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Соңғы уақыттары «Бархолка» базарын өрт шалуы әдетке айналғандай. Қара 
басазар таяуда ғана тағы да өрт құшағында қалды. Бұл жолғы өрттің ауқымы зор 
болғанын белгілі. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тал түсте тұтанған өртті қас 
қарайғанша өшіруіне тура келген. Қызыл жалынды ауыздықтауға 134 өрт сөндіруші 
мен 41 техника тартылғаны мәлім болып отыр. Адам аяғы көп жүретін базарда өрт 
сөндірушілер еркін қимылдай алмай, жағдай ушққаны белгілі. 

Өрт салдарынан «Олжа» 
базарындағы көптеген сау-
да нысандары отқа оранып, 
миллиондаған теңгенің тауары 
күлге айналған. Өрт басталған 
сәтте саудагерлер қоймаларының 
бүйірін тесіп, тауарларын 
сыртқа шығаруға ұмытлғаны 
белгілі. «Барахолка» маңындағы 
жолдардың бәрі жабылған. Өрт 
сөндіретін техникалар қызыл 
жалынды ауыздықтай алмаған 
соң, іске тікұшақтар тарты-
лып, өртті төбеден сөндіруге 
әрекет жасалды. Ал тауарларын 
сыртқа шығаруға ұмтылған екі 
адамның үстіне қоршау құлап, 
олар медициналық көмек алуға 
мәжбүр болған. 

Үстіміздегі жылдың сәуір ай-
ында «Барахолкадағы» 7 базар 
өрт қауіпсіздігін сақтамаған деген 
айыппен уақытша жабылған еді. 
Олар – «Ұлыгер» «Арал», «Адам», 
«Ақжар» және «Аягөз» сын-
ды базарлар болатын. Ашығын 
айтсақ, мұндағы кез келген ба-
зар өрт қауіпсіздігіне толықтай 
жауап беруі екіталай. Күні кеше 
ғана орын алған өрт осы жай-
ды тағы да дәлелдеп бергендей 
болды. Өрт шыққан ауамққа 
төтенше жағдайлар қызметінің 
техникасы дер кезінде келе ал-
майтыны шындық. Сондықтан 
базарлардағы аумақтың лезде 
отқа орануы әдетке айналған. 
Мұның тақсіретін базарда сауда 
жасап, отбасын асырап жүрген 
қарапайым саудагерлер тартуда. 

Өрттің салдарынан «Олжа», 
«Аян» базарлары қатты зардап 
шеккені белгілі болуда. Тауары 
күлге айналған кәсіпкерлердің 
шығыны миллиондап санала-
тыны анық. Олардың көпшілігі 
заттарын сақтандырмағанын 
ескерсек, өрттің саударгерлерге 
қаншалықты қиын тигенін аңғару 

қиын емес. Төтенше жағдайлар 
департаменті өкілдерінің 
мәлімдеуінше, өрт жобамен 300 
шаршы метр аумақты шарпыған. 
Абырой болғанда, зардап шеккен-
дер туралы ақпарат жоқ. 

Алматы қаласы бой-
ынша төтенше жағдайлар 
департаментінің басшысының 
орынбасары Нұрлан Мадяровтың 
айтуынша өрт салдарынан 230 
сауда нысаны зардап шеккенін 

алға тартты. Тілсіз жау «Олжа» 
базарының жартысын шар-
пып, бұдан кейін оң қанаттағы 
«Аян» базарын да айтарлықтай 
зақымдаған. Сондай-ақ, «Кер-
мет» базары да өрттен зардап 

шеккен. Депатармент басшылар 
шығындар есептелініп, өрттің 
шығуы анықталып жатқанын алға 
тартты. Өз кезегінде Н.Мадяров 
өртті сөндіру кезінде саудагер-
лер тауарларын сыртқа шығарып, 
төтенше жағдай қызметкерлерінің 
жұмыс істеуіне айтарлықтай 
кедергі келтіргенін де алға тартты. 
Тілсіз жауадың бұлайша ауқымды 
аймақты қамтуына базарларда су 
алатын гидранттардың болмауы 
да әсер еткені мәлім болып отыр. 
Бұдан кейін өрт сөндірушілер 
суды алыстан тасуға мәжбүр 
болған. Сол себепті өрт 
сөндірушілер екі тұшақты тартып, 
50 тоннадан астам суды төбеден 
шашқаны белгілі. Жалып алғанда 
төтенше оқиға кезінде 1 518 адам 
тартылғанын айа кетуіміз керек. 

Осы оқиғадан кейін Төтенше 
жағдайлар министрлігі еліміздегі 
барлық базарларда қатаң тексе-
ру жұмыстарык жүргізіп, өрт 
қауіпсіздігі ережелері сақталмаған 
сауда орындарын түбегейлі жа-
бамыз деп айғай-сүреңге ба-
сып жатыр. Олардың айтуынша, 
ешқандай наразылық акциялары да 
төтеншеліктерді тоқтата алмайды. 

– Бұл бағытта біз Әділет 
министрлігі қызметкерлерімен 
қосылып белсенді жұмыс жүргізіп, 
шұғыл қимылдайтын боламыз. 
Ендігі жерде саудагерлердің 
арыз-өтініші мен наразылықтары 
есепке алынбайды, – деді ми-
нистр Владимир Божко. Соған 
қарағанда Алматыда болған өрт 
төтеншеліктердің титығына әбден 
тиген секілді. «Барахолкадағы» 
өрт бойынша екі қылмыстық іс 
қозғалып, оны зерттеуге арнайы 
топ құрылған болатын. ТЖМ 
сарапшыларының айтуынша 
өрттің шығуына базарда жасалған 
дәнекерлеу жұмыстары себеп 
болғанға ұқсайды. 

