біріне бірі сілтейді. Осылайша, кәсіп
бастай алмай отырмыз, – деп қынжылды
Ж.Ахметова.
Өкінішке
қарай,
шараға
Жанар
Ахмтованың
өтінішін
қарастыратын
мемлекеттік
мекемелердің
өкілдері
қатыспады. Есесіне, өзге кәсіпкерлер
салық, жер, санитарлық жағдайларға
қатысты сауалдарын қою мүмкіндігіне
ие болды. Мәселен, Павлодар қаласының
тұрғыны Меруза Сейсенбаева осыдан 25
жыл бұрын автотұрақ ашып, кәсібінен
нәсіп тауып отыр. Араға жылдар салып
бизнесін дөңгелетіп отырған жерді жалға
алу мерзімін ұзартып келеді. Бірақ, биыл
6 сотық қосымша жер учаскесінің жалға
алу мерзімін ұзартуға қатысты өтініші
қанағаттандырылмаған. Облыстық прокуратура өкілдері кәсіпкердің бұл шағымын

ресми түрде тіркеп, мәселенің аныққанығын анықтауға уәде берді.
Жалпы, «Нұр Отан» партиясы мен прокуратура өкілдері бірлесіп ұйымдастырған
мұндай шара алғаш рет өткізілді. Партияның
облыстық филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Илья Теренченко мұны игі
дәстүрге айналдырып, айына, тоқсанына бір
мәрте өткізуді ұсынды.
– Өткен жылдың соңында бірқатар
заңдарға өзгертулер мен толықтырулар
енгізілгені белгілі. Салық және кеден салаларында да жаңашылдықтар бар. Өкінішке
қарай, кәсіпкерлердің барлығы бірдей
олардан хабардар емес. Күнделікті өтетін
қоғамдық қабылдаулар соны көрсетеді. Сол
себепті «Ашық есік күнін» ұйымастыруды
жөн деп шештік. Облыс тұрғындары
өздерін мазалаған сауалдарға тұшымды
жауап алып, түйткілді мәселелерімен
бөлісе алады, – деді И.Теренченко.
Облыстық прокуратура өкілі Бауыржан Мұстафиннің айтуынша, жыл басынан
бері 13 кәсіпкер өтініш түсіріп, олардың
үшеуіне қатысты заң бұзушылықтың орын
алғаны расталған. Кәсіпкерлердің дені прокуратура қызметкерлеріне жер телімдерін
ресімдеу, сату-сатып алу талаптарының
орындалмауына қатысты шағым білдіреді.
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«Атамекен»
ҰКП
төралқасының
төрағасы Тимур Құлыбаев мемлекеттің
елімізде
бизнес
жүргізу
жағдайын
жақсартып жатқанын айта келе, оны одан
әрі тәуір ете түсу бойынша өз ұсыныстарын
жеткізді:
– Қазақстанда лицензиялар мен рұқсат
берулер үштен бірге дейін азайтылды.
Бақылау және қадағалау функциялары бойынша да дәл осындай оңтайландыру шарасын жүргізуге болады. Біз санап көрдік
– қадағалаушы және бақылаушы органдар
саны 61-ді құрайды. Оның 45-і – орталық
ведомстволар. Әрине, шешімдері негізсіз
болса, сот арқылы жойғызуға болады. Бірақ
бұл кәсіпкерді негізгі қызметі алаңдатады,
көп күш пен ресурс шығынын талап
етеді, көңіл күйге кері әсер етеді, – деген
Т.Құлыбаев сотқа дейінгі реттеу тетігін
ұсынды.
«Қаржы министрлігінің салықшы мамандарына біз өз сарапшыларымызды
қоссақ және Бас прокуратура өкілдерін
шақырып, аппеляциялық комиссия құрсақ,
осы мәселелерді сотқа дейін ушықтырмай,
тез шешіп отырар едік. Ірі мәселелер Үкімет
деңгейінде қаралады. Біздің клиенттеріміз
– шағын және орта бизнес. Егер орталық
органдардың
жергілікті
жерлердегі
бөлімшелері құқыққа қайшы әрекеттер
жасаса, біз сотқа дейінгі тәртіппен, сол
салалық министрлік деңгейінде, жұмыс тобында бар мәселені шеше алар едік», – деді
«Атамекен» ҰКП төралқасының төрағасы.
Оның мәліметінше, соңғы жылда
кәсіпкерлер тарапынан 12 мың өтініш,
шағым келіп түсіпті. Оның 4 800-дейі
ақыры, кәсіпкердің пайдасына шешілген.
Осы орайда, Тимур Асқарұлы Үкімет
басшысына бірлесе отырып, меморгандарға
тексеру жасауға рұқсат беретін заңдарға
ревизия және коррупцияға қарсы сараптама
жүргізуді, соның нәтижесінде олардың санын қысқартуды ұсынды.
– Егер шағын және орта бизнесті тек
түсінікті, аса қажет талаптар бойынша
ғана тексерсек, олардың жұмысын біраз

Таяуда Елбасыға отандық бизнестің қазіргі жағдайы туралы
кеңейтілген баяндама ұсынылатын болады. Ол құжатта не айтылмақ?
Оның шетжағысы Астанада өткен «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының ІІІ съезінде жария етілді. Отандық бизнесмендердің осы
ұлы құрылтайына Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қатысты.

Тимур Құлыбаев, «Атамекен» ҰКП төралқасының төрағасы:
– Қазақстанда лицензиялар мен рұқсат берулер үштен бірге дейін азайтылды.
Бақылау және қадағалау функциялары бойынша да дәл осындай оңтайландыру
шарасын жүргізуге болады. Біз санап көрдік – қадағалаушы және бақылаушы органдар саны 61-ді құрайды. Оның 45-і – орталық ведомстволар. Әрине, шешімдері
негізсіз болса, сот арқылы жойғызуға болады. Бірақ бұл кәсіпкерді негізгі қызметі
алаңдатады, көп күш пен ресурс шығынын талап етеді, көңіл күйге кері әсер
етеді, – деген Т.Құлыбаев сотқа дейінгі реттеу тетігін ұсынды.
жеңілдетеміз. Кәрім Қажымқанұлы, сізден
осы мәселеде қолдауды және заңнамаға
тиісті өзгерістер енгізу мүмкіндігін
қарастыруыңызды сұраймыз! – деді Тимур
Құлыбаев.

