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Кедендік одаққа мүше елдер Украинаның кондитерлік өнімдерінің 
бәсін төмендету үшін кедендік баж салығын нолдік пайыздан 29-46 
пайызға дейін көтеруге бекінді. Бұл істе бастамашы болып отырған 
Қазақстанның кондитерлер қауымдастығы екенін айта кетуіміз ке-
рек. Алдағы уақытта бұл құжатты Кедендік одақтың шеңберінде 
рәсімделмек. Бұл жағдай өз кезегінде елімізге Украинадан тәттілер 
әкеліп, саудалап жүрген кәсіпкерлерге ауыр соққы болып тиетіні 
сөзсіз. 

Қазақстанның кондитерлер 
қауымдастығының алға тартқан 
мәліметінше, Соңғы уақыттары Қазақстанға 
Украинадан келтін тәттілердің көлемі 72 
пайызды құраса, Ресейдің үлесі 18 пай-
ыз. Ал елімізге келіп жатқан Белорустың 
тәттілері бар болғаны 5 пайыздан аспай-
ды. Ресей нарығында Украина тәттілерінің 
үлесі 40-50 пайызды құраған. Сол себепті 
үштік одаққа мүше елдер Украинадан 
келетін кондитерлік өнімдерге салына-
тын кедендік баж салығын арттырып, 
тосқауыл қоюға тас-түйін бекініп отыр. Ал 
Украинаның Халықарлық сауда жөніндегі 
комиссиясы Қазақстанның Украинаның 
тәттілеріне қатаң шектеу қоюы орын-
сыз екенін айтып, дабыл қаққанымен 
ештеңе шығара алмауда. Құр айғайдан 
түк өнбейтінін түсінген «Укркондпром» 
мекемесі Қазақстанның Экономикалық 
даму және сауда министрлігімен келісімге 
келуге әрекеттеніп  те көрді. Өз кезегінде 
олар 1994 жылы ТМД елдері арасын-

тигені сөзсіз. Украинаның Кеден қызметі 
үстіміздегі жылмен салыстырғанда 
Қазақстан нарығына жеткізіп кел-
ген кондитерлік өнімдері 70 пайызға 
дейін кемігенін алға тартуда. Осындай 
есептерді еске түсірген  «Укркондпром» 
мекемесі үстіміздегі жылдың наурыз ай-
ында Украинаның Экономика және сауда 
министрлігіне Қазақстан тарабы екі елдің 
арасындағы достық жағдайда есепке алма-
стан қатаң, орынсыз шешім қабылдағанын 
айтып, бұл істі тиянақты тексеруді талап 
еткен болатын. Әзірше, екі жақтың қайсы 
жеңістік беретіні белгісіз. Кедендік одаққа 
мүше елдердің құзырлы орында иліге 
қоятын сыңай танытпай отыр. Украина 
кәмпиттеріне шектеу қою Ресейдің де оң 
жамбасына келіп отыр.

да қабылданған еркін сауда айналымын 
қалыптастыру турасындағы келісімді 
басшылыққа алып үш елдің билік орында-
рын райларынан қайтаруға оқталып отыр. 
Әшейінде ТМД-ның шеңберінде өтетін 
басқосуларға қатысуға құлықсыздық таны-
татын ресми Киев енді өз мүддесі үшін 90-
шы жылдары қабылданған ескі құжаттарға 
арқа сүйемекші. 

Украина кәмпиттеріне қарсы іс-
шараларды Қазақстан тарабы 2011 
жылдың 14  қыркүйегінде бастаған бо-
латын. Сол кезде қабылданған «Ішкі 
нарықтағы кондитер өндірісін сырттан 
келетін өнімдерден қорғаудың шаралары» 
деп Үкіметтің қаулысында сырт елдерден 
келтін карамельдерге өзіндік құнынан 
бөлек 30 пайыз көлемінде кедендік баж 
салығын салу ісі тайға таңба басқандай 
анық жазылған. Ал шоколадтарға са-
лынатын кедендік баж салығы 49 пайыз 
көлемінде белгіленген. Әрине, бұл та-
лап сырттан келетін тәттілердің бәріне 
қолданылатыны белгілі. Мұндай шектеу 
Қазақстан нарығына тәттісін саудалап, 
қыруар пайда тауып отырған  Украинаның 
өндірісшілеріне ауыр соққы болып 

Темір НАЗХАНОВ, Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының вице-
президенті:

– Қазақстанның кондитер өнімдерін 
өндірушілер қауымдастығы Үкіметке 
сырттан келетін тәттіге кедендік 
баж салығын көтерудің талап етіп,  
отандық кәсіпорындардың бәсекелестік 
жағдайда жұмыс істеуне кедергі келтіріп 
отырғанын жасырмай айтуымыз керек. 
Украина кәмпиттерінің сапасы жоғары. 
Қазақстандық кәсіпорындар алдағы уақытта 
осындай сапалы өнім өндірушілермен 
бәсекеге түсудің маңызы зор. Кедендік 
баж салығын көтеру 3 жылға беліленген. 
Осы уақыт аралығында қазақстандық 
кәсіпорындар сапалы өніп шығару ісін 
толықтай жолға қойып алуы тиіс. 

«НГ» газеті дамығын елдердегі шағын және орта бизнестің 
қайда бағыт алғанын жан-жақты жазып, қазақстандық 
кәсіпкерлер назарына ұсынып келе жатқанын көзі қарақты 
оқырман қауым жақсы біледі. Газет бетінді сол дәстүрді 
жалғастырып, көршілес Тәжіксатанда шағын және орта 
бизнестің қалай дамып жатқанын сөз етуге ниеттеніп от-
ырмыз. Осы ретте Тәжікстанның Шағын және орта бизнесі 
ұлттық қауымдастығының белсенді мүшесі, кәсіпкер Шахри-
ёр Муминовпен тілдесіп Тәжікстандағы кәсіпкерлік саланың 
қалай дамып жатқанын сараптаудың сәті түсті. 

Салықтық 
ауыртпалықтар

Қазіргі таңда Тәжікстанда 
«Салық кодексіне» тиісті 
өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілуде. Сондықтан салық 
заңының қалай дайындалып 
жатқанын Тәжікстанның шағын 
және орта бизнес өкілдері кірпік 
қақпай қадағалап отыр десек артық 
айтқандық болмас еді. Шахриёр 
Муминов елдегі кәсіпкерлердің 
басын қосқан қауымдастық салық 
заңнамасының кәсіпкерлікпен 
айналысуға қолайлы болуы үшін 
күресіп жатқанын жеткізді. «Біздің 
қауымдастық бірқатар салық 
түрлерінің көлемін азайтып, енді 
бірінің мүлде алып тастауға күш 
салуда. Бұл бағытта шенеуніктер 
де аянып қалмауда. Салықшылар 
бір салық түрлерін қысқартса, 
салықтың басқа түрін көбейтіп 
жатқанында жасырудың жөні жоқ. 
Бұдан кәсіпкерлерге ешқандай пай-
да жоқ. Қазіргі таңда Тәжікстанда 
әлеуметтік салықтың деңгейі өте 
жоғары. Ол 25 пайызды құрайды. 
Ал Қазақстанда бұл салықтың түрі 
11 пайыздан аспайды. Билік орын-
дары салық саласын жетілдіруді 

желеу етіп, еліміздегі салық сала-
сын орталықтандыруға ұмтылуда. 
Бұл кәсіпкерлер үшін тиімсіз. 
Оны ойлап жатқан билік жоқ. Егер 
кәсіпкер сырт елдермен байланыс 
орнатып, жылына 42 мың доллар 
пайда табатын болса, оған қосымша 
құн салғын төлеуге міндеттелген. 
Қазіргі таңда тәжікстандық 
кәсіпкерлер тоқсан сайын төлейтін 
салғының 1 пайызын ай сайын 
салық органдарына төлеп тұрады. 
1 пайыз айтар ауызға жеңіл 
болғанымен барлық қаржысы ай-
налымда жүрген кәсіпкерлер үшін 
1 пайыздың өзін дәл уақытында 
төлей алмай қиналатын кездері бо-
лады», – деп кәсіпкер елдегі салық 
саясатының жайын баяндап берді. 