Есімов ұсынысы
Алматыдағы халық «Барахолка» деп айдар таққан әмбебап базар өзінің алысқа 

кеткен атағымен ғана емес, жылына бірнеше рет өрт шығатын шатағымен де таны-
мал болып алған. Жақында аталмыш базардың қаланы қара түтінге көмген кезекті 
өрті өршіп, тілсіз жау үш базардағы 309 саудагердің сауда орындарын тауарларымен 
қоса күлге айналдырған болатын.

Бүгінде Алматы қалалық Ішкі істер департаменті өртке байланы-
сты және базар басшылығына қарсы екі қылмыстық іс қозғаған. Ал 
келтірілген шығынның көлемін ешкім есептеп бере алмауда. Әрбір кон-
тейнерде кем дегенде бірнеше миллионның тауары бар екені күмән ту-
дырмасы анық. Несие алып бизнеске білек сыбана кіріскендердің ендігі 
күні не болары белгісіз. Базар басшылығы мен әкімдіктен ешқандай 
көмек көре алмай жұмыссыз қалған жүздеген саудагерлер автокөлік 
жолдарын жауып, наразылық акциясын ұйымдастырып та үлгерді. Күлде 
қалған тауардан күдер үзгендер «тым болмаса сауда орындарымыз-
ды қалпына келтіріп, жаңа жылға дейін салықсыз жеңілдікпен жұмыс 
істеуге мүмкіндік берсін» деп, билікке өтініш айтты. Қала басшылығы 
мен төтеншеліктер «бұл базарлар заңсыз жұмыс істеп келді» деп бет 
бақтырар емес. Өртке қарсы шараларды орындамағаны және басқа 
да кемшіліктері үшін базарды жабу туралы сот шешімі де шығып та 
қойыпты. Алматы қаласы әкімі Ахметжан Есімов өрт сөндірушілер мен 
қол астындағы басқарма басшыларының басын қосып, қара базардағы 
өртке қатысты жиын өткізді. Өз кезегін қалабасы құзырлы мекемелерге 
банктен несие алып, саудамен айналысқан кәсіпкерлерге көмек көрсетіп, несиелерін төлеуді уақытша кейінге 
шегере тұру турасында ұсыныс айтуды тапсырды. Әзірше қаржы институттарының басшылары А.Есімовтің 
ұсынысына қатысты ләм-лим деп жақ ашқан жоқ. «Барахолкадағы» саудагерлер Үкіметке масыл болмай, өз 
бетінше тірлік етіп, мемлекетке уақытылы салық төлеп жүргені белгілі. Еліміздің дамуына өзінше үлес қосып 
жүрген қарапайым кәсіпкерлерге билік орындарының қолдан келгенше көмек көрсетуі тиіс. Бұл істен екінші 
деңгейлі банктер де шет қалмауы тиіс.

Төтенше жағдай қызметінің хабарлауынша, өртке қарсы 60-қа тарта техника мен 320-
дан аса қызметкер жұмылдырылған. Сонымен бірге жалын ошағына екі тікұшақтан су 
шашылған. Өрт жұма күні кешкі сағат сегіз шамасында сөндірілген. Төтенше жағдайлар 
қызметінің алдын ала деректері бойынша, өрт аумағы 5,4 мың шаршы метрді құраған. Бұл 
көлемі жағынан осы кезге дейін Алматы базарларында болған ең үлкен өрт болып отыр.

Банктердің бизнесті қолдауы төмен
Батыс Қазақстан облысы әкімі Нұрлан Ноғаев 

екінші деңгейдегі банктер филиалдарының басшыла-
рымен кездесіп, онда шағын және орта бизнесті дамыту 
мәселелері талқыланды.

Кездесуде екінші 
деңгейдегі банктер та-
рапынан кездесетін 
төрешілдік кедергілер 
жөнінде болды. Елбасы 
тапсырғанындай, ішкі 
жалпы өнім көлеміндегі 
шағын және орта бизнес 
үлесі қомақты болуы ке-
рек. Бұл экономикалық 
қиындықтарды жеңуге 
мүмкіндік береді. Об-
лыс басшысы осындай маңызды істе екінші деңгейдегі банктер тара-
пынан қолдау болмай отырғанын, кәсіпкерлерден несиелік қаржыға қол 
жеткізе алмайтыны жөнінде шағым көп түсетінін атап өтті. Бұл мәселе 
«Бизнестің жол картасы –  2020» бағдарламасын жүзеге асыру кезінде 
айқын көрінді. Облыс әкімінің орынбасары Марат Кәрімовтің айтуын-
ша, әсіресе, ауыл кәсіпкерлеріне банк теріс қарайды, өйткені олардың 
несиелік саясаты мүліктік кепілмен қамтамасыз етуді көздейді. Яғни 
кепілге қоятын мүлік қала аумағында болуы керек. Ал ауылдық жердегі 
мүліктің бәсі төмен. Сондықтан ауыл кәсіпкерлері аталған бағдарлама 
аясында несиеге қол жеткізе алмайды. Оған қоса «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ бағдарламасы үйлестірушісінің екінші деңгейдегі 
банктермен жұмыс тетігі бас банктермен қосымша келісуді қажет ететін 
құжаттарға байланысты күрделеніп кеткен.
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Сенаттың бір топ депутаттары мен «Атамекен» 
ҚҰЭП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ра-
хым Ошақбаев іссапармен Батыс Қазақстан облысында 
болып қайтты. Орал өңіріне Бірыңғай экономикалық 
кеңістік және Кедендік одақ жағдайында бизнес өрістету 
мәселелерін талқылау ниетімен келген депутаттар әуелі 
облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың қабылдауында болып, 
Ақжайық атырабының тыныс-тіршігімен танысты. 