Бизнесмендер палатасы атынан баяндама жасаған ҰКП басқарма төрағасы Абылай
Мырзахметов те Үкімет басшысына біраз
ұсыныспен шықты. Соның бірі бойынша
ҰКП «KAZNEX INVEST» агенттігінің

Тарифтер төмендейді
Ағымдағы жылдың шілдесінде электр энергиясына шекті тарифтерді төмендету
мәселесі қаралады. Бұл туралы бүгін Үкіметтің селекторлық режімдегі отырысында ҚР
Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев мәлім етті.
– Инфляцияны төмендету және өнеркәсіптік
кәсіпорындарды қолдау, сондай-ақ елдің ірі электр
стансаларының толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету

мақсатында электр энергиясына шекті тарифтерді
төмендету жөніндегі мәселе ағымдағы жылғы 15
шілдеге дейін қаралатын болады. «ССКБӨБ» АҚ-ның
темір кені шикізатын Қытай мен Ресейге жеткізуді
ұлғайту бойынша шаралар қабылданады. Оның ішінде
магистральдық теміржол желісінің көрсетілетін
қызметтеріне
тарифтерді уақытша төмендету
коэффициентін ұсынылады. Ол 2016 жылы темір кені
шикізатын жеткізуді 6,4 млн. тоннадан 6,7 тоннаға дейін
ұлғайтуға мүмкіндік береді, – деді Қ.Бишімбаев.
Министрдің айтуынша, жалпы өңдеу өнеркәсібінде
өсуді ынталандыру үшін магистральдық теміржол
желісі және электр энергиясы қызметтеріне тарифтерді
уақытша төмендету коэффициентін, жеңілдікті шартпен айналым капиталын, лизингтік қаржыландыруды
және экспорттық/экспорталды кредиттеуді ұсыну
жөніндегі, сондай-ақ сыртқы сауданы реттеу шаралары
қабылданатын болады.
«Сонымен бірге, ағымдағы жылғы маусымның
соңына
дейін
өңірлердің
әкімдері
отандық
кәсіпорындардың толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету,
шағын және орта бизнесті қолдау, жұмыспен қамтуды
сақтау бойынша тиісті қосымша шаралар қабылдайды»,
– деп қосты министр.

бақылаушы акциялар пакетін өз басқаруына
алуды қалайды екен. Қазіргі кезде бұл
мемлекеттік құрылымның негізгі акционері
– Инвестициялар және даму министрлігінің
Инвестициялар комитеті (51%) болып табылады. Қалған 49%-ы өткен жылдары осы
«Атамекен» палатасына берілген.
Айтпақшы,
кешегі
съезде
А.Мырзахметовтың
ҰКП
басқарма
төрағасы ретіндегі өкілеттіктері тағы екі
жылға, 2018 жылдың 25 маусымына дейін
ұзартылды: съезд делегаттары осы шешімді
қолдап, дауыс берді.
Өз кезегінде Абылай Мырзахметов
ел Президентіне қазақстандық бизнестің
қазіргі жай-күйі туралы кең ауқымды баяндама әзірлегендерін мәлім етті.
– Ол құжат аса көлемді болады және
оны біз жариялаймыз. Соған дейін кейбір
мәліметтерге тоқтала кеткім келеді.
Әртүрлі өңірлердегі шағын, орта және
ірі 6 мыңнан астам кәсіпкер осы зерттеуге қатысты. Олардың 85 пайызы өткізу
нарықтарының азайғанын және оларға
қолжетімділіктің төмендегенін – 2015
жылдың ең басты проблемасы ретінде
атады. Қазақстанда мемлекеттік сатып
алудың жалпы сомасы 9 триллион теңгені
құрайды. Жер қойнауын пайдаланушыларды есептемесек, 6 триллионы – Үкімет
пен жергілікті атқарушы органдардың,
ұлттық компанияларының бақылауындағы
сатып алулар. Соның ішінде 37-38 позиция бойынша қаражат көлемі азайтылды.
Мұны да бизнес сезініп отыр. Ішкі сауда 6 пайызға, импорт 23 пайызға кеміді.
Осыдан-ақ бизнестің қандай жағдайда
екенін түсінуге болады, – деп түйді ҰКП
басқарма төрағасы.
Дегенмен, Елбасының тапсырмасы бойынша Үкімет «Нұрлы жол» бағдарламасын
қабылдады және іске асыруда. Сонымен
бірге отандық бизнесті қолдау бағытында
осы аптада қосымша шаралар қабылданды.
Енді кәсіпкерлер жылдық ставкасы 8
пайызға дейінгі арзан несие ала алатын болады.

Қытай компаниялары көбейген
3 жылда Қазақстандағы қытайлық компаниялар саны 35 пайызға өскенін Астанада өткен
Орталық Азияның қауіпсіздігіне арналған жыл
сайынғы 14-ші конференцияда ҚР Президенті
жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер
институтының директоры Ерлан Қарин мәлім етті.
– 2016 жылдың басында Қазақстанда 600ден астам қытайлық
компания өз қызметін
жүзеге асырған болатын. Бұл 2013 жылмен
салыстырғанда
жалпы 35 пайызға өсімді
көрсетіп отыр, – деді
Е.Қарин.
Оның
айтуынша,
тіркелген
қытайлық
компаниялардың басым бөлігі
сауда және құрылыс саласында
жұмыс істейді.
«Қазақстанда
жұмыс
істейтін
шетелдік
қатысушылары бар компаниялар саны бойынша Қытай Ресей, Түркия, Нидерланды және
Германиядан кейін 5-ші орында тұр. Олардың үлесінде 9

мыңнан астам компания бар»,
– деді ол.
Институт директорының
деректеріне қарағанда, 20102015
жылдары
қытайдан
Қазақстанға келген шетелдік
инвестицияның жалпы көлемі
10 млрд. АҚШ доллларынан асып жығылады. Бұл
көрсеткеш бойынша Қытай
4-ші орында тұр.

www.nap.kz

Бүкіл саналы ғұмырында адам
жанының арашашысы болып келе жатқан
Төрегелді ағаның пікірінше, қазіргі күні
еліміз тұрғындары көпшілігінде сиыр
және қой етінен жасалған тағамдарды
пайдалануға әуес. Өйткені, олар сиыр
мен қой етінде және сүтінде адам ағзасы
үшін аса қауіпті трансмай қышқылы бар
екендігін біле бермейді. Ал күнделікті
өмір көрсетіп отырғанындай, бүгінде
дәл осы – трансмай қышқылынан еліміз
тұрғындары көресіні көріп, ақыр соңы
алуан түрлі ауру-сырқауға душар болуда.
– Біздің тағамтану академиясының
ғалым-мамандары біраз жылдардан бері
трансмай қышқылынан арылудың жолдарын іздестіріп келеді. Соңғы жылдары
жүргізілген алуан түрлі медициналық
зерттеулердің
нәтижесінде
адамды
әртүрлі ауруға шалдықтыратын аурудың
алдын алудың жолын таптық. Атап
айтқанда, біздің ағайындарымыз және
қазақстандықтар үшін күнделікті өмірде
жиі кездесетін қант диабеті, қан қысымы
тәрізді тағы басқа да аурулардан арылудың
бірден бір жолы, ол – кәдуілгі биенің сүтін
пайдалану.
Өйткені, бие сүтінде сиыр мен қой еті
және сүтінде болатын трансмай қышқылы
мүлде жоқ. Сондықтанда күнделікті тағам
ретінде пайдаланылып жүрген сиыр және
қой сүтінен жасалған май, құрт, ірімшік,
айран тәрізді ұлттық тағамдардың
барлығының адам ағзасы үшін пайдасынан
гөрі зияны өте көп. Ал бие сүтінен жасалған
тағамдарда трансмай қышқылдары мүлде
кездеспейді. Шындығы сол, бұған соңғы
уақытта дүниежүзінің мүйізі қарағайдай
ғалымдары да айрықша назар аударып, оның жолдарын іздестіруде. Менің
айрықша атап көрсеткім келетіні, құдіреті
күшті Алла Тағалла біздің халқымызға
керемет сый жасаған. Ол – бәріміз
әсіресе, ауыл тұрғындары күнделікті
тұрмыста кеңінен қолданып, саумалы
мен қымызының пайдасын көріп жүрген
жылқы малы.
Мұны айтып отырғаным, жылқының
етінде, биенің сүтінде адамды қандай да
бір ауруға душар ететін әлгі айтқан, транс
қышқыл майы кездеспейді. Себебі, мұндай
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Жылқы еті мен сүтінің және одан жасалған өнімдердің адам ағзасына
тигізетін пайдасы зор екенін ұзақ жылдан бері еліміз тұрғындарына
насихаттап, осы жолда тыным таппай еңбектеніп, ізденісте жүрген бір
адам бар. Ол – көрнекті академик-ғалым, медицина ғылымдарының
докторы, профессор Төрегелді Шарманов.