Ендігі кезекте салық 
органдарының кәсіпкерлерді тексе-
ру мәселесіне келсек. Посткеңестік 
елдер аумағындағы кәсіпкерлердің 
салық органдары десе төбе шаш-
тары тік тұратыны жасырын емес. 
Мұндай жағадай Тәжікстанды 
да айналып өтпеген. Елдегі 
салық органдары қолдарындағы 
статистикалық мәлімттерге 
жүгініп, тексеру жүргізуді жөн 
санайды. Салықшылар тиісті 
төлемдерін дәл уақытында 

төлейтін кәсіпкерлерді көп тексере 
бермейтінін білдік. Ал айналымын 
жасырып, салықты дәл уақытында 
төлей алмаған кәсіпкерлерге 
Тәжікстанның салық органдар 
қырғидай тиеді. Тәжік билігі шағын 
және орта бизнес өкілдеріне арнап, 
салқытық каникулдар да жариялап 
тұрады. Шахриёр Муминов осы-
дан 4 жыл бұрын билік орындары 
салық органдары алдында айып-
ты болған кәсіпкерлер үшін амни-
стия жариялағанын алға тартты. 
Осының арқасында ел аумағындағы 
көптеген кәсіпкерлік нысандар 
кең тыныстап қалған. Үстіміздегі 
жылы тәжік билігі кәсіпкерлікті  
жаңадан бастаған шағын және 
орта бизнес өкілдеріне бірқатар 
жеңілдіктер ұсыныпты. Алдағы 
2 жылда бизнеске ден қойған 

кәсіпкерлер салық органдарының 
тексеруінен босатылған. Сондай-
ақ, өндіріс саласында жұмыс 
істеп, ел экономикасын көркейтуге 
атсалысқан кәсіпкерлер өндірістік 
жабдықтары мен құрылғыларды 
сатып алса, бұл үшін олар қосымша 
құн салығын төлемейді. Шахри-
ёр Муминов өндіріспен айналы-
сатын кәсіпкерлер үшін мұндай 
жеңілдіктер мен салықтық 
тексерулердің тоқтауды бар 
болғаны 2 жылға созылуы аз екенін 
айтуда. Бұл аралықты іскер азамат-
тар өндіріске салған қаржысының 
жартысын да қайтарып ала алмай-
тыны белгілі.   

Еркін аймақ жайында 
Соңғы уақыттары Тәжікстанда 

кәсіпкерлер жерді жалға алу 

мәселесін реттеуде көп айтып 
жүргені белгілі.  Бүгінде аталмыш 
елде жер телімдерінің көпшілігі 
жекенің қолына өтіп кеткен. 
Кәсіпкерлер шағын кәсіпорындар 
салу үшін олардан жерді жалға 
алуға мәжбүр. Алғашқыда жер 
иелері жер телімдерінің арзан 
бағаға келіскенімен кейіннен 
кәсіпкерлер кәсіпорындарын 
іске қосып, жұмысқа кіріскенде 
жерді жалдау құнын арттырып 
жеберіп, пайдаға кенелуді әдетке 
айналдырған. Барлық өндірістік 
жабдықтарын құрып, қадағалаушы 
органдардың келсімін алып 
іске кіріскен де кәсіпкер қанша 
шығынға батса да қымбат арен-
даны төлеуге мәжбүр болады. 
Бұл мәселені Тәжікстанның биз-
нес қауымдастықтары үздіксіз 
көтерген соң, билік орындары 
ел амағында өндіріс орында-
рын құруға ұмтылған шағын 
және орта бизнес өкілдері үшін 
еркін экономикалық аймақтар 
құрып, өзекті мәселенің түйінін 
тарқатпақ болыпты. Қазіргі таңда 
Тәжікстанда кәсіпкерлердің 
еркін жұмыс істейтін 4 еркін 
экономикалық аймағы қалыптасып 
келеді. Еркін экономикалық 
аймақты дамытуда билік орында-
ры жапырып жұмыс істеп жатқаны 
шамалы. «Еркін экономикалық 
аймақтың құқықтық мәртебесін 
анықтауда, инвестиция тартуда 
билік қандайда бір мәселелерді 
шешіп тастады деп айта алмай-
мын. Қазір аталған аймақтар өз 
бетінше дамып жатыр. Тек еркін 
аймақта кәсіпкерлерге қажетті жер 
телімдері берілгені болмаса, одан 
басқа жағдай жасалмаған», – деді 
Шахриёр Муминов. 
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Отандық банктердің отандық бизнесті несиелеуге деген құлқы қазір 
өте төмен. Бүгінде банк пен несие алушылар арасында сенімсіздік дендеп 
тұр. Көптеген тұтынушының несиеден «қағылып» отырған жайы бар. 

дүниежүзілік соғыс болып жатқанда тан-
ктер жасауға несие беріп, сол банктің ин-
спекторлары танктердің дұрыс жасалған-

жасалмағанын тексеріп, одан пайда бар 
ма, жоқ па, соны зерттеп отырған», – деп 
айтқан еді. Көрдіңіз бе, өндіріс пен банк 

Жемқорлықпен аты шыққан кеден са-
ласын тізгіндеу оңай болмай тұрғаны жа-
сырын емес. Саланы басқаруға келген кез 
келген басшы сыбайлас жемқорлықтың 
түбіне балта шабамын деп уәде бергенімен 
жеме-жемге келгенде өзі де жемқорлыққа 
бой алдырып, темір тордың ар жағынан 
бір-ақ шығуы әдетке айналғандай. Қазір 
кәсіпкерлер мен қарпайым жандар саланы 
сауықтырамын деген басшылардың сөзіне 
күдікпен қарайды. Таяуда кеден саласының 
жаңа басшысы Мәжит Есенбаев кеден са-
ласында оң өзгерістер жасайтынын айтып 
жұртшылықты тағы да желпіндіріп та-
стады. Ендігі кезекте Мәжит Есенбаевтың 
кеден саласына қандай өзгерістер жасауға 
уәде бергенін сөз етсек. 