ламент депутаттарының назары-
на көрші елге қатынайтын жол 
сапасына өкпе айтты. «Стекло-
сервистен» соң депутаттар «Ора-
лагрореммаш» АҚ-ға ат басын 
бұрып, олар коммуналдық және 
арнайы автокөліктерді құрастыру 
цехында және ыстықтай мы-
рыштау цехында болып, атал-
мыш өндіріс ошағының тыныс-
тіршілігімен етене танысты. 

– Біздің кәсіпорын «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында мемлекеттен қомақты 
қаржы алып, құрал-жабдықтарды 
жаңалауға қол жеткізді. Осындай 
қам-харекеттің нәтижесінде бір өзі 
бірнеше коммуналдық қызметті 
атқаратын аутокөлік құрастыру 
және арнайы аутомәшинелерді 
құрастыру жобасын жүзеге 
асырдық. «Оралагрореммашқа» 
тапсырыс атаулы негізінен 
еліміздің Қорғаныс және Төтенше 
жағдайлар министрлігі тарпынан 

факторларды ескергендеріңізді 
қалаймыз, – деді «Оралагрорем-
маш» АҚ-ның вице-президенті Ах-
мет Игімбетов. 

Өз кезегінде 
батысқазақстандық кәсіпкерлер 
де ойларын іркіп қалмады. 
Мәселенки, «Кублей» ЖШС-
ның директоры Талғат Береке-
шев айына 1100-1200 тонна өз 

тауарын экспорттайтын аталмыш 
кәсіпорынның балық өнімдерін 
шетке шығаруда душар болып 
отырған қиындықтарға тоқталды. 

– Балық өнімдерін өндіруге 
қатысты Ресей мен Беларусьтің 
бәсекелестігіне төтеп беру қиын 
соғып тұр. Өйткені Кеден одағына 
мүше жаңағы екі елде балық 
өнімдеріне қатысты салық тала-
бы өзгеше. Сол себепті әлгіндей 
өнімдер қазақстандық тауардан 
әлдеқайда арзан, – дейді Талғат 
Берекешев. 

«Crown Батыс» ЖШС-ның ди-
ректоры Евгений Алиев Кедендік 
одақ елдеріне экспорттың 
түйткілді мәселелерін мәлімдеді. 
«Ет өнімдерін шекарадан өткізу 
қиын емес, ал көрші елдің сау-
да сөрелеріне жеткіу өте қиын» 
– дейді ол. «Зенит» зауытының 
директоры Вячеслав Валиев бол-
са, әскери өндіріс секторына екі 
түрлі заңның ықпал ететінін 

алға тартып, өнімді бағалайтын 
зертханалардың тапшылығын 
шегелеп жеткізді. Бұған қоса 
жергілікті өндіріс командирлері 
тауарды сертификаттау бағасының 
көтеріліп бара жатқандығына на-
зар аударып, «Осы мәселені үкімет 
неге уақтылы қадағаламайды?» 
деген сипатта өкпе-наз айтты. Ба-
тыс Қазақстан облысының әкімі 
Н. Ноғаев таяуда Ресейдің қоңсы 
қонған аймақтарының басшыла-
рымен кездесу өтетіндігін, осын-
дай басқосу барысында түйткілді 
мәселелерді шешуге мүмкіндік 
туатындығын айта келіп, 
әлгіндей жиынға кәсіпкерлер 
шақырылатынын алға тартты. 
Жиын соңында ҚР Парламенті 
Сенатының Қаржы және бюджет 
комитетінің төрағасы Рашит Ах-
метов кәсіпкерлердің ұсыныс-
тілектері ескерусіз қалмайтынын, 
орынды пікірлер міндетті түрде 
ескерілетіндігін қадап айтты.

Оралдағы «Стекло-сервис» 
ЖШС-ның басшысы Арка-
дий Рубцов депутаттарға 
кәсіпорынның «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасы 
бойынша мемлекеттік қолдауға 
ие болып, соның арқасында әйнек 
өңдеу біржола жүйелі жолға 
қойылғандығын тілге тиек ете 
келіп, қазіргі кезде өндірілген 
өнімнің жартысы Ресейге 
экспортталатындығын баяндады. 
Сонымен қатар А. Рубцов Пар-

түседі. Қазіргі таңда әлгіндей тех-
никаларды құрастыру бойынша 
86 тапсырысымыз бар. Соның 72-
сі Қорғаныс министрлігінің тап-
сырыс. Әрине, біз тапсырысты біз 
барынша дер кезінде орындауға 
ұмтыламыз. Бірақ кейбір 
бөлшектер басқа кәсіпорындардан 
жеткізілетіндіктен аз-кем кідіріс бо-
лады. Мәселен, бүгіндері біздің ме-
кеме Қорғаныс министрлігімен сот-
тасуда. Өйткені біз министрліктің 
тапсырысын қосалқы бөлшектің 

«Оралагрореммашқа» кешігіп 
келуі салдарынан бар болғаны 
8 күнге кешіктірдік. Осыған 
ренжіген Қорғаныс министрлігі 
біздің зауытты жауапсыз 
кәсіпорын деп танып, сотқа берді. 
Кәсіпкерлікке қатысты заңдарға 
өзгеріс-толықтырулар енгізер 
болсаңыздар, отандық өндіріс 
ошақтарының басындағы әлгіндей 

Бір дөңгелегі үшін 3,5 млн. теңге 
Мемлекеттік сатып алу сайтын парақтаған Павлодар 

облыстық полиция қызметкерлері «қызық» хабарландыруға 
тап болды. Онда «Ертіс Орманы» ұлттық қорығы трактор 
арбасының дөңгелегін 3,5 миллионға сатып алмақшы екен.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес агентігі қызметкерлері 
Мемлекеттік сатып алу сай-
тында мұндай жағаны ұстатар 
жаңалықтармен жиі байқап тұратын 
болса керек. Мысалы, осы облыстағы 
алты бірдей балабақша жұмыртқаны 
базардағыдан екі есе бағасына, нан-
ды 70 теңгенің орнына 90 теңгеге 
сатып алатындықтарын білдіріпті. 