май қышқылы жылқының табиғатына
жат. Өздеріңіз білесіздер, бұдан сан ғасыр
бұрын кең сахарада еркін көшіп-қонып
жүрген біздің ата-бабаларымыз өзге
жұртпен салыстырғанда ұзақ жасаған.
Тіпті олар ешқашан ауру-сырқау дегенді
білмеген. Сонда, мұның сыры неде? Сыры
да, мәні де олардың жылқы еті мен биенің
сүті – саумалы мен қымызды өте көп
қолданғанында! Тағы бір ерекшелігі, өзге
малдарға қарағанда, жылқының майы да,
белогы да өзгеше – нәзік. Сондықтан біз
бие сүтінен айран мен құрғақ сүт, торт
пен печенье, балмұздақ пен шоколад жасап шығаруды қолға алдық. Біздің мекеме
мамандары дәл осы бағытта үлкен ізденіс
үстінде, – деп Төрегелді Шарманұлы
жиналған қауымға бие сүтінен жасалған
тағамдардан дәм татуды ұсынды. Сөйтіп,
ұзақ жылдан Алматының тұрғынына
айналған қазақтың бір топ жақсысы мен
жайсаңы Қазақ тағамтану академиясының

ғалымдары бие сүтінен дайындаған алуан
түрлі тағамның дәмін татып, бие сүтінің
кереметтігіне тағы бір мәрте көз жеткізді.
«Құлыным» зауытының бас технологы Раушан Қыдырханқызының айтуынша,
осындағы шағын зауытта балмұздақ жасау технологиясы тәжірибеден өткізіліп,
үш қайтара арнайы бақылаудан өткен
соң өнімді шығаруға рұқсат берілген.
Қазір халыққа ұсынылып отырған «Шипагер», «Аруана», «Бөбек» өнімдерімен
қоса, «Құлыншақ» сүзбе иогуртының
ерекшелігі, олардың барлығы таза бие
сүтінен әзірленген. Сондай-ақ, бие сүтінен
құрт, ірімшік жасау да қолға алынған.
Қазір мұнда он бес түрлі өнім дайындалады. Тағамтанушылардың басты мақсаты
– осындағы «Құлыншақ» зауытын көтеру.
Зауытта қазір күн сайын 100-150 келі таза
өнім өндірілуде. Олар алдағы уақытта бие
сүтінен күніне екі тонна өнімі өндіруді
қарастыруда. Бірақ, бәрі де халықтың

сұранысына байланысты. Зауытқа бие
сүті Түрген аймағындағы «Ақбұлақ» шаруа қожалығынан келісімшарт бойынша
жеткізіледі.
– Жылқының қадір-қасиеті өте жоғары.
Мысалы, сиырдың сүтін қайнатпай ішуге
болмайды. Егер сиыр сүтін қайнатпасаңыз
айран да, ірімішік те, құрт та жасай алмайсыз. Ал биенің сүтін қайнатуға болмайды. Өйткені, бие сүтінің бастапқы табиғи
қасиеті жоғалады. Мысалы, сиырдың
пакетке құйылған сүтін жұрт бір жылға
дейін пайдалануда. Ал бұл – денсаулық
үшін өте қауіпті. Сиыр сүтінен трансмай
қышқылы өте көп бөлінеді. Ал бие сүті
ракка апармайды. Тағы бір ерекшелігі,
бие сүтіндегідей витамин ешбір малдың
сүтінде жоқ. Бие сүтінен жасалған әрбір
өнімнің адам ағзасы үшін пайдасы өте
зор. Тіпті мұндағы витаминнің бірі
адамның ой-өрісін жақсартады. Қазір
бие сүтінен балмұздақ, шоколад жасаудамыз. Айырмашылығы, сиыр сүтінен
жасалған балмұздақ құрамында қант
бар. Ал қант диабет туғызады. Диабеттің
соңы қауіпті ісікке апаратыны даусыз. Керісінше, бие сүті балмұздағында
ешқандай қант жоқ. Мұның барлығы бие
сүтінің кереметтігінде! Қазіргі күні біздің
академияда 60-70 адам жұмыс жасайды.
Олардың он беске жуығы ғылым докторлары. Бұл жобаны Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қолдап, бие сүті өнімінің тұрғындар
үшін өте қажет екендігін айрықша
атап көрсетті. Елбасының қамқорлығы
жағдайында
Ауылшаруашылығы
министрлігінен, біріншісі – 42 миллион, екіншісі – 41 миллион теңге екі
грант алдық. Ал биыл жасы ұлғайған
қариялардың денсаулығын жақсартуға
мүмкіндік беретін арнайы өнім шығару
үшін Денсаулық сақтау министрлігінен таяуда 33 миллион теңге аламақпыз. Мұны
академия ұжымы Елбасының біздің жобаны қолдауға көрсеткен аса зор көмегі деп
білеміз. Қазір күніне орта есеппен 100 литрден әртүрлі өнім өндірудеміз. Егер халық
жаңа өнімнің сапасын бағалап, сұраныс
артса, онда өнімнің түрін де, көлемін де
барынша көбейтеміз, – деді академик
Төрегелді Шарманов.

Жас қазақ кәсіпкері Лондонда іс бастады

Ауыл халқының несие алу қиын

Биыл ғана Ұлыбританиядағы Кингстон университетін тәмамдаған 20
жастағы алматылық Асқар Бөлегенов Лондонда өз бизнесін ашты.

Бүгінде ауылда кәсіп ашып, өз ісін бастағысы келетін ауыл
тұрғындарына несие ала алмай қиналатыны жасырын емес.
Өйткені екінші деңгейлі банктер кепілге ауылдағы үйлерді алмайды. Олардың көбі саз балшықтан тұрғызылған. Алған күннің өзінде
несие мардымсыз мөлшерде беріледі.

Жас жігіт өзінің жобасын
атақты британиялық миллиардер
Ричард Брэнсонның алдында, жас
стартаперлер конкурсында қорғап
шыққан.
10 мыңнан астам қатысушының
арасынан Асқар 12-ші орынды иеленген. Жас кәсіпкердің
сөзінше бұл «әлемдегі ең алғашқы
гроссеримаркет
саласындағы
логистикалық сервис».
– Біз қазіргі таңдағы гроссеридүкендер үшін жаңа маркет-плей-

стер құрамыз. Гроссери
– бұл азық-түлік өнімдері
және хауз холд – әдеттегі
тағамдар. Сатып алушы
біздің сайтқа кіріп, оның
ауданындағы барлық локал-шопты көре алады.
Тапсырыс беріп, небәрі
30-35 минуттың ішінде
қажетті азық-түлігіне қол
жеткізеді, – деп түсіндірді
Асқар.
Бизнесменнің айтуынша Лондонда оның кәсібі
өрге домалап кетуі үшін
оған кем дегенде 100-200
велосипед керек екен.
– Біз қазақстандық
кәсіпкерлерге бірнеше рет
өтініш айттық. Аттарын
атай алмаймын. Оларға
өзіміздің идеямызды таныстырып едік, көбісі
күліп, ешкімнің интернет
арқылы азық-түлік сатып
алмайтынын айтты, –
дейді ол.