Борышкерлердің көбейіп кетуінен 
тәуекелшілдікке баруға тайқып, несие 
беруден мүлдем бас тартып отырған 
банктер де бар. Менің ойымша, келе-
шекте де мәселе бұлай жалғаса беретін 
болса, онда біздің шағын және орта биз-
нес турасында істеліп жатқан реформа-
ларымыз нәтижелі болмайды. Банктер 
мемлекеттік маңызы бар жобаларды 
несиелендіруі тиіс. Ол үшін Үкімет бан-
ктерге мынадай міндеттемелер 
жүктеуі керек. Біріншіден, банктер 
пайыздық төлемдерін төмендетуі қажет. 
Екіншіден, екінші деңгейлі банктердің 
де несие тәуекелі төмендетіліп, қайтпай 
қалған несиелерді қайтаруға тек қана 
банктер емес, жергілікті органдар да 
атсалысқаны жөн. Міне, елде осын-
дай белсенділік болғанда ғана бизнес-
өндіріс-банк формуласы бірігеді деп 
сенемін. Ал нақ қазіргі жағдайымызбен 
соңғы бес жылда банк пен бизнестің 
арасын жақындастыра алмаймыз.

Біздің елдегі банк жүйесі халыққа 
берген несиесінің жетістігін көре алмай 
отыр. Мен таяуда Волгаград қаласында 
болып келдім. Сонда бір экономист 
ғалыммен тілдескен едім. Сол ғалым: 
«Кезінде біздің елдің банктері Екінші 

арасындағы қарым-қатынас деп осыны 
мысал етуге болады. Өзге елдің банк 
саласының мамандары қанды қырғын 
соғыс болып жатқанда өндіріс орын-
дарына барып, олардың ахуалын жіпке 
тізіп сараптама жасайды. Ал мұндай 
жүйе бізде мүлде қалыптаспаған. Осы-
дан кейін «банктеріміз өндіріспен тығыз 
қарым-қатынаста» деп қалайша айта 
аласың? Сондықтан мұндайда амалсыз 
үндемеуге тура келеді. Міне, біздегі 
өндіріс+банк+бизнес формуласының 
сипаты – осы. Ал бірқатар дамыған ел-
де бүгінде бұл үш сала бір-бірімен біте 
қайнасып, тіршілігі қабысып жатыр. Рас, 
бізде де банктер тарапынан қолдауға ие 
болып, өзінің шағын кәсібін дөңгелетіп 
отырған азаматтар баршылық. Олардың 
бірі өзіне медициналық шағын клиника 
ашып алып жатса, енді бірі шетелдік 
дайын технология сатып алуға қаржы 
алған, үшінші бірі сауда-саттық жа-
сайтын дүкендер ашуға қол жеткізген. 
Бірақ олардың арасында өнім өңдеуші 
са ланы қолдау әлі де болса аз. Әрине, 
күндердің күнінде банктердің өңдеу 
саласының бағын ашуға, отандық 
бизнестің әрін кіргізуге ықпал етері 
анық.

Бейсенбек ЗИЯБЕКОВ, экономика 
ғылымының докторы, профессор. 

(«Алаш айнасы» газеті, 6 шілде 2012 
жыл)

Еліміздің бас кеденшісі алдағы 
уақытта шекарадағы кеден бекеттерін 
екі мемлекеттік органды қалдырып, 
кәсіпкерлерден талап етілетін 50 құжатты 
төрт есеге қысқартатынын айтты. Сондай-
ақ, таяуда мемлекеттік аттестациялаудан 
өте алмаған қызметкердерін кеден сала-
сынан аластайтынын да айтып қалды. 
Ведмоства басшысының айтуынша, 
құжаттарды қысқарту ісі үстіміздегі жылы 
қарқын алып, алдағы жылы бұл бағыттағы 
жұмыстар толықтай аяқталуы тиіс. Осыған 
дейін Кеден бақылау комитетінің басшысы 
фитосанитария саласы мамандарын кеден 
саласынан ығыстырып шығару үшін Ауыл 
шаруашылығы министрі Асылбек Мамыт-
жановтан біраз тірескені белгілі. Соңында 
Мәжит Есенбаев өз дегеніне жетіп тынды. 
Алдағы қыркүйек айынан бастан кеден 
бекеттеріндегі фитосанитария мамандары 
басқа жаққа қоныс аудармақ. Шекара өтінде 
тек қана кеденшілер мен шекарашылар 
қалатын болды. Сондай-ақ, 15 кеден бекеті 
қажетсіз деп танылып, алдағы уақытта 
олардың бәрі жабылатын болған. Бас 
кеденші Қызақстан мен Қытай арасындағы 
кеденнен өткен бір фурадан мемлекет 
қазынасын 8 мың доллар көлемінде түсім 
түссе, жемқор кеденшілердің қалтасына 
22 мың доллар көлемінде қаржы түсіп 
отырғанын да жасырмай айтты. Өз 
кезегінде Мәжит Есенбаев алдағы уақытта 
Қытайдағы әріптестерімен ақпарат алма-
сып, кеденшілердің жемқорлыққа салын-
бауына баса мән беретінін де атап өтті. 
Сондай-ақ, алдағы уақытта шекарадан 
тауар алып өткен кәсіпкердің құжатын 45 
минуттың ішінде толықтай рәсімдеп бе-
руге де ереке көңіл бөліп отырғанын айиа 
кетуіміз керек.
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Қазір Алматыда жарнама саласында жұмыс істейтін ірі кәсіпорындар 
мен шағын компаниялар арасында қызу күрес жүріп жатыр. Тіпті, 
олардың тартысын мылтықсыз майдан деп атасақ болатындай... Таяу-
да белгілі құқық қорғаушы, заңгер Сергей Уткин «Алматыжарнама» 
мекемесінен теперіш көріп, істері тығырыққа тірелген компаниялардың 
мүддесін қорғауға тас-түйін бекінгенін айтып баспасөз мәслихатын 
өткізді. 

Қазір жарнама саласында түйіткілді  
мәселе өте көп. Осыдан біршама 
уақыт бұрын шағын кәсіпкерлікпен 
айналысатын азаматтар  өздерінің 
жекеменшік көліктерінің сыртан жар-
намасын жапсыру жүруі үшін қыруар 
салық төлейтін болған соң, амалсыз-
дан көлігінің сыртындағы жарнамасын 
алып тастағанын «НГ» газеті жазған-ды. 
Жағдай енді тынышталды ма дегенде  
жарнама саласында жұмыс істеп жатқан 
ірі компаниялар шағын кәсіпкерлердің 
«Алматыжарнама» мекемесінің көмегімен 
нарықтан ығыстыруға әрекеттеніп 
жатқанын айтып, дабыл қақты. Осылай-
ша шағын жарнама агенттіктері де бірден 
беріле салмайтындарын байқатты. Олар 
Сергей Уткин сынды білікті заңгермен 
тізе қосып, өздерінің құқық қорғауға күш 
салып жатыр. Журанлистермен болған 
басқосуда жұртшылыққа танымал 
қорғаушы соңғы уақыттары «Алматы-
жарнама» мекемесі басшыларының бірі Н. 
Мулюкованың басшылығымен түннің бір 
уағында білгісіз біреулер шағын жармана 
агенттіктерінің билбордтар мен жарнама 
тақтайшаларын талқандап, бұзып әкетіп 
жатқанын айтты. Баспасөз мәслихатына 
қатысқан жарнама компаниясының 
заңгері Құрманғазы Талжанов та ша-
руасын түнделетіп қана тындыратын 
«жабайы бригада» кәсіпкерлердің бил-
бордатары мен жарнама тақтайшаларын 
қайда апарып жатқанын білмейтінін 
жеткізді. Осындай оқиға бірнеше рет 
қайталғанғаннан кейін кәсіпкерлер жар-
намаларды талқандаған бригаданы ұстап, 
құқық қорғау органдарына өз қолдарымен 
тапсырған. Өз кезегінде Сергей Уткин: 

– Жеке кәсіпкердің жарнамасын 
талқадау ісінің артында «Алматыжар-
нама» мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы Найля Мулюкова тұр. Білдей бір 
мекеменің басшысы, әрі Алматы қалалық 

сойылын соғып отырғанын алға тарту-
да.     