Сол сияқты аймақтық Жер ресур-
стары басқармасы бензиннің сатып 
алу бағасын 1,5 миллионға, Халыққа 
қызмет көрсету орталығы картиджге 
4 млн. тенге артық ақша ұсынған. Бұл 
неткен бай мекемелер деп жүрмеңіз, 
оның да өзіндік қулық-сұмдығы бар. 
Нақты баға мен сатып алу арасындағы 
айырмашылық өзара бөліске түсетін 
ақша болып табылады. Павлодар 

облыстық Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
күрес полициясының 
бөлім басшысы Қарлығаш 
Нұрғалинованың айтуын-
ша, мұндай мекеме басшы-
лары «Сайтта қате кеткен,  
кәсіптік деңгейі төмен 
қырсыз қызметкерлеріміз 
байқамай қалыпты» де-
ген сияқты жаттанды, 
жалтарма жауап айтып 
ақталатын көрінеді.

«Дамудың» білері дирмен болды
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде баспасөз 

мәслихатын өткізген ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков 
«Даму» қорының бүгінгі кейбір қаржыландыру шараларымен келіспейтіндігін 
ашық айтты. 

Соңғы кезде БАҚ-та 
жиі көрініп, белсенділік та-
нытып жүрген министр 
А.Мамытбековтың айтуын-
ша, қазір Қазақстанда астық 
диірмендерінің саны шамадан 
тыс көбейіп кеткен. «Кәсіпкерлер 
оның барлығын кезінде көптеп 
салып тастаған. Соның ішінде сан 
алуан мемлекеттік бағдарламалар 
аясында бой көтерген диірмендер 
де бар. Сол кезде нарықтағы 
жағдай және нақты сұраныс 
дұрыс зерттелген де жоқ. Енді ол нысандардың 
басым бөлігі тоқтап тұр. Жалпы, диірмендердің 
қазіргі профициті 60 пайызды құрап отыр», 
– дейді А.Мамытбеков. Дегенмен 2009 жылы 
«ҚазАгро» холдингі осы саладағы қаржылық 
саясатын толығымен өзгертті. Содан бері оның 
қаржысына бірде-бір диірмен салынбаған. 
«Өкінішке қарай, бізде «Даму» қоры бар ғой, 
өздерінің қаржыландыру бағдарламаларын бізбен 
келісіп жатпайды. Ал диірмендердің профициті 
болып жатқан кезде, ондай өндіріске қолдау жасап, 

қаржыландыру дұрыс емес», 
– деп нақтылады өз сөзін ми-
нистр. Министрдің осы ойы 
орынды айтылған сияқты. 
Бұл басқа салалар үшін 
де маңызды мәселе болып 
отырғаны жасырын емес. 
Мемлекеттік бағдарлама 
қабылданды екен деп бас-
көз жоқ көзді жұмып қойып 
кетудің кесірінен қыруар 
қаржы жұмсалып, салынған 
көптеген кәсіпорындар пай-

да келтірмек түгіл инвестициялық шығындарын 
да өтеуге шамалары жетпей қалды. Мысалы, 
Орал қаласындағы ауылшаруашылығы мен ар-
наулы техникалар жасау зауыты тапсырыстардың 
аздығынан өз қуатының он пайызын да іске асы-
ра алмай отыр. Бұл сияқты мысалдар жеткілікті. 
Сондықтан жоспарлау жұмыстарына сергек 
қарау қажет. Ішкі және сыртқы нарық сұранысын 
нақтылап барып іске кіріскен жөн. Ұрандай 
берудің соңы орға да жығуы мүмкін екенін өмірлік 
тәжірибе көрсетіп келеді емес пе?

2011 жылы балық шаруашылығының жаңа ережесі 
бекітілді. Бұл ереже бойынша, ұсталған балықтар мен ша-
яндарды ұстауға байланысты салықтың көлемі анағұрлым 
ұлғайған болатын Ал таяуда қабылданған «су заңы» бойын-
ша өзендер мен көлдер жеке қолға жалға беріледі. Сондықтан 
балық аулаушылар балық аулау жөнінде су иелерімен 
өзара жеке келісім жасайтын болды. Дүние жүзі бойынша 
ауланған бекіре балықтарының 90 пайызы Қазақстан балық 
шаруашылығының үлесіне тиеді. Қазіргі кезде республикада 
экологияның нашарлауына байланысты су айдынын қорғау, 
оларды ұдайы мелиорациялау, кәсіптік балықтардың сапасын 
жақсарту, балық өсіру жұмыстары жүргізілуде.
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Жанармай қат болады

Кеденшілердің абыройына айтарлықтай нұқсан келтірген 
қылмыстық істерден жұрт жақсы хабардар. Олардың кейбірі сотта 
жылдап қаралуда. Ал өткен жылы кеден органдарының лауазым-
ды тұлғаларына қатысты 87 қылмыстық іс қозғалып, 34 сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар әшкереленген. Дегенмен, Мәжілісте 
өткен Үкіметтік сағатта кемшіліктер емес, сала жұмысын жақсарту 
жолдары, нақтырақ айтсақ, кедендік әкімшілендіруді жетілдіру 
мәселелері талқыланды.  