Бір ай бұрын оларды
Ричард Брэнсон негізін
қалаған
Virgin
Group
жарысқа шақырады. Бұл
Англия мен Еуропадағы
ең ірі стартап-байқау
болып саналады. «Біз
университеттен
де,
қазақстандық бизнесмендерден де көмек сұрадық.
Бірақ, ешқайсысы қол
созуға құлықсыз болды. Соған қарамастан біз
финалға шықтық», – дейді
жас кәсіпкер.
Қазіргі кезде Асқарға
маркетингтік агенттіктер
және қазақ-дизайнерлер
көмектесіп жатыр екен.
Лондондағы достары да
қол ұшын созуда. Қазір
оның командасында 15-16
адам бар. Ұжым көпұлтты
болғанымен, олар идеяны
жүзеге асыру үшін бірлесе
еңбек етуде.

Азғантай ақшаға істі дөңгелетіп әкету
мүмкін емес. Осы олқылықтың орынын
Жергілікті халыққа «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы толтырып тұр.
Бұған дейін берілетін несие 3 миллион
болса, биылдан бастап оның мөлшері 10
миллион теңгеге артқан. Бірақ жыл сайын аз қаржы бөлінетінін айтқан мамандар
қоғамдық кеңесте оны ұлғайту жайын сөз
етті.

Айта кетейік, Жамбыл облысы, Талас ауданында қазір 1300-ге жуық шағын
және орта кәсіпорын бар. Былтыр олар
3 миллиардтан астам теңгенің өнімін
өндірген.
– Бағдарлама шеңберінде бөлінген
қаржы кәсіпкерлерге жетпейді. Міне,
осы мәселе бойынша бізде көп мәселе
толғандырып тұр. Бұл жөнінде комиссияға
біз тапсырма береміз. Қандай жолмен болады. Мүмкін басқа бір жолы
бола ма, мал жағынан, техника
жағынан бола ма, жалғыз үй
емес. Осы мәселелерді көтеріп
банктерге шығып, 1 айдың
көлемінде халықты қайтадан
жинап, осындай мәселелерді
шешетіндерімізді
айттық.
Шеше
алмағандарымызды
жоғары жаққа ұсыныспен
шығамыз, – дейді Талас
аудандық қоғамдық кеңесінің
төрағасы Жұмабек Әсемов.
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Балқаш
кен-металлургия
комбинатының тұңғыш қазақ металлургі
және Балқаштың бірінші құрылысшысы
атамыз Қали алып кәсіпорын жайында көптеген қызықты әңгіме айтатын.
Қалидың әкесі, Томпы – аңшы, батыр-мерген, орта шаруа болған. Томпы тумысынан
жомарт, бүкіл ауылды асыраған.
Атамыздың айтуынша, асудан өтер
кезінде ол Балқаш көліне құятын мол
сулы Тоқырау өзенінің (судың деңгейі
сол кезде қазіргі кездегісінен 3-4 метрдей
жоғары болған) жағасында түнеген. Таң
атқанда оған дәу жолбарыс бас салуға
шақ қалыпты. Қалиды сонда аңшы әкесі
Томпының аруағы мен оның ескі қаруы
құтқарып қалды деп санайды. Томпының
аруағы оны кенеттен оятып жібергенде
ол көл жағасынан жүз метрдей жерден
азуы ақсиған жолбарысты көреді. Сонда Қалидың ойына алпамсадай аңды бір
атқаннан өлтіру мүмкін емес, одан да оны
қорқыту керек деген әкесінің өсиеті түседі.
Томпыдан берілген аңшылық машыққа
ие Қали ойланбастан аспанға оқ атып,
қорқытқанда жыртқыш өз бетімен кетеді.
Ол кезде Балқаш жағасында жолбарыс көп
болған. Жазда олар өзен жағасын бойлай
Сарыарқаның таулы, салқын аудандарына қоныс аударса, қыста көл жағасындағы
қамыс паналаған. Өкінішке орай, соңғы
жолбарыс соғыстан кейін, 50-жылдардың
басында атып тасталған.
Орыс тілін білгендігінің арқасында
Қали білікті жұмысшы, кейінірек бригадир
болады. Түрксіб құрылысы аяқталған соң
оны Успенск мыс руднигіне жібереді. Ол
мұнда тасып шығарушы шахтер және мыс
кенін өңдеуші шебер болып жұмыс істеген.
1931 жылы оны білікті шебер ретінде
Ресейге, Первоуральск қаласындағы Металлургия шеберлерінің мектебіне оқуға
жіберіп, түсті металдарды байытушы-шебер дипломын алады. Бұдан кейін атамыз
Балқаш көліндегі тұңғыш Мыс алыбы
тәжірибелік-байыту фабрикасынан еңбек
жолын бастайды.
1936 жылы КСРО түсті металлургиясына сіңірген еңбегі үшін Қали Томпиев КСРО Түсті металлургия халық
комиссарының №353 «Алғыс қағазымен»
марапатталып, құнды сыйлық – патефонға

Балқаш кен-металлургия комбинаты – Қазақстанның түсті
металлургиясының ірі кәсіпорны. Балқаш көлінің солтүстік
жағалауында, Бертіс мүйісінің жағасында орналасқан комбинаттың
құрылысы 1930 жылы басталып, 1938 жылы наурыз айында кен байыту фабрикасының құрал-жабдықтарын сынақтан өткізген болатын.

1937 жыл. БКМК
ие болады. Сол кезде бірге жұмыс
істеген технолог В.Янцевтің айтуынша,
бұл факті металл плиткада «Өнеркәсіп
фабрикасының бірінші ізашары Томпиев Қали» деген жазумен мәңгілікке тасқа
түсті, ол фабриканың бесінші секциясының
металл колоннасына бекітіледі. Жазу фабрика қайта жаңғыртылғанға дейін (ХХ
ғасырдың 80-жылдары) сақталды.
–1938 жылдың 23 қарашасынан
24 қарашаға қараған түні инженер
Н.Бакурадзенің ауысымы конверторды зарядтап, оған үш шөміш штейн құяды. Үш
ауысым қатарынан біз конвертордың жанынан кетпедік. 24 қараша күні сағат 17-де
конвертордан орасан зор ағыспен жез саулады, – деп қарт металлург сол бір кезді жиі
еске алатын.
Алғаш рет құйып алынған қара жезді
пластинканы олар жапырақтап кесіп алдады. Олар үшін бұл жай ғана бір жапырақ
металл емес, бір кездегі Балқаштың шөл

даласында аса ірі мыс балқыту комбинаты мен қала салған адамдардың қажымас
қайратын, алғашқы жеңісін еске түсіретін
қымбат кәдесый еді.
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде комбинат жұмысшыларының алдына маңызды
міндет қойылып, майданға барынша көп
мыс, әсіресе молибден беру көзделді.
1942 жылдың өзінде комбинат әскери
өнеркәсіпке арналған осы металл өндірісін,
яғни, танкілерге арналған бронь өндірісін
қысқа мерзімде жолға қойды. Соғысқа
дейін елде молибден өте аз өндірілген еді.
Қоңыраттың мыс кенінің құрамында осы
элементтің бар екендігі 30-жылдардың
өзінде-ақ мәлім болған. Алайда, мыс кенінен
осы металды қоса алу тәжірибесі әлемнің
ешбір елінде болған жоқ. 1934 жылдан бастап Ленинград тау-кен институтының
түлегі, ғалым-инженер Е.И.Антоновский
Балқаш қаласында мыс кенінен молибден
алу бойынша зерттеулер жүргізді. Соның