Баспасөз мәслихатына 
қатысқанымызда Алматыдағы сыртқы 
жарнама мәселесінің төңірегінде 
жүйеленбеген, даулы мәселелер көп 
екенін аңғардық. Өз кезегінде Сер-
гей Уткин Алматыдағы кейбір ірі бил-
бордтар еш жерде тіркелмегендіктен 
олардың иесі мемлекетке бір тиын салық 
төлемейтінін алға тартты. Сондай-ақ, Ал-
матыда жол бойын жағалай орналасқан 

мәслихатының депутатын тәртіпке 
шақыруға құқық қорғау органдарының 
шамасы жетпей тұр. Н. Мулюкова 
ханымның өткен өміріне ғаламтор 
арқылы іздеу салғанымда, көп жайтта 
түсінгендей болдым. Ол «Алматыжар-
нама» мекесінің басқаруға «Рельеф» деп 
аталатын жарнама агенттігінен ауысып 
келген. Қазіргі таңда аталмыш агенттік 
қарқынды даму жолына түскенін айта 
кетуіміз керек. Осыдан кейін-ақ мен 
Алматыдағы жарнама бизнесі рейдрлік 
әрекеттерден көз аша алмауда деген 
байламға келдім. Құқық қорғау ор-
гандарына пысқырып та қарамайтын 
Н. Мулюкова ханым мүмкін Алматы 
қаласының әкімі Ахметжан Есімовты 
тыңдайтын шығар? Бүгінгі баспасөз 
мәслихатына жиналған журналистердің 
қызметін пайдалана отырып, мен Ах-
метжан Есімовке кәсіпкерлерге ара 
түсуін өтінемін», - деді. Осы рет-
те Құрманғазы Талжанов та алынып 
тасталған жарнамалардың арасында сот 
шешімімен жойылған билбордтардың 
болғанын да жасырмай айтты. «Ал-
матыжарнам» мен Алматы қалалық 
мәдениет басқармасы бірқатар жарнама 
агенттерінің билбордтары заңға қайшы 
орналасқан соң олардың үстінен сотқа 
арыз беріп, жарнаманың көзін жойған. 
Ал түнделетіп кәсіпкерлердің жарнама-
сын сталқандап жүрген бригаданың ісі 
өте күмәнді болып тұр. Соңғы уақыттары 
жергілікті билік орындарының тала-
бы бойынша жарнама бизнесімен ай-
налысатын кәсіпкерлер билборды мен 
түрлі жарнамалық тақтайшаларын 
орналастырған жерлерге мемлекеттік 
акт алу керек деген талып пайда болған. 
Егер қажетті құжат алынбаған жағдайда 
кәсіпкерлердің пайда тауып отырған 
жерін «Алматыжарнама» мекемесін 
басқа жарнама агенттіктеріне беруіне 
қақысы бар. Баспасөз мәслихатында сөз 
алған Құрманғазы Талжанов осындай 
қажетсіз талаптап қою арқылы «Алматы-
жарнама» мекемесі ірі компаниялардың 

жарнамалардың ортақ базасы жоқ екенін 
естігенде таңқалдық. Жылжымайтын 
мүлікке жататын жарнама құрылғыларын 
«Алматыжарнама» мекемесі есепке алып, 
ортақ тізімін жасамай ай қарап жүрген 
бе? Сөз арасында Құрманғазы Талжанов 
соңғы екі жылда Алматы қаласының 
әкімі Ахметжан Есімов шаһарда қосымша 
жарнама құрылғыларын орналастыратын 
алаңқайларды бермей, жарнама бизнесін 
тығырыққа тірегенін де жасырмай айт-
ты.     

Соңғы үш жылда сыртқы қарыз біртіндеп баяулай бастаған 
сыңай танытқанмен биылғы жылдың бірінші тоқсанында еліміздің 
жалпы сыртқы қарызының өсу динамикасы жеделдей түскен. 
Сырттан қарыз алу көлемі бірінші тоқсанда бірінші рет 5,4 млрд 
долларға ұлғайып, 129,3 млрд долларын құраған. 

Дағдарыстың алдындағы жыл-
дары елдің сыртқы қарызының 
соншалықты көп екендігі жайын-
да жиі әңгіме қозғалатын. Әсіресе, 
2006-2008 жылдары сарапшылары 
сыртқы қарыздың бастан асатынын 
айтып, дабыл қаққаны есімізде. Бірақ 
олардың дауысына қаржыгерлер де, 
оларды бақылаушылар да құлақ аспай, 
«барлық елдер осылай сырттан қарыз 
алады, бұл қалыпты жағдай» дегенді 
алға тартып, міз бақпағаны көз ал-
дымызда. Сол жылдары еліміздің 
сыртқы қарыздары жыл сайын 11 млрд 
долларға дейін өсіп отырыпты. Сырт-
тан қарыз алуға әуестену, әсіресе, 2006 
жылы тым өршіп кеткен. Сол жылы 
сыртқы қарыз ішкі жалпы өнімнің 80 
пайызын құрады. Бұл өте қауіпті ахуал 
еді. Оған да мойымаған қаржыгерлер 
оны одан ары қарай жалғастыра түсіп, 
оның соңы қандай жарға апарып 
соқтырғанын бәріміз көзіміз көрдік. 
2008 жылы сыртқы қарыз ішкі жалпы 
өнімнің көлеміне таяп қалған бола-
тын. 

Биылғы жылдың басында қарыздың 
өсімі қайта қарқын алды. Ұлттық банктің 
мәліметі бойынша, Қазақстанның жал-
пы сыртқы қарызы бірінші тоқсанда 
4,4 пайызға (немесе 5,4 млрд долларға 
өскен) ұлғайып, 129,3 млрд. долларын 
құраған. ҰБ мәліметіне тағы да көз 
жүгіртсек, бірінші тоқсанда мемлекеттік 
қарыз көлемі 200 млн. долларға өскеніне 
қарамастан, оның үлесі бәрібір қауіпсіз де-
ген тұжырым қабылданған. Мемлекеттік 
және мемлекет кепілдендірген қарыз 
көлемінің ІЖӨ-ге шаққандағы 
қатынасының көрсеткіші әзірше қауіпті 
емес деген сенім қалыптастырады. 
Өзге дамушы және дамыған елдермен 
салыстырғанда, біздікі Құдайға шүкір 
екен. Абайдың қарасөздерінің бірінде 
қазақтың өзін озып кеткендермен және 
өзінен кейін қалып қойғандармен са-
лыстырып, «е, олармен салыстырғанда 
біз Құдайға шүкірміз ғой» деп өзін-өзі 
жұбататыны секілді біз де топалаң келіп, 
шетінен опырылып жатқан еуропалық 
елдермен өзімізді салыстырып, тәубе деп 
отырғандаймыз.
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Жол ма, базар ма?
Ш. Уәлиханов пен М. 