лауы керек», – деді министр. Сондай-ақ, 
министр ағымдағы жылдың соңына дейін 
экспорт бойынша электрондық декларация 
енгізілетінін мәлім етті. Жыл соңына дейін 
ілкі жоба ретінде импорттық декларация да 

іске қосыла бастайды. Министрдің сөзіне 
қарағанда, жүйе жұмысы дұрыс жолға 
түссе, онда келер жылдың ортасына таман 
импорттың барлығы толықтай электрондық 
декларацияға өтеді. Сонымен қатар, Қаржы 

министрі кеден қызметінің қазіргі заманғы 
инфрақұрылымын, көліктік-логистикалық 
орталықтарды құру, кедендік шекараны 
өткен кезде әкімшілік кедергілерді алу 
және кедендік тазарту рәсімдерін оңайлату 
мәселелеріне жан-жақты тоқталды. Салық 
комитетіне тергеу амалдарын жүргізу ту-
ралы құзыретті қайтарып беруді ұсынды. 
«Егер Салық комитетіне тергеу құзыреті 
берілсе, жалған кәсіпкерлікпен күрес 
күшейе түсер еді. Себебі, қазіргі таңда 
барлық күдікті операциялардың қайдан 
басталып, қай жерде аяқталатынына және 
оның не үшін күдік тудыратынына тек 
Салық комитеті ғана мониторинг жүргізеді. 
Содан кейін барып барлық ақпаратты қаржы 
полициясына береміз», – деді министр. 

Қазіргі уақытта «Кедендік 
әкімшілендіру мәселесі бойынша 
кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
ҚР Заң жобасының Тұжырымдамасы 
әзірленген. Заң жобалау қызметі жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның отырысын-
да мақұлданғанын айта келе министр заң 
жобасы мақсаттарының негізіне тоқталды. 
Ал Үкіметтік сағатта талқыланған тақырып 
бойынша қосымша баяндама жасаған 
Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы 
Гүлжан Қарағұсова кедендік одақ аумағы 
оффшорға қаражат аудару үшін оңтайлы 
желіге айналып бара жатқанын мәлімдеді. 
«Өйткені, Кедендік одаққа қатысушы-
мемлекеттер аумағында шекаралық 
бақылаудың болмауы осыған жағдай жа-
сап отыр. Дәл осы олқы тұсты пайдалана-
тын жалған экспортшыларды бақылау аса 
қиынға соғып тұрғаны айқын. Сондықтан 
да, бүгінгі таңда мемлекетүстілік деңгейде, 
оның ішінде Қазақстан, Ресей мен Бела-
русь арасындағы кедендік органдардың 
ақпараттық өзара әрекеттесуі қажеттігі 
аса өзекті. Ал мұндай өзара байланыстың 
болмауы тауарлар декларациясының сапа-
сына да, шекарадағы тауарды рәсімдеуге 
кететін уақыттың созылуына да әсер етпей 
қоймайды», – дейді  Г. Қарағұсова. Үкімет 
сағатын Мәжіліс вице-спикері Қабиболла 
Жақыпов қорытындылады. Талқылау 
қорытындысы бойынша тиісті ұсынымдар 
қабылданды.

Депутаттар алдында жасаған баянда-
масында Қаржы министрі Болат Жәмішев 
2013 жылғы сегіз айдың қорытындысы 
бойынша бюджеттің кірісіне 855,5 млрд. 
теңге сомасында кедендік төлемдер мен 
салықтар түскенін атап өтті. Жоспар 
101,5% орындалған. «Фискалды функция-
ларға келсек, былтырғы жылы бюджетке  1 
триллион 146 млрд. теңге түсті. Бұл жалпы 
салық түсімдерінің 38 пайызын құрайды. 
Сонымен қатар, ағымдағы жылы 1 трил-
лион 339 млрд. теңге түсімі қамтамасыз 
етілуі тиіс. Яғни, өсім 12 пайыз бола-
ды», – деді министр. Өткен жылы кеден 
саласындағы тәркіленген тауарлар мен 
контрабандалық валютаның сомасы 6,2 
млрд. теңге болған. Заңсыз айналымнан 422 
келі есірткі заттары, оның ішінде 47 келі 
героин алынған. Министр еліміздің ішкі 
нарығындағы тауар айналымы импорт пен 
экспорттық айналымдармен сәйкес кел-
меуде екенін жеткізді. Қазақстанға келіп 
кіретін тауарлар импортының басым бөлігі 
негізінен жеке тұлғаларға тиесілі екенін 
айта келе министр шекара арқылы өткен 
тауар ішкі нарыққа енген соң «жоғалып» 
кететінін мәлім етті. «Өйткені, заңнамаға 
сәйкес, жеке тұлға елдің ішкі жағында 
кәсіпкерлікпен шұғылдана алмайды. 
Ал әлгі шеттен келген бүкіл тауарды бір 
кәсіпкер немесе кәсіпорын сатып алады да, 
сөйтіп түп тарихы импорттан басталған та-
уар қазақстандық нарыққа шыға келеді», – 
деді Б. Жәмішев. Мұндай бизнес-үде рістегі 
әкімшілендірудің алшақтығы бірқатар 
проблемалар тудырады. Алдағы уақытта 
осы мәселені шешу үшін кедендік және 
салықтық әкімшілендіруді тұтас жасау 
қолға алынбақ. Уәкілетті экономикалық 
операторлар жүйесін дамыту қажет, шағын 
бизнестің қызметі де кейіннен бақылауда 
тұратын ұйымдар арқылы жүзеге асуы 
шарт деп есептейді министр. «Осы бағытта 
қолданыстағы заңнамаға өзгерістер 
енгізіліп қалуы мүмкін. Ал оның шеңберінде 
«тауарлардың коммерциялық топтама-
сы» термині айқындалуы шарт. Қандай 
да бір адам жеке пайдалануы үшін күнара 
мыңдаған шәркені сырттан әкеліп жатса, 
затын толықтай, тіпті ол 50 келіге жете ме, 
жетпей ме соған қарамастан декларация-