Көксулық кәсіпкерлердің наразылығы
Алматы облысы Көксу ауданы кәсіпкерлері «Қазақ су шаруашылығы» мемлекеттік
кәсіпорны жұмысына наразы. Олардың су пайдалану құрылымына, аяқ су тарифтеріне,
жер суландыру жүйесінің техникалық жай-күйіне көңілі толмайды. Кәсіпкер Николай
Брусенскийдің сөзіне қарағанда, арналардың жай-күйі ешқандай сын көтермейді. Аяқ
суды беруге арналған шлюз жоқ, жер теліміне су жетпейтінін алға тартты.
«Қайрат» шаруа қожалығы
басшысы
Арғынғазы
Сайерденовтің
айтуынша,
аудандағы су құны тым жоғары –

текшеметрі 0,51 теңге. Ал көрші
аудандарда бұл баға төмен, ал
жеткізу шығындары дәл Көксу
ауданындағыдай.

– Біз жүргізіліп отырған тариф саясатының себебін түсіне
алмай отырмыз. Біздің аудан
неге осындай баға бойынша

нәтижесінде 1939 жылдың 10 наурызында
бірінші рет жартылай өнеркәсіптік молибден концентраты алынды.
Балқаш
кен-металлургия
комбинатының
өнеркәсіптік
әлеуетін
құруға Кеңес Одағының түрлі түкпірінен
келген сан алуан ұлттың инженер-техник
мамандары мен қатардағы жұмысшылар
қатынасты. Олардың арасында Қали Томпиев та болды – Қазақстандағы тұңғыш
дипломды металлургтердің бірі және
стахановтық қозғалыстың бастамашысы
еді. Сол кезде «Социалистік Қазақстан»
газеті «Қали – байыту фабрикасының
шебері, бес айдан бері инженер қызметін
де қоса атқарып келеді, сонымен қатар
фабриканың парторгы болып табылады. Ол
бізді гүрсілдеген механизмдердің арасына
кіргізіп, кенді байыту процесінің технологиясы жайлы әңгімеледі. Ол: «Бұл біздің
фабрика, бұл біздің қаламыз!» деп қайталай
берді», – деп жазған.
2016 жылдың ақпан айында Балқаш
қаласының орталық көшелерінің бірі Қали
Томпиевтің атымен аталған құрметіне 20
жыл толды. Қалалық тарихи-өлкетану
мұражайында ескерткіш бұрыш ашылып,
онда Қали Томпиевтің өмірі мен қызметінің
тарихи маңызды құжаттары сақталған.
Ұлы Отан соғысындағы жеңістен кейін
комбинат басшылығы КСРО Үкіметінің
ауыл шаруашылығын кадрлармен нығайту
жөніндегі шешімін орындай отырып,
сондай-ақ, денсаулық жағдайын ескеріп,
Қалиды парторг лауазымында БМБК-на
тиесілі Қызылтау подхозына жіберді.
1952 жылдан Ақшатау кен-байыту комбинатында байытушы-шебер болып жұмыс
істеді, мұнда бірнеше рет үкіметтік алғыс
қағаздарымен және құнды сыйлықтармен
марапатталды. 1958 жылы зейнетке шықты,
республикалық дәрежедегі зейнеткер атанды.
Қали Томпиев 1986 жылы 14 қаңтарда,
жұбайы Рыскүлдің өлімінен кейін тура
жарты жылдан соң өмірден өтті. Ақшатау
тауларында ата-бабасының қорымына
жерленді.
Марал Томпиев, Қазақстан
құрылыс материалдары өнеркәсібі
қауымдастығының президенті, Ұлттық
инженерлік академиялардың академигі

төлеуі тиіс? Сонымен қатар
кәсіпорын арналарды қамтамасыз
ету жөніндегі келісімшарттағы
міндеттерін неге орындамайды.
Сондай-ақ ауыл шаруашылығы
дақылдарына су жумсау есебі
нормаларын қайта қарау қажет.
Біздің жанайқайымызды ешкім
тыңдамайды, құлақ түрмейді, –
деп атап айтты кәсіпкер.
«Үміт»
САТК
төрайымы
Светлана Ломова да өзінің
наразылығын білдірді.
Оның
пікірінше, ауыл шаруашылығы
өндірушілерімен тікелей суармалы суды беру туралы келісімшарт жасау заңдарды бұзуға, су
пайдалану дауларына, су қорын
тиімсіз бөліп-таратуға әкеледі.
Соның салдарынан кәсіпкерлер
шығынға батады.
Қойылған сұрақтарға «Қазақ
су шаруашылығы» РМК АФ
директорының
орынбасары
Қалыбек Құдайбергенов жауап
беруге тырысты. Оның пікірінше
қаржыландырудың жоқтығы –
мәселенің ең басты себебі.
– Барлық түйткіл мәселелер
қаржы
ресурсының,
білікті
кадрлардың жетіспеуіне байланысты. Көксу ауданының көптеген

жер суландыру ғимараттары
балансқа
алынбаған.
Өткен
жылы бөлінген 570 000 теңге
барлық суландыру жүйелері мен
өңір арналарын қайта қалпына
келтіруге
жетпейді,–
деді.
Бірақ мемлекеттік кәсіпорын
өкілінің
айтқан
дәлелдері
жиналысқа
қатысушыларды
тыныштандырған жоқ. Барлық
тарапты тыңдап болған соң
Кәсіпкерлер
палатасы
осы
іс бойынша өзіндік тексеру
жүргізуді ұйғарды. Мамандар
мәселелерді жою және бұдан
былайғы
жұмысты
жоспарлау үшін қаржының бар-жоғын
және бөлінуін білу мақсатымен
кәсіпорынға ресми сұрау салу
жолдады.
Сонымен
қатар
Табиғи
монополияларды
реттеу
және
бәсекелестікті
қорғау
департаментіне
бірқатар
сұрақтар туындады. Осылайша
Кәсіпкерлер палатасы Көксу ауданына қатысты тарифтік саясатты
түсіндіруді талап етеді.
Бұл
мәселе
Алматы
облысының
Кәсіпкерлердің
құқығын
қорғау
кеңесі
мәжілісінде қаралатын болады.

www.nap.kz

№7(160), июль 2016

Таяуда Ш.Ш. Шокин атындағы Қазақ энергетика ғылыми-зерттеу
институты директорының орынбасары Марат Қошымбаев мырзамен
кездесіп, Қазақстанның энергетика саласы жайында ой бөлісті. Өз саласын жетік білетін маман энергетика саласында түйткілді мәселелерді
ашып көрсетіп берді.
жұмыстар енді басталды деп айтуға болады.

– Ғылымның араласуынсыз дәстүрлі
емес қуат көздерін дамыту мүмкін
емес. Бұл бағытта өзіңіз еңбек ететін
ғылыми-зерттеу институты қандай
жұмыстарды атқаруда?Сол жайында
әңгімелесеңіз.