Мәметова көшесінің қиылысына 
келіп, төменде жатқан Райым-
бек көшесіне қарай жүргенімізде  
Уәлиханов көшесі көлік тұратын 
тұраққа айналып кеткен ба деп 
таңқалдық. Сөйтсек көше бой-
ында көлік жөндейтін шағын 
контейнерлер орналасып, көше 
ортасында көліктердің дөңгелегін 
ағытып, қызу іске кіріскенін 
көргенде жағдайдың шыныменде 
ушығып тұрғанына көзіміз жете 
түсті. Тіпті, «Мақпал» сән үйінің 
бірден тауып барудың өзі мұңға 
айналғандай... Жүргіншілер 
жолымен жүріп келе жа-
тып маңдайымыз жол үстінде 
көлденең тұрған контейнерге ба-
рып тірелдік. Автокөлікке қажетті 
ұсақ-түйек заттарды саудалайтын 
дүңгіршек жүргіншілер жолы мен 
су ағатын арықтың үстіне орнала-
сып алыпты. Қызыл сызықтың 
үстіне орын тепкен дүңгіршектің 
иесі бұлайша заң бұзғаны аз-
дай арықтың жағасын бойлатып 
10 метрге таяу жерді қоршап, 
жүргіншілерге кедергі келтіргенін 
ақылға сыйдыра алмадық. 
Қоршауды айналып өтіп, қаптаған 
көліктің арасымен «Мақпал» 
сән үйінің табалдырығынан 
аттадық. Бәзилия Әбділманованы 
кеңсесінен тауып, келгендегі 
шаруамызды айтқан соң, ол кісі 
сән үйінің алды қалайша жайма 
базарға айналғанын бастан-аяқ 
баяндап берді. «Қалалық әкімдік 
Көк базардың айналасын жа-
байы сауда нүктелері мен көлік 
тығынына босатқанда, олар 
қазіргі дүңгіршектер жайғасқан 
орын аялдама болады деген еді. 
Біздер шағын көшенің бойына 
Көк базардың айналасына жи-
налатын автобустарды қалайша 
сыйдырады деп ойлағанбыз. 
Арада біршама уақыт өткеннен 
кейін аялдама болады деген жер-
ге дүңгіршектер келіп жайғаса 

бастады. Содан бері бізден 
маза кетті. Қазіргі таңда бізге 
киім тіктіруге ешкім келмейтін 
болған. Өйткені кеңсеміздің ал-
дында көлік жөндейтін орынға 
айналып кетті. Таң атқаннан 
кеш батқанша көлік арылмайтын 
болды. Жеке көлігімен келген 
кейбір клиенттеріміз бізге жете 
алмай қайтқан кездері де болған. 
Осыдан кейін Медеу аудандық 
әкімдігіне хат жазып, шағым ай-
тып бардым. Осы мәселе бойын-
ша Медеу ауданы әкімі Сұлтанбек 
Мәкежанов қабылдап екі күннің 
ішінде есігіміздің алдына жабайы 
сауда нысандарын алып тастай-
тынын айтып, уәде берген бола-
тын. Сол кезде дүңгіршектердің 

кәрзі жүйесіне арналған 
люктерінің үстіне орналасқанын 
да ашып айтқан едім. Әкім менің 
шағымымды қабылдап алды. 
Бірақ содан бері бір айдан астам 
уақыт өтті. Бірақ содан бері 
сүрілген дүңгіршектерді көргенім 
жоқ. Ал жекелеген қадағалаушы 
органдарға хат жазғанымда 
олардың бәрі жабайы сауда 
нысандарының заң талаптарын 

өрескел бұзып отырғанын ай-
тып, хат жолдады. Бірақ олардың 
ешқандай қайран болмай тұр. Жа-
байы сауда нысандарының иелері 
болса, «әкімдіктегілер бізге түк 
істей алмайды, беретінімізді 
беріп қойғанбыз» деп миығынан 
күледі. Олардың өзі осы аумақты 
қадағалайтын қызметкерлер 
көліктерін осында келіп тегін 
жөндетіп, «сыйға сый, сыраға 
бал» жасап отырғандарын айт-
ты. Ал қадағалаушы органдарға 
жағдайды айтып хат жазсаң, 
«сіздікік дұрыс» деп жауап 
береді де, нақты іске келгенде 
бұғып қалатыны титықтатып 
бітті. Кала әкімі Ахметжан 
Есімовтың «көлеңкелі бизнесті 

өрістетіп отырған заңсыз 
жаймалардың қанат жаюы-
на жол бермеңдер» деген сөзін 
жүре тыңдайтыны жанаға ба-
туда. Осыдан шыққан бетте 
кез келген дүңгіршекке барып 
ақша қабылдайтын кассаларың 
бар ма деп сұрасаң сатушы-
лар иығын қиқаң еткізіп, теріс 
айналып кетеді. Жүргіншілер 
жүретін жол мен арықтың 
үстіне жайғасып алған сауда 
нысандарының бәрінің ісі заңға 
қайшы. Әншейінде заң негізінде 
жұмыс істейтін кәсіпкерлердің 
соңына шам алып түсетін 
салықшылар мен санитарлық 
тазалықты қадағалайтын ма-
мандар жабайы саудамен 
күресуге келгенде дәрменсіз бола 
қалатынын түсінбеймін. Осы 
былықты реттейтін қадағалаушы 
органдардың қызметкерлері 
«жұмысыңызға кедергі келтіріп 
отырған дүңгіршек иелерін 
сотқа беріңіз» деп ақыл айтқан 
болды. Сонда олардың заң та-
лаптарын сақтамайтынын сот 
алдында мен дәлелдеуім керек 
екен. Ал осындай оспадарлыққа 
жол берген қадағалаушы орган-

дар не істейді? Сот істі менің 
пайдама шешіп беретіні белгілі. 
Бірақ сот шешімін орындайтын 
мамандар заңдылықтың салта-
нат құруы үшін асықпайтынын 
жақсы білемін. Бұлайша мысық-
тышқан ойнайтын менің уақытым 
жоқтығын оларға айттым. Осы-
дан біршама уақыт бұрын Алма-
тыда қатты нөсер жауын жауған 
кезде ғимаратымыздың жертөлесі 
суға толған соң, апатқа қарсы 
қызмет мамандарын шақырып, 
жертөлеміздегі жаңбыр суын 
ағызуға әрекеттендік. Онымыздан 
түк шықпады. Мамандар алды-
мен ғимараттың айналасындағы 
арнайы шұқырларддың суын 
сорып ағызу үшін люктерді 

орынын іздеп үшеуін әрең тап-
ты. Ал қалған екі шұңқыр 
дүңгіршектердің астында қалған 
соң, олар оның суын сорып 
ағызып жібере алмады. Кәріз 
құбырларының көпшілігі бітеліп 
қалған. Бүгінде дәретхана мен 
қол жуғыштың суын еркін пайда-
лана алмайтын болдық. Қаланың 
ортасында тұрсақ та жертөлеге 
жиналған суды арнайы тех-
никамен сорғызып отырмыз. 
Қарсы беттегі дүңгіршектердің 
арықтың үстінде тұрғанын 
көрген шығарсыз? Бүгінде сәл 
жауын жауса, қаланың жоғары 
жағынан жаңбыр суы арықпен 
ағып келіп, дәл осы жерге кел-
генде көл-дәрия болып жайылып 
қалады. Осы маңдағы үйлердің 
тұрғындары да осы мәселені 
көтеріп көптеген жерлерге 
шағымданды. Бірақ ешқайсынан 
нәтиже жоқ. Егер жағдай осылай 
жалғаса беретін болса айналдағы 
тұрғын үйлердің іргетасы су-
дан мүжіліп, құлайды. Мүмкін 
құзырлы орындар сол кезде ғана 
қозғалып, іске кірісетін шығар?», 
– деп орын алған жайды үлкен 
қынжылыспен әңгімелеп берді. 