«Doing Business 2013» рейтингі бойынша Қазақстан 185 елдің ішінде 
182-ші орында тұр. Аталған ұйым мәліметтері көрсеткендей, еліміз 
тауарларды экспорттау үшін 9 құжат және 81 күн қажет етсе, 
Грузияда экспорт үшін бар-жоғы 4 құжат және 9 күн жеткілікті 
екен. Ал импорт үшін елімізде 12 құжат және 69 күн қажет. 182-ші 
орын тым төменгі көрсеткіш.

зауыт («Атырау», «Шымкентнефтеорг-
синтез» «Павлодар нефтехимиялық зау-
ыты») жұмыс істейді. Соңғысы жартылай 
жөндеуге жабылған, енді екі жылдан соң 
толықтай іске қосылады. Бұлар негізінен 
ауыл шаруашылығын жанармаймен 
қамтамасыз етеді. Биылғы жылдың басы-
нан бері Қазақстандағы жанармай өндірісі 
14 пайызға қысқарыпты. Мұнай өңдеу за-

«Күзде Қазақстанда жанармай тапшылығы сезіле бастайды» деген 
болжам бұрыннан айтылатын. Ресейлік дереккөздердің мәлімдеуінше, 
біздегі жанармай тапшылығы қазақстандық мұнайды Қытайдағы Ду-
шаньцзы МӨЗ-ның іске әлі қосылмауына байланысты орын алуда. 
Жетіспей жатқан жанармайдың орнын Қазақстан Ресейден импорттап 
толтыруына болатын еді, бірақ Үкімет оған әзірше шектеу қойып отыр.

лауынша, жақында «ПетроОйлҚазақстан» 
ЖШС-нің басшылығына қатысты 
экономикалық факті бойынша қылмыстық 
іс қозғалыпты. Компания басшылығына 
2013 жылдың мамыр-маусым айларында 
Өзбекстанға 1 мың тонна көлемінде АИ-
80 маркілі жанармай әкетті, деген күдік 
келтірілген, сол арқылы аса ірі мөлшердегі 
контрабандаға жол берілген. Қазір тергеу 
жұмыстары жүргізілуде.

Мұнай айналымына байланы-
сты Мұнай және газ министрі Ұзақбай 
Қарабалин Үкіметтегі отырыстардың 
бірінде «Мұнай импортын азайту және 
ішкі сұранысты толықтай қамтамасыз 
етуге мемлекет 2020 жылы қол жеткізеді. 
Қазақстандық мұнайды экспорттаудың 
ең жоғарғы деңгейі – 90 млн тонна – 2025 
жылы болады деп күтілуде» деген бо-
латын. Қазақстанда мұнай өңдейтін үш 

уыттары өндірістің қысқаруын, бұдан үш 
жыл бұрын енгізілген мұнай өнімдерінің 
экспортына салынған тыйымға байла-
нысты, деп түсіндіреді. Экспорттауға 
салынған тыйым жанармайдың бағасын 
ұстап тұру және оның тапшылығын бол-
дырмау үшін жасалған. Сарапшылардың 
болжамынша, жанармайдың бағасы жақын 
арада тағы көтерілмек.

Қазақстандық жанармай қауымдастығы 
өкілдерінің айтуынша, жанар-жағармайдың 
негізгі бөлігі ауылшаруашылық 
өндірушілеріне және теміржол тасыма-
лын қамтамасыз етуге жұмсалып жатқан 
көрінеді. Ал жекелеген жанармай тара-
тушылар берген тапсырысын толықтай 
ала алмай отыр. Қазан айында елімізде 
жанармай қат болмақ. Өйткені Шымкент 
мұнай өңдеу зауыты жөндеуге тұрады. 
Мамандар Үкіметтен Ресей жанармайдың 
әкелуге қойған шектеуді алып тастау-
ды сұрап отыр. Ал Мұнай және газ 
министрлігінен әлі ешқандай жауап болған 
жоқ. Мұнайды экспорттап жатырмыз, бірақ 
ішкі нарықта жанармай жетіспей жатыр. 
Тіпті таза жанармайдың өзін көрші ел-
дерге контрабандалық жолмен жөнелтіп 
жатқандар бар. Оңтүстік Қазақстан 
облыстық қаржы полициясының хабар-
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Таяуда «Салық кодексіне» өзгертулер енгізу туралы ұсыныс Мәжіліс депутатта-
рын дүр сілкіндірген еді. Қозғалтқышы қуатты жоғары автокөлікке, жылжымайтын 
мүлікке, темекі мен спирттік ішімдіктерге салынатын салықты көтеру туралы баста-
малар халық қалаулылары мен министрдің арасында үлкен дау туғызып отыр.

Ұсыныстардың ішінде қуаты 
жоғары көліктерге салықты 
көтерген жағдайда жүз мыңнан 
аса адамның қалтасын қағатыны 
белгілі. Оның ішінде қымбат «Лек-
сус» машинасын мінетін, жылына 
200 мың теңге салық төлейтін ми-
нистр Ерболат Досаевтың өзі де 
бар. Жылжымайтын мүлік үшін 
біздің азаматтарымыз енді 1500-
2000 теңге артық төлейтін бола-
ды. Ал, арақ пен темекі бағасы екі 
есе өсетін түрі бар. 