Баламалы қуат көзі жолайрықта
– Марат Болатұлы, Қазақстан экономикасында энергетиканың алатын
орны ерекше. Қуат көзінсіз экономиканы көз алдымызға елестетудің
өзі
қисынсыз.
Білікті
маман
ретінде
айтыңызшы,
Қазақстан
энергетикасының ерекшелігі қандай?
– Қазақстан энергетикасының басты ерекшелегі ретінде қуат көзінің басым бөлігін жылу электр стансалары
өндіретінін айтуға болатын шығар. Бізде
электр энергиясын өндіруде көмірдің
үлесі 70 пайызды құрайды. Ал осы көмірді
жағу арқылы өзімізге қажетті қуат көзінің
82 пайызын аламыз. Көмірдің қоршаған
ортағы тигізетін зияны көп. Біздің жылу
электр стансаларынан шыққан түтіні сонау Жапонияға дейін жетеді. Мұны билік
басындағылар біледі. Сондықтан атқарушы
билік «жасыл экономикаға» көшуге бар
күш-жігерін жұмсауда. Бұл бағытта арнайы
бағдарламалар қабылданғанын да білеміз.
Сондықтан Қазақстанда бұл бағыттағы

– Дұрыс айтасыз, ғылымсыз баламалы
қуат көзін дамыту мүмкін емес. Бұл саланы дамыту үшін бірінші кезекте арнайы
бағдарлама қабылдап, тиісті заңнамалық
нормалар қалыптасуы тиіс. Өйтпеген
жағдайда жекелеген компаниялар өз
беттерінше дәстүрлі емес қуат көздерін
дамытуға бел буып, білек сыбана кірісіп
кетпейді. Оларға мемлекет тарапынан
қолдаулар қажет. Ол – субсидия, салықтық
жеңілдіктер түрінде бола ма? Мен ол
жағын білмеймін. Мұнымен ҚР Энергетика
министрлігі айналысуы тиіс.
Енді институт аумағын қолға алынған
жұмыстар жайында айтсам. Соңғы
уақыттары Алматы, Жамбыл облыстарында шағын су электр стансалары салына
бастағанын білесіз. Осы бір игілікті іске бет
бұрған кәсіпкерлер Қытайдың гидротрубиналарын сатып алып, шағын СЭС-тер сала
бастады. Албіздің институт ғалымдары
шағын су көздерінен тиімді қуат көзін
өндіруге мүмкіндік беретін отандық гидротрубиналарды ойлап тапты. Құдайға
шүкір, бұл бағыттағы жұмыстарымыз
жемісті болды деп есептеймін. Қазақ
ғалымдарының ойлап тапқан гидротрубиналары қытайдың қондырғыларынан артық
десем, асыра айтқандық болмас еді. Біздің
ғалымдар ойлап тапқан шағын гидротрубиналар бір арық судан электр қуатын өндіре
алатын мүмкіндікке ие. Ары-бері қозғауға
ыңғайлы. Бұл үшін тоған салып, су бөгеп
жатудың қажеті жоқ. Бүгінде бірқатар
өңірлер ішкі туризмді дамытамыз деп ал-

дарына мақсат қойып отыр ғой. Бірақ олар
ойын іске асыруға елдімекендерден тысқары
жатқан, табиғаты көркем аймақтарға электр
желісі тартылмаған. Біздің шағын гидротурбиналар осы мәселені оңтайлы шешер
еді.

қолға алынған жұмыстардың нәтижесі
болмай тұр. Ал бұл жүйе қашан жолға
қойылатынын мен сізге айта алмаймын.

Ғылыми инфрақұрылым қажет

– Гранттың қаржысы кейде ойға алған
құрылғыңның шағын макетін жасауға
жетпейтін кездер болады. Сондықтан
ғылыми жобаларға бөлінетін гранттармен
ғылым мен өндірістің арасына жол салу
мүмкін емес.

– Қытайдікіне қарағанда әлдеқайда
тиімді гидротрубиналар ойлап тауыпсыздар. Кәсіпкерлер неге осы гидротрубиналарды сатып алмайды?
– Әңгіменің ашығын айтсақ, институт
зертханасында дайындалған гидротрубиналарды кәсіпкерлер бірден сатып ала
алмайды. Кез келген құрылғыны жалпы халық тұтынатын деңгейде жеткізу
үшін машина құрастыру зауыттарында
сынақтан өтіп, барынша жетілуі тиіс.
Ал бізде машина құрастыратын зауыттар құрдымға кеткен. Кеңес заманында
зауыттардың жанында конструкторлық
бюролар жұмыс істейтін. Ал қазір соның
бірі де жоқ. Осыдан кейін қазақ ғалымдары
бар ақыл-ойын сарқа жұмсаған маңызды
ғылыми жұмыстары тәжірибелік үлгі
күйінде қалып жатыр. Гидротрубиналар
конструкторлық бюроларда сынақ барысында қандай металл мен подшивниг
қолдану керектігін анықтағаннан кейін
ғана өндіріске жіберіледі. Нарық заманында біздер осы жүйені жоғалтып алдық.
Конструкторлық бюролар мен машинажасау зауыттары болмаған соң, біздің
өндірісіміз алға жылжымай бір орында
тұр.
Ал кәсіпкерлер болса, ғалымдардың
қандай
жұмыстармен
айналысып
жатқанынан бейхабар. Егер оларға біздер
осындай бәсекеге қабілетті гидротрубина ойлап таптық десек, бетімізге күле
қарауы мүмкін. Мойындауымыз керек, қазір Қазақстаннан шыққан өнімге
ел азаматтарының көпшілігі күдікпен
қарайтыны жасырын емес. Сенім жоқ. Осы
мәселелермен Үкімет айналысу керек. Ал
біздің атқарушы билік жерасты байлығын
сатудан әріге аса алмауда. Әрине, бұл
бағытта жұмыстар жүріп жатқан жоқ деп
ауызды қу шөппен сүртуге болмас. Бірақ

– Мемлекет тарапынан ғылыми
жобаларға гранттар бөлінеді. Бұдан
қандайда бір пайда бар ма?

Бірінші, маман қажет
– Марат мырза, елімізде атом энергетикасын дамыту мәселесі кеңінен
сөз болып жүр ғой. Бұған қатысты не
айта аласыз?
– Өз басым елімізде атом энергетикасын дамытуды қолдаймын. Бірақ біздің
бұл салада жұмыс істейтін өз мамандарымыз болуы керек. Көршіміз Ресей
«атом электр стансасын салып берейік»
деп құлшынып отыр. Олар Қазақстанда
атом электр стансасында жұмыс істейтін
мамандардың мүлде жоқ екенін жақсы
біледі. Орыстар біздің қаражатымызға
электер стансаны салғаннан кейін «ал
стансаларың дайын, қызығын көріңдер»
дейді. Алып стансаны күтіп, баптап
жұмысын реттейтін маман болмаған соң,
біздер орыстарға: «Стансаның жұмысын
сіздер жүргізіңіздер, бізде бұл салада
жұмыс істейтін маман жоқ. Кәсіпорынды
өздеріңіз басқарыңыздар, бәленше пайыз
акциясы сіздердікі» деп өз қолымызбен
Ресейге береміз. Бұдан кейін олар стансаны бауырына басып, қазақтарды
стансаның есігінен де сығалатпайтыны
белгілі. Өндірген электр энергиясын
қалауынша өсіріп, бізді сүлікше соратын
болады. Мұндай жағдайда энергетикалық
қауіпсіздік жайында әңгіме қозғаудың
өзі артық қой. Өзіңіз ойлаңызшы, бізге
мұндай атом электр стансасы керек пе?
Меніңше, керегі жоқ. Қазақстан атом энергетикасын дамытқысы келсе, бірінші кезекте бұл салады жұмыс істейтін мамандарын сайлап алуы керек.