«Уазик» мінген, шаруа 
шешкен...

 Бұдан кейін айналаны суретке 
түсіру үшін сыртқа шықтық. Бұл 
уақытта жеңіл көліктерге қызмет 
көрсететін дүңгіршектердің 
жұмысы қыза түскенін байқадық. 
Уәлиханов көшесінің Райымбек 
батыр көшесіне дейін созылып 
жатқан аумағы көлікке қызмет 
көрсететін орынға айналып кет-
кен. Қолы-қолына жұқпайтын 
шеберлер дамкраттарымен 
көліктерді лезде көтеріп, колодка-
сы мен аммартизаторларын ауы-
стырып жатыр. Бір байқағанымыз 
көлікке қызмет көрсетіп жүрген 
шеберлер қауіпсіздік қызметін 
мүлде көңіл бөлмейтінін байқап, 
жағамызды ұстадық. «Мақпал» 
сән үйінің алдында ескі 
Уазиктің жаймаға айналдырып, 
көліктерге қажетті түрлі май-
ларды сатып тұрғанын көргенде 
жабайы сауданың қаншалықты 
қарқын алғанын көзіміз жете 
түсті. Бәзилия Әбділманова 
бұл көлікті қанша қуғанмен 
осы жерден шықпай қойғанын 
айтты. Көлік иесі осындағы 
басты «фигуранттардың» 
бірі екен. Арындап келген кез 
келген қадағалаушы орган 
қызметкерлерінің тілін осы есік 
Уазигтің иесі табатын болса ке-
рек. Бірақ көліктің иесі көзімізге 
түсепеді. Бұдан кейін кәріз 
жүйесінің үстіне қонжия қонған 
дүңгіршекті де өз көзімізбен 
көрдік. Айналадағы тазалықтың 
жайы да мәз емес екен. Бала 
ойнайтын алаңқайлардың бәрі 
жабайы сауда нысандарына айна-
лып кетіпті. Мұндай заңсыздыққа 
көз жұма қарау, ұятсыздықтың 
белгісі екені анық. Осы ретте 
Алматы қаласы әкімі Ахметжан 
Есімов мырза еркінсіп кеткен жа-
байы саудаға тыйым салады деп 
ойлаймыз.  

Алматы базарларының айналасындағы жабайы жаймалар сүріліп тасталғанымен, олар жұмысын басқа көшелердің бойында жалғастырып 
жатқаны жасырын емес. Қазір Көк базардың айналасында бұрынғыдай бір-біріне іркес-тіркес жалғасып жатқан жаймалар жоқ. Бірақ олар 
базардың айналасынан ұзап кетпеген. Жаймалар Көк базарға таяу маңдағы Уәлиханов Мәметова көшесінің қиылысын төмен бойлай жайғасып, 
қызу сауда жасап жатыр. Жақында Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының мүшесі, «Мақпал» сән үйінің директоры Бәзилия Әбділманова 2011 
жылдан ақпан айынан бастап кеңсесінің алдын жаулап алған автокөліктерге қызмет көрсететін шағын контейрлер мен дүңгіршектермен күресіп 
жатқанын айтқан еді. Осыдан кейін көше бойында тамырын кеңге жайған «жабайы жаймаларды» өз көзімізбен барып көруді жөн санадық. 



№8(113), тамыз 2012www.nap.kz

Өкінішке қарай, Т. Досмұхамедов 
министрлік креслосын, депуттаттық 
жұмсақ орындыққа ауысытырып, ойға 
алған ісін жүзеге асыра алмай қалған-
ды. Айтпақшы, бүгінде Спорт және 
туризм агенттігін тізгіндеп отырған 
Талғат Ермегияев Т. Досмұхамедов 
мырзаның тәрбиесін көріп, оралымда 
ойларын көкейіне түйген орынбасары 
болғанын жақсы білеміз. Сондықтан 
агенттік басшысы Т. Досмұхамедовтың 
оңды бастамаларын ары қарай 
жалғастыратына сенеміз. Жә, біздің 
негізгі айтайын деген сөзіміз бұл емес. 
Ауыл-аймақтағы ескі стадиондардың 
әбден тозып, жер   бетінен мүлде 
жоғалуға айналғанын Т. Ермегияев 
бізден да жақсы біледі. Сондықтан 
бұл мәселеге тым  тереңдемей-ақ 
қоялық. Таяуда Маңғыстау облыстың 
Мүгедектер спорт клубының дирек-
торы Нұралы Құлышовпен сөйлесіп, 
елімізде мүгедектер спортының қалай 
дамып жатқаны жайында ой бөліскен 
едік. Біздің бүгін қозғайтын әңгімеміз 
осы мүгедектер спортына арналмақ.  

Спорт кешендері салынса...
Бүгінде елімізде спортта да есесін 

жібермей, еліміздің абыройын асқақтатып 
жүрген мүгедек жандар жетерлік. Бірақ 
оларға мемлекет тарапынан анау айтқандай 
көңіл бөлініп жатқан жоқ. Маңғыстау 
облыс Мүгедектер спорт клубының ди-
ректоры Нұралы Құлышов еліміздегі 
мүмкіндлігі шектелуі жандардың салау-
атты өмір салтын ұстанып, спортпен ай-
налысуы қиын болып тұрғанын жасырмай 
айтты. «Біздің Маңғыстау облысындағы 
мүгедектер спортының дамыту ісіне 
көңілім толмайды. Обылыс көлемінде 
мүгедек жандардың жеке дара арнайы 
жаттығу алаңдары жоқ. Ал Маңғыстау 
өңірімен іргелес жатқан Атырау облысын-
да жағдай біршама тәуір. Олардың өз алды-
на жарыстарға дайындалатын орындары 

бар. Қазіргі таңда еліміздегі жекеменшік 
спорт ғимараттарында мүгедек жандарға 
ешқандай жағдай қарастырылмаған. 
Тіпті, кей жағдайда адамдар мүмкіншілігі 
шектеулі жандармен бірлесіп жаттығуды 
қаламайды. Ал билік орындары болса осы 
жайттарды ескеріп, әр облыста жарым-
жан адамдарға арнап шағын спорт ны-
сандарын салып берсе орынды болар еді. 
Қазіргі таңда біздер көбінде мектептердің 
залдарын пайдаланып жүрміз. Ал ірі спорт 
нысандарға барып дайындалайық десек 
қаржымыз жоқ. Қазіргі таңда еліміздегі 
мүгедектер арасында отырып волейбол 
ойнап, қол күресі, суда жүзу, арнайы ар-
бамен жарысқа түсу, жағажай волейболы 
сынды спорт түрлері жақсы дамыған. 
Бірақ бұл саланың қолдаушылары аз», 
– деді еліміздің абыройын ірі жарыстар-
да қорға жүрген тәжрибелі спортшы. 
Нұралы ағамыз Маңғыстау облысында 
мүмкіндігі шектеулі жандардың басын 
қосып, отырып ойнайтын волейболдан 
команда құрып, мүмкіндігі шектеулі аза-
маттар арасында салауатты өмір салтын 
насихаттап жүрген бірден-бір маман. 
Ол кісімен тілдескенімізде қазіргі таңда 
елімізде мүгедектер спортының ақсап 
тұрғанын бірден аңғардық. 