– Автокөлікке салықты мүлдем 
алып тастап, сол бағаны акциз 
бен бензин бағасына қосуды мен 
былтыр ұсынған болатынмын. 
Оны жасауды сіздер артық жұмыс 

Ал ардагерлер бұған қарсылық 
ретінде Үкімет басшысына хат 
жолдамақшы. Экономика және 
жоспарлау министрі Ерболат 
Досаевтың автокөлікке салына-
тын салық туралы жаңа жобасы 
көпшіліктің арасында қобалжу 
тудырғаны белгілі. Көлемі 4 
мың текше сантиметрден аса-
тын қуатты көліктерге байла-
нысты барлық жеңілдіктерді 
алып тастау, әсіресе, ардагер-
лерге қиын соққан сыңайы бар. 
Олардың ойынша ардагер ретінде 
берілетін 10 теңге 200 мың теңге 
салықтың қасында тиын болып 
қалмақшы. Оған қоса ардагерлер 
арасында ауқаттылар саусақпен 
ғана санарлық. Сол аздаған арда-
герлерге бола барлығын бүйтіп 
жазалауға болмайтынын айтады. 
Осылай кете берсек, әлеуметтік 
жеңілдік атаулыдан жұрдай бола-
тын шығармыз деген шағымдарын 
жеткізбекші. Ал, министрліктегі 
шенеуніктер алдын ала 
дайындалған мәліметтерді алға 
тартып, ардагерлердің ауызын 
жаппақшы. Олардың айтуынша 
Алматы қаласында 18 «Хаммер», 
3 «Бэнтли», 65 «Лексус 570» 
қымбат және қуатты автокөліктер 
ардагерлер мен мүгедектер аты-
на тіркелген екен. «Бар-жоғы 
86 автокөлік үшін осыншама 
шу көтеріп, ардагерлердің ар-
намысына тигеніміз қалай бол-
ды?» деген сұрақ ешкімнің ойы-
на кіріп те шықпаған тәрізді.

Сақтандырсақ сақтайды ма?

Салық мемлекет тірегі екені ежелден белгілі. Әйтсе 
де оған селқос қарап, тіпті заңды төлемдерден жалтара-
тындар саны соңғы кезде көбейіп кеткен.

көріп отырсыздар, – деді депутат 
Мұхтар Тынекеев. 

– Қайталап айтамын, бұл 
түзетулердің негізгі қарапайым 
халыққа, көпшілікке ешқандай 
қатысы жоқ. Салық жүйесі олар 
үшін өзгеріс қалады, – деді Эко-
номика және бюджеттік жоспар-
лау министрі Ерболат Досаев 
депутаттардың қысымынан кейін 
ақталғандай болып. Мұнысы 
енді «сасқан үйрек артымен 
сүңгидінің» кері болып шықты. 
Сонда қалай, қарапайым көпшілік 
арақты тастап, темекіні мүлдем 
тартпайтын болғаны ма? Бұл 
азадай аталған министрліктің 
өкілдері осыған дейін ардагер-
лерге автокөлікке байланы-
сты берілген жеңілдікті алып 
тастауға шындап кірісіпжатыр. 

«2013 жылдың бірінші 
жартыжылдығында жалпы со-
масы 125,1 млрд. теңге көлемінде 
316 салық төлеушіге қатысты 
салықтық тексерулердің 
нәтижелері бойынша материалдар 
берілді. Оның ішінде 104 салық 
төлеушіге қатысты қылмыстық 
іс қозғалып, 22,6 млрд. теңге 
өндіріліп алынды», – деп атап 
көрсетті арнайы өткізілген 
баспасөз мәслихатында ҚР Қаржы 
министрлігі Салық комитетінің 
төрағасы Әнуар Жұмаділдәев. 
Бюджетке келтірілген залал 
көлемі былтырғы 2012 жылғы 

осы кезеңдегі көрсеткіштерден 
әлдеқайда жоғары болып отырғаны 
белгілі болды. Мысалы, 2012 жылы 
жалпы сомасы 129,7 млрд. теңгеге 
салықтық тексеру нәтижелері 
бойынша қылмыстық белгілері 
бар 639 материал берілген-ді. 
Солардың қатарынан 139 заңды 
тұлғаға қатысты қылмыстық іс 
қозғалып, 9,3 млрд. теңге өндіріліп 
алынған болатын.  Ал, биылғы 
жартыжылдықтың көрсеткіші 
көңілге қуаныш әкеле қоймасы 
анық. Егер осы қарқынмен кете 
берсе, өткен жылғы деңгей орта 
жолда қалатын түрі бар.

түрі ерікті түрде жүргізілетінін еске сала 
кетейік.

Біздің сақтандыру нарығы дамыған 
елдердегідей болса, бұл ұсынысты қолдауға 
болар еді. Алайда біздегі жағдай мүлде 
басқаша. Қаржы шектеулілігіне байла-
нысты біздегі сақтандыру компанияла-
ры өз міндетін толықтай атқарып 
отырған жоқ. Олар келісімшартта 
көрсетілген міндеттерін орындауға 
емес, қаржыны қайткенде үнемдеуге, 
оны өз қалталарына басып қалуды 
ойлайды. Соған байланысты жұмыс 
процестерін де түзіп алған. Сондықтан 
елді тағы бір рет ақымақ етудің 
бұл шарасын мен қолдамаймын. 
Жалпылай алғанда, бұл сектордың 
дұрыс қарқын ала алмай отырғанын 
отандық сақтандырушылардың өзі 
де мойындайды. Мұндай жағдайда 
жауапты істі олардың қолына 
қалай тапсырып беруге болады? 
Қаржыгер-маман Ілияс Исаев жеке 
мүддесін күйттеп кеткен жекеменшік 
сақтандыру нарығына қандай да бір 
өзгеріс керек деп есептейді. «Бізге 
шетелдің дағдарысына байланыссыз, 
өзінің капиталын орнықты еселеп от-

ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі елімізде жыл-
жымайтын мүлікті міндетті түрде сақтандыру туралы жаңа заң жоба-
сын дайындап, Парламентке ұсынбақшы. Тіпті арнайы мемлекеттік 
қор да құрмақшы. 