Мемлекеттік қарыз 40 млрд доллар

Жөнсіз тексерістің жолы кесілді

Еліміздің сыртқы қарызы 145 млрд доллар болса, оның 40 млрд доллары
– мемлекеттік қарыз. Былтыр бюджет тапшылығын жабу үшін шетелден 1,1
триллион теңгеге жуық қаражат алынған. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда
9 есеге көп.

Алматыда Алмалы аудандық әкімдігінің екі қызметкері
кәсіпкерлерді тексеру тәртібін бұзғандықтары үшін әкімшілік
жауапқа тартылды. Бұл туралы бүгін Алматы қаласы
прокуратурасының баспасөз қызметінен хабарлады.

Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутат Омархан Өксікбаев осындай деректерді келтіріп, Үкімет басшысынан бұл мәселенің қалай реттеліп жатқанын
сұрады. Кәрім Мәсімов Қазақстан өзінің даму

«2016 жылғы 12 сәуірде Алматы қаласының Алмалы аудандық
прокуратурасының
мобильді
тобына жергілікті жеке кәсіпкерден
шағым келіп түсті. Ол Алмалы ауданы әкімдігінің қызметкерлерін құқық
белгілеуші
құжаттарсыз
тексеру
жүргізгендіктері үшін айыптаған», –
делінген хабарламада.
Оқиға орнына келіп жеткен прокуратура қызметкерлері Алмалы ауданы әкімдігінің экологиялық бөлімі
мамандарының қолдарында тексеру
тағайындалғандығы және құқықтық
статистика органдарында тіркелгендігі
туралы актілер болмаса да, «Дәріхана»
нысанында
тексеру
жүргізіп
жатқындығын көреді.
Осы дерек бойынша аудан прокуратурасы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық
кодексінің 175-бабының 1-ші тармағы
бойынша әкімшілік өндірісті бастау
туралы
қаулы
қабылдады.
Тиісті материал Алматы қаласының

деңгейі мен сыртқы қарыз ара-қатынасындағы
теңгерімді сақтайтынын алға тартты.
Теңге бағамын түзетуден кейінгі кезеңде
жағдай біршама күрделенгенін айтқан Премьер-министр сыртқы қарыз негізінен АҚШ
долларымен берілетінін айтты. Сондықтан
Елбасының тапсырмасына сай, Үкімет ендігі
жерде экономикалық саясат жөніндегі кеңесте
Ұлттық қор мен бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының қаражатын пайдалану
секілді мәселелерді қарастырады.
– Қазір бюджет шығысының 16 пайызын
біз сырттан алған қарызбенен жауып отырмыз.
Бюджет заңымызды алатын болсақ, ол жерде
біздің үкіметтік қарыздың лимиті бар. Соның
өзінде біздің Үкіметіміз өткен жылғы бюджетті
орындау процессінде 457 млрд теңгеге асырып
жіберіп отыр. Осы 2016 жылдың 2 млрд долларды қарызға алып, тағы да сол тапшылығымызды
жабуға пайдаланайын деп отырмыз. Ал енді әр
жеке адам өзінің қалтасына қарай өмір сүреді.
Біз шығысымыз болатын болса, соны өзіміздің
кірісімізбен есептеп, жұмсауымыз керек, – деді
Омархан Өксікбаев.

мамандандырылған
ауданаралық
әкімшілік сотына жіберілді.
Алматы қаласының ауданаралық
әкімшілік сотының 2016 жылы 27
сәуірдегі қаулысымен Алмалы ауданы әкімдігінің екі қызметкері жеке
кәсіпкерлік субъектіге тексеру жүргізу
тәртібін бұзғандары үшін әкімшілік
жауапкершілікке тартылып, оларға 20
айлық есептік көрсеткіш көлемінде
айыппұл салынды.
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Олар қымбат үйлер мен қымбат
көліктерді, қымбат киімдерді пайдаланып,
қымбат клиптер түсіріп жүрген белгілі
өнер тарландарының мемлекет мүддесінен
тыс қалып жүргендері өкінішті. Біз бұл
жерде мемлекет мүддесі деп олар төлемеген
қаншама миллиондаған салықты және
жарияланбаған жылжымайтын мүліктерді
айтып отырмыз. Сондықтан да қазіргі
уақытта мәдениет және шоу-бизнес
өкілдерін салық органында тіркеу және
салықты мәжбүрлі түрде декларациялау
мәселелері қатаң қолға алынып жатыр.
Бұған қоса продюсерлік қызмет, дыбыс
жазу, клиптер түсіру сияқты қызмет саласы
да салықтық бақылауға алына бастады.
Айталық, «Forbes.kz» журналының
мәліметінше, белгілі әнші Бүркіттің 2015
жылғы табысы (доллардың ескі бағамымен
алғанда) 1 миллион АҚШ долларын
құраған. Алайда ол жеке кәсіпкер ретінде
салық органында тіркелмеген және өзі жасап жүрген шоу-бизнесі бойынша мемлекетке бір тиын да салық төлемеген. Бұған
қоса белгілі әншілер: Асхат Тарғын (табысы 172,8 миллион теңге), Алишер Каримов
(135 миллион теңге), Дильназ Ахмадиева
(108 миллион теңге), Бақтияр Мамедов (90
миллион теңге), Әли Оқапов (54 миллион
теңге), Жанар Дұғалова (45 миллион теңге).
Осы аттары аталған өнер жұлдыздары да
соншалықты қомақты табыс тапқандарына
қарамастан, салық төлеуден бойларын
аулақ салған.
Ал енді салық төлеуші жеке кәсіпкер
ретінде тіркелген өнер жұлдыздары да бар.
Олар – Луиза Каринбаева мен Мақпал Исабекова. Алайда, салық органында салық
төлеуші ретінде тіркелгенімен, олар да
салық төлеуден жалтарған.
Көп адамдар өзінің салық төлеуден
жалтарып жүрген әрекетінің көлеңкелі
экономикаға жататынына жеткілікті
мән бере бермейді. Ал енді кез-келген
заңсыз жасалған әрекеттің сұрауы да,
жауапкершілігі де болатынын ұмытпаған
жөн. Ондай сұраудың болатын уақыты
алыс емес. Турасын айтқанда, үстіміздегі
жылдың 31 желтоқсанында мүлікті жариялау туралы Заң өзінің қолданылу
мерзімін
тоқтатады.
Содан
кейін
жұмсалған (кіріс пен шығыс) әр тиынға

Жуырда «Forbes.kz» журналында шоу-бизнес саласында аты
шыққан жұлдыздарымыздың рейтингі жарияланды. Соның
нәтижесінде есімдері елге танымал қаншама адамдарымыздың өзі
көлемді табыс иелері бола тұрып, салық органында тіркелмеген және
мемлекетке бір тиын да салық төлемегендері анықталды.