Жарымжан спортшылар да 
ел намысын қорғайды

Алдағы уақытта тұмандды Альби-
онда Лондон олимпиадасының алауы 
жағылып, Жазғы ойындар басталтыны 
бұдан кейін мүгедек жастар қатыстан 
пара олимпиада басталатыны белгілі. 

Спорт және туризм агенттігі суда 
жүзуден, жатып зіл темір көтеруден 
және тағы басқа бір-екі спорт түрінен 
қазақстандық параолимпиадаға барып 
бақтарын сынайтындығын алға тартқаны 
белгілі.  Қазіргі таңда әлем чемпионат-
тарында еліміздің абыройын қорғаған 
мүгедектерді жарысқа қатыстырудың 
жайы толық шешілмей тұрғаны жасырын 
емес.  Алдағы уақытта спорт саласына 
жауапты агенттік мүгедекетер спортын 
дамытуға барынша көңіл бөлуі керек.  
Өз кезегінде Нұралы Құлышов: «Бүгінде 
еліміздегі мүгедектер арасында отырып 
ойнайтын волейбол жақсы дамыған. 
Бірақ оларды елеп, ескеріп жатқан 
құзырлы орындарды көргенім жоқ. 
Дүниежүзіндегі мүмкіндігі шектеулі 
жандар өзара басқосып, чемпионат 
өткізіп тұратыны  белгілі. Осыдай айту-
ылы жарыстарға біздің де мүгедек спорт-
шыларымыз қатысып, жоғары нәтиже 
көрсетіп жүр. Бірақ халық солардың 
бірін де білмейді. Биіктен көрінген 
спортшыларға қомақты сыйақылар мен 
пәтерлер беріліп жатады. Ал мүгедек 
спортшылар ірі жетістікке қол жеткізсе,  
елеусіз қалып жататыны жанға батады. 
Біздің Маңғыстау облысының мүгедек 
спортшылары отырып ойнайтын волей-
болдан олжа салғанда бәріміз әкімдіктің 
берген 100 мың теңгесін місе тұттық. 
Облысымызда жаңадан тағайындалған 
әкімге әлі кіріп, жағдайымызды айтқан 
жоқпыз, Лондон олимпиадасынан кейін 
кіріп, өңірде мүгедектер спортын дамы-
ту мәселесін сөз етпек ойым бар. Бұл 

ретте оқырман қауым біздер әлем халқы 
көз тіккен ірі жарыстарда ел намысын 
қорғаған азаматтарға берлетін сыйлықты 
қызғанып отыр екен деп ойлап қалмасын. 
Біз де мүгедек спортшыларға да осындай 
қамқорлықтың көрсетілгенін қалаймыз», 
– деп ойын ортаға салды. Әрине, жа-
нына спортты серік еткен мүгедек 
жандардың мәселесі ту етіп көтерген 
ағамызды ойы өте орынды. Қазақстан 
өзінің Тәуелсіздігін алғалы бері та-
лай байрақты бәсекелерге қатысқаны 
белгілі. Сол кезде жеңіс тұғырынан 
көрініп, түрлі медалдармен қанжығасын 
майлаған спортшыларды жұрттың бәрі 
жақсы беледі. Ал мүгедектер арасындағы 
ірі жарыстардың жеңімпаздарын 
ешкім жыға танымайды. Тіпті, көк 
байрағымыздың биік желбіреуіне өз 
үлесін қосқан мұндай жандардың бар-
жоғы белгісіз сияқты. Бірақ мүмкіндігі 
шектеулі жандар бізге мемлекет көңіл 
бөлмей отыр деп жарысқа бармай 
қалып жатқанын көргеніміз жоқ. Олар 
әрбір жарыс сайын әкім-қаралар мен ірі 
компаниялардың басшыларының есігін 
қағып, демеушілер іздейтіні жасырын 
емес. Ал өзге елдердің мүгедек спорт-
шылары бұлайша демеуші іздеп әуіреге 
түспейді. Олардың бар жол шығынын 
мемлекет көтеріп алатыны белгілі. Ал 
біздің Спорт және туризм агенттігі ай-
тулы жарыстарға қатысуға ниеттенген 
спортшылардың бәріне бірдей көмек 
көрсете алмауда. Мүгедектер осыған 
қынжылады. Сондықтан бұл мәселені 
кезек күттірмей тезірек шешу керек-ақ. 

Қазіргі таңда спорт күн сайын бұқаралық сипат алып келеді. Жалпы халықтың спортпен айналысып, салауатты өмір салытын ұстануы 
мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының біріне айналған. Бұл бағытта қыруар қаржы бөлініп, еліміздің әр қиырында түрлі спорт нысан-
дары бой көтеріп жатқаны белгілі. Осыған дейін еліміздегі спорт саласының тізгінін ұстаған Темірхан Досмұхамедов елімізде «100 мектеп, 100 
аурухана» бағдарламасы секілді «100 стадион» бағдарламасын қабылдап, алыс ауылдардағы спортты қайта түлету жайында мәселесін көтергені 
есімізде. 
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Жер жаннаты Жетісу мен 
қойны-қонышы қазынаға толы 
Шығыс Қазақстан облысының 
аумағында созылып, екі өңірдің 
тұрғындарын шипалы суымен сы-
лап, сипап жатқан Алакөл әлемде 
сирек кездесетін көлдердің бірі. 
Сонау кеңес заманында Жер 
шарынан кіндігі ажыраған 
ғарышкерлер қара жерге табан 
тірегенде Алакөлді бетке алып, 
суына шомылып, қуат алаты-
нын былайғы жұрт жақсы біледі. 
Қазір де Алакөлдің шипалы суы-
на түсіп, денсаулығын түзеу үшін 
Ресей, Қытайдан ағылып келіп 
жатқан жұртта қисап жоқ.

Көктума ауылының орталығы 
қайнаған тірлік. Автобустан 
түскен бетте демалушылар-
ды ауыл әйелдері өз үйлеріне 
қарай сүйрей жөнеледі. Мұның 
өзіндік сыры бар. Бүгінде ауыл 
тұрғындары Алматыдан келген 
демалушыларға үйлерін жалға 
беріп, оларға қызмет көрсетуді 
кәсіп қылып алған. Сондықтан 
ауылдың ортасында қып-қызыл 
талас. Қолында қаржысы бар 
ауқаттылар 50-100 адамды бір 
мезетте қабылдайтын шағын 
пансионаттар салып тастаған. 
Олар бұлайша автобуспен кел-
ген демалушылардың соңынан 
жүгірмейді. Алматыдағы туристік 
фирмалармен келісімшартқа оты-
рып, демалушыларды автобусы-
мен қабылдайтын көрінеді. Егер 
үйге түссеңіз, кісі басына күніне 
3 мың теңге. Тамағың мен жатын 
орның бәрі осының ішіне кіреді. Ал 
пансионтқа барсаңыз, күн сайын 
5 мың теңге шығындайсыз. Онда 
қаладағыдай жағдай жасалған 
деседі. Осылайша ауыл халқы 
бір жазда жыл бойы жейтін ішім-
жемін демалушыларға қызмет 
көрсетіп жинап алады. Жұртты 
үйлеріне шақырып жүрген 

әйелдермен тілдесіп, мұндағы 
жағдайға біршама қаныққан соң, 
ауылдың қара жолын шаңдатып, 
демалушыларды ары-бері та-
сып жүрген таксилердің бірін 
тоқтатып, түсетін үйімізді бетке 
алдық. Адам басына 100 теңгеден 
таксиші ағайға жолақысын берген 
соң, таксиші бізге «такси керек 
болса шақырыңдар» деп қалта 
телефонының номерін жазып 
берді де жөнімен кетті.