жауап беретін уақыт 2017 жылдан басталады. 2017 жылдан бастап кезеңкезеңімен жалпылама декларация тапсыру қолға алынады.
Бұл мақалада біз салықтан және өз
мүлкін жариялаудан бой тасалап жүрген
мәдениет өкілдері мен әртістерді және
асабаларды бекерден-бекер тілге тиек етіп
отырған жоқпыз. Себебі, кейбір әншілер
даңғарадай үйде тұрады, қымбат көлік
мінеді және жиі-жиі шетел асып жүреді.
Алайда, тапқан табысының заңдылығын
дәлелдей алатын ешбір құжаты жоқ.
Салық органында тіркелмеген және салық
төлемеген. Қайсібірі филармонияда, театрда, «Қазақконцертте» немесе басқа бір
мекемеде қызмет істейтін болып тіркелген.
Тіпті, кейбіреуі ешбір жерде тіркелмеген.
Айлық жалақылары да төмен. Ал
кейбіреуінде тапқан ақшасын дәлелдейтін
ешбір құжаттары да жоқ, әлеуметтік
төлемдер мен зейнетақы қорына бір

Салық даулары сотқа жетпесін
Қазақстанның «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының Президиум төрағасы Тимур Құлыбаев кәсіпкерлердің салықтық дауларын
сотқа жеткізбей шешіп отыруды ұсынды.

– Кәсіпкерлердің салықтық дауларын сотқа жеткізбей шешу тетіктері жоқ.
Осыған байланысты біздің кәсіпкерлердің

салықтық дауларын сотқа дейін қарастыру
үшін Қаржы министрлігі жанынан сарапшылар деңгейінде Үкіметтің, Қаржы
министрлігінің,
Ұлттық
экономика
министрлігінің мамандарын тарта отырып, Бас прокуратураның қатысуымен комиссия құруды ұсынамын, – деді ол бүгін
«Кәсіпкерлік
саласында
прокуратура
қадағалауы» атты форумда.
Оның сөзі бойынша, салық органының
шешімін қайта қарау үшін кәсіпкер жоғары
тұрған органға арыздануы қажет, өз
кезегінде ол оны сотқа бағыттайды.
Сот процедуралары уақыт пен қаражат
шығын етеді, дейді Т. Құлыбаев.
– Судья құқықтық мәселелерді шешуі
ықтимал, бірақ ол экономика маманы
емес. Әсіресе салықтық мәселеде оның
білімі шектеулі. Ондай сарапшылар Қаржы
министрлігінде, салықтық органдарда отырады. Орталық деңгейде ондай мәселелерді
сотқа дейін шешіп тастауға болады. Біз сот
жүйесіне түсетін ауыртпалықты да азайтамыз және өз кәсіпкерлерімізге үлкен
жәрдем жасаймыз, – деді ол.

тиын түспеген. Ал тұрған үйі мен мінген
көлігінің құны болса миллион долларға
жуық немесе одан да асып кетеді.
Алдағы уақытта жасырылған мүлік
әшкере болған жағдайда салынатын
айыппұл көлемі 250-ден 500 айлық есептік
көрсеткішті (530 мыңнан 1 миллион 60
мыңға дейін) құрайды. Ал енді проблема қылмыстық жауапкершілік мәселесіне
келіп тірелетін болса, ондай жағдайда
субъектінің тартар жазасы (мүлікті
тәркілеу мен бас бостандығынан айыру)
бұдан да ауыр болатыны сөзсіз.
Осы орайда, «аталмыш тығырықтан
шығатын жол бар ма?» деген заңды сұрақ
туады. Әрине, бар. Себебі, қателеспейтін
пенде жоқ. Атап айтсақ, бір аптада оннан
аса тойға барып, ән айтып, қыруар ақша тауып жүрген әншілер бар. Бір аптада екі-үш
той басқарып жүрген танымал асабалар да
жоқ емес. Бұған қоса бишілер қауымын да
назардан тыс қалдыруға болмайды. Басқа

жеке тұлғаларды да ұмытпаған жөн. Табысты жақсы тапса да, олардың көпшілігі
салық органына бір тиын да табыс салығын
төлеп жүрген жоқ. Себебі, олар өзінің
қызметі үшін төленетін ақшаны конвертпен алады. Ал салық төлемеген субъект
өзінің табысының заңдылығын да дәлелдей
алмайтыны түсінікті.
Елге белгілі бір өнер саласындағы субъект ай сайын той-томалақтардан қыруар
ақша табу арқылы бірнеше үй сатып алды
делік. Сонымен қатар қолма-қол айналымында да қыруар ақшасы болсын. Алайда,
жылжымайтын мүліктері басқа біреулердің
атына ресімделген болуы мүмкін. Әрине,
бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Енді аталмыш заң шеңберінде сол жылжымайтын
мүліктерді өз атына сенімді түрде аударып алуға болады. Ол үшін мемлекетке он
пайыздық алым төленбейді. Ал қолындағы
ақшаны екінші дәрежедегі банкке немесе
Ұлттық пошта операторындағы есепшотқа
салу арқылы жария еткен жағдайда
да ешқандай алым алынбайды. Яғни,
ешқандай артық шығынға батпайды және
ешбір жауапкершілікке тартылмайды. Осы
орайда, он пайыздық алым тек шетелдегі
жылжымайтын мүлікті (оның ішінде басқа
біреудің атына ресімделген), сонымен
қатар қолдағы ақшаны банкке салмай-ақ,
декларативті түрде жария еткен жағдайда
ғана алынатынын еске салып өткен жөн
шығар.
Жалпы, мүлікті жария ету туралы заң
талаптары бойынша ақшаны да, жылжымайтын мүлікті де жария етуге ешқандай
шектеу жоқ. Тек жылжымайтын мүлікті
заңдастырған кезде 2014 жылдың бірінші
қыркүйегіне дейін алынған жылжымайтын мүлік қана жария етуге жатады. Мысалы, белгілі бір әншінің ай сайынғы
табысы 100 мың доллардан асып кеткен
болса да,
үстіміздегі жылдың аяғына
дейін мемлекеттік кіріс органына барып
заңдастыра беруіне шек қойылмайды.
Бұл талап басқа саладағы субъектілерге
де қатысты. Сонымен қатар салықтық
рақымшылық жасалып, ешбір салық салынбайды. Сондықтан да бұндай мүмкіндікті
тиімді пайдалана білген жөн.
Алматы қалалық мемлекеттік кірістер
департаментінің баспасөз қызметі

Компания қызметкерлері айбын сезінбейді
Елімізде банк жүйесіндегі қызмет барынша ашық
тиіс. Бұдан былай банктік төлемдер мен ақша аударым
қысқартылып, банктік емес ұйымдардың қызметін
клиенттердің құқығы қорғалады. Мәжіліс депутаттары
және төлем жүйелері туралы» заңды мақұлдады.
Халық
қалаулылары
сондай-ақ
ұлттық
компаниялардағы
сыбайлас
жемқорлықтың тыйылмай отырғанын
тілге тиек етті. Азат Перуашев өзінің
депутаттық
сауалында
қаржылық
құйтырқы әрекетке жол бергендерді қатаң
жазалауды талап етті.
–
Мемлекеттік органдарда мынадай
кемшілік
болса,
мемлекеттік

жүргізілуі
мерзімдері
қолданған
«Төлемдер

қызметкерлерді
қылмыстық
жауапкершілікке дейін көтеру мүмкін. Ал
квазимемлекеттік секторда не әкімшілік, не
қылмыстық кодекс қарастырылмаған. Сол
себептен біз квазимемлекеттік секторда
да, мемлекеттік компанияларда да істейтін
қызметкерлер үшін осы әкімшілік және
қылмыстық жауапкершілікті енгізу керек
деп санап отырмыз.