Біз түскен үйдің иесі Даму 
есімді отағасы соңғы бес жыл-
да Көктума ауылына келіп 
демалушылардың саны артқанын 
тілге тиек етіп, әңгіме қозғады. 
«Бұған дейін Алматыдан осын-
шама жұрт келмеген-ді. Қазір 
күн сайын ауылымызға демалу-
шылар жеке көліктерімен, авто-
буспен келіп жатыр. Мал бағып, 
егін салған көктумалықтар 
енді демалушыларға қызмет 
көрсетудің шебері болып алған. 
Қазір ауылымыздағы барлық үй 
бір мезетте 10-15 демалушыны 
қабылдайтын мүмкіндігі бар. 

Егер қонақтар оншақты күн жа-
татын болса, қойымызды сой-
ып, аяғымыздың ұшымен жүріп 
қызмет етеміз», – деді отағасы. 
Біз оразамызды ашқанша күн 
де арқан бойы көтеріліп, қызуы 
артыпты. Күн де жарқырап тұр. 
Шомылуға ыңғайлы уақыт болған 
соң, таяқ тастам жерде тұрған 
көлге асықтық. 

Міне, көптен бері арман ет-
кен – Алакөл. Көл жағасында 
жартылай жалаңаш суға түсіп, 
жонын күнге қыздырып жатқан 
демалушылардың санынан адам 
жаңылады. Құдды бір Көктума 
ауылына тағы бірнеше ауылдың 
тұрғындары көшіп келген-
дей... Көл жағасында қаңтарулы 
тұрған көліктердің қарасы да 
көп. Біреулер от жағып, кәуап 
пісірудің қамына кіріссе, енді 
біреулері волейбол ойнап жүр. 
Ал қалғандары алаңсыз суға шо-
мылып жатыр. Айналаның бәрі 
– мәре-сәре. Қалың жұрттың ара-
сында демалыстың қадірін жақсы 
білетін орыс ағайындар көп екені 

Алматының «Сайран» автобекетіне кешке бара қалсаңыз, шекесіне 
«Алматы-Көктума» деген жазуы бар автобустар көзіңізге бірден түседі. Қаздай 
тізілген автобустар кешкі салқынмен араға 5-10 минут салып, Алакөлді 
бетке алады. Бейне бір жарты Алматының тұрғыны Алакөлге көшіп бара 
жатқандай әсерге бөленесіз. Арасында жасы да, жасамысы да бар. Осыдан 
бірнеше жыл бұрын «Сайранда» Ыстықкөлге баратын автобустар иінтіресіп 
тұрушы еді. Қазір Ыстықкөлге барып демалатын алматылықтардың саны 
айтарлықтай кеміген. Бұған өз кезегінде көрші елдегі саяси жағдай әсер 
еткені белгілі. Бұл жолы «Сайраннан» баяғыдай Ыстықкөлді бетке алған 
ығы-жығы халықты көргеніміз жоқ. Алматының жұрты. 

көзге ұрып тұр. Олар Алакөлге от-
басымен келіп, демалуды әдетке 
айналдырғандай... Құжынаған 
халықтың арасына сыналай еніп, 
қолайлы жерге жайғасқан соң, біз 
де суға қойып кеттік. Су сондай 
жылы. Үп еткен жел жоқ. Көлдің 
беті де тынық. Нағыз шомылатын 
сәт. Тек соңына желімнен жасаған 
тіркемесіне жұртты отырғызып 
алып, демалушыларды ары-бері 
серуендетіп жүрген моторлы 
қайықтың арынды жүрісінен 
пайда болған әлсіз толқындар 
жағалауға келіп, жоқ болып кетіп 
жатыр. Судың мөлдірлігі сон-
ша табанға батқан тастарды су 
бетінде тұрып-ақ санап аласың. 
Алакөл мөлдірлігі жағынан Қара 
теңізден кем түспейді деген 
сөздің бекер айтылмағанына осы 
жолы көзім жете түсті. Өкінішке 
орай, Алакөлдің жағасында 
Қара теңіздегідей тазалық ша-
расы сақталмайтыны көрініп 
тұр. Бірақ қасиетті көл қоқыс 
біткенді жағаға шығарып, өзін-
өзі таза ұстауға тырысады екен. 

Алакөлдің суының құрамында 
Менделеев кестесінің бірнеше 
элементі кездеседі. Көлдің «ала» 
деп аталуының өзіндік сыры 
бар. Мұнда таңертең көл суы 
көкшіл түске боялса, күн бата де-
реу түсі өзгеріп сала берді. Әлем 
бойынша құрамында кремний 
басым малтатас пен қиыршық 
тастарды осы жерден табасыз. 
Сол себепті соңғы жылдары мау-
сым айынан бастап, қыркүйектің 
ортасына дейін Алакөлдің 
жағасы демалушыларға лық 
толатын болған. Бірақ көл 
бойындағы демалушылардан 
қалған қоқысты жинап, көлге 
қамқорлық танытып жүрген 
адамды көрмедік. Жергілікті 
тұрғындарды әңгімеге тартып 
сыр суыртпақтағанымызда, 
олар өткен жылы аудан бас-
шылары ауыл тұрғындарын 
ұйымдастырып, күн сайын көлді 
тазалауға жұмылдырған. Жеме-
жемге келгенде атқамінерлер көл 
жағасын тазалауға бөлінген мем-
лекет қаржысын басына су құйып, 
жаз бойы табанынан тозып, қоқыс 
жинаған жұртқа бақыр тиын да 
ұстатпағанын айтты. Сондықтан 
биыл көл жағасын тазартуға 
ешкім құлшыныс танытпаған.

Жағалауда қауіпсіздік ша-
расы мүлде сақталмайды екен. 
Құтқарушыларды көрсек көзімізді 
шел бассын. Тазалықтың өзі сын 
көтермей тұрғанда, қауіпсіздік 
мәселесі бойынша сөз қозғаудың 
орынсыз екенін түсініп, жұмған 
аузымызды ашпадық. Есесіне, 
демалушылар пысық болып 
шықты. Олар сыра, сусыннан 
қалған шөлмектерін бір жер-
ге жинап, айналаны ластамауға 
тырысатынын көріп, ішіміз жы-
лып қалды. Шипалы суға арман-
сыз шомылғанымызда судың 
адам денсаулығына пайдасы зор 
екеніне көзім жете түсті. Аз күнде 
сарайымыз ашылып, өзімізді ан-
дан жаңа туғандай сезіндік.  