Жаңа заң жобасы бойынша үй немесе 
пәтеріңіздің 35 шаршы метрін сақтандыруға 
міндетті екенсіз. Бетін аулақ қылсын, егер 
үйіңіз зілзаладан немесе басқа да төтенше 
жағдайда жермен жексен болса, сақтандыру 
компаниясы сол 35 шаршы метрге ғана жау-
ап береді. Рас, ерікті түрде үйді толықтай 
сақтандыруға да болады. Әзірге оның құны 
мен нақты ережелері белгісіз. Белгілісі, 
Үкімет өз адамдарының баспанасы үшін 
жауапкершілікті  иықтарынан алып 
тастамақшы. Зейнеткерлердің зарын айта-
тын «Поколение» қозғалысының төрайымы 
Ирина Савостина «Бұл халықты тонау, 
Үкімет халықпен санасуды мүлдем қойған» 
деп баға берді. Расында 20 мың алатын зей-
неткер мардымсыз зейнетақысымен қай 
жыртығын жамап үлгереді. 

– Билік алдымен 35 шаршы метр 
арқылы сынақ жүргізіп, ойдағыдай 
у-шусыз болса, қалған көлемді де қоса са-
лады. Бұл алдындағы зейнетақы маңында 

дау-дамайдың жалғасы, – дейді эконо-
мист Сергей Смирнов. Сақтандырудан 
жиналған қорды өз бақылауына алғысы 
келетін Үкімет басын пәлеге тыққысы 
да келмейді. Ескі, құлауға таяу тұрған 
баспаналарды сақтандыруға мүлдем 
құлықсыз. Оны бірыңғай періштелерден 
тұратын сақтандыру компаниясы да өз 
жауапкершілігіне алмасы анық. Аталмыш 
министрлік автокөлік пен тұрғын үйді 
түгендеп болған сияқты, енді қарапайым 
халықтың киген киіміне салық салып, 
демалған ауасын аңду ғана қалған іспетті. 
Қазақта «сақтансаң, сақтайды» деген 
мәтел бар. Оның дұрыстығына ешкім дау 
айта алмас, уақыт өзі дәлелдеп берген. Ал, 
біреулердің бас пайдасын қарастырған, 
қолдан жасап алған сақтандыру 
компанияларының қамқорлығы көпшіліктің 
көңілінде күдік тудырып отырғанын 
ашық айтуымыз керек. Ең бастысы, бүкіл 
дүниежүзінде сақтандырудың барлық 

Кеденге  
кезекті басшы 

Күмән мен күдіктен тұратын, сыбай-
лас жемқорлықтың көкесін көрсеткен 
кеден саласын сауықтыру үшін тағы да 
бір жаңа басшы тағайындалды. Қаржы 
министрі Болат Жәмішевтің жарлығымен 
Ғұсман Әмірин түйткілі көп кеденнің 
тізгінін қолына алды. Ол аттестация асу-

ынан аса алмаған Мәжит Есенбаевты алмастырды. 
Ғұсман Әміринді көпшілікке кең таныма тұлға деп айту қиын. 

Көптеген жылдар «Қазақстан инжиниринг» және «Самұрық – Қазына» 
қорында жоғары лауазымды қызметтер атқарған. Соңғы кезде Қазақстан 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары болған. Соған 
қарағанда кеден саласын тәртіпке келтіріп, қауіпсіздік мәселелерін 
қатар шешу кезеңі келген секілді. Олай демеске амал жоқ. Соңғы жыл-
дар кеден саласындағы қылмыс саны көбейгеніне көз жеткізу қиын емес. 
Төраға болған Серік Баймағанбетов он жылға түрмеге отырғызылды. 
Ғасырдың ең шулы қылмысы атанған Қорғас ісі Алматы облыстық 
сотында қаралып жатқанына да біраз уақыт болды. Сотымыздың бұл 
істің соңына жете алмай сілікпесі шығып жатыр. Кеден мен Ұлттық 
қауіпсіздігі комитеттерінде жоғары қызметте болған қырықтан асқан 
қылмыскерлердің қашан тиісті жазаларын алатыны белгісіз.

ыратын, мемлекеттің қолдауы бар отандық 
сақтандыру жүйесін түзетін уақыт жетті. 
Ол мемлекеттік, не болмаса мемлекет 
пен жекеменшіктің үзеңгілес әріптестігі 
негізіндегі аралас әрі ірі сақтандыру 
кәсіпорыны болса, тіптен жақсы», – дейді 
маман.
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Кеңес замынында кәсіподақтар кеңесінің ең үлкен қоғамдық ұйым 
болғаны даусыз. Бүгінде Батыс елдерінде кәсіподақ ұйымдарының дәурені 
жүріп тұр. Оны күнделікті шерулетіп, Үкіметке талап қойып жатқанынан 
аңғарамыз. Әрине, кәсіподақтардың жұмысын көшеге шығып шеру өткізумен 
өлшенбейтіні белгілі. Бүгінде Қазақстан айдай әлемге әлуміттік-құқықтық 
мемлекет ретінде танымал. Ал әлеуметтік мәселелерді ілгері жылжытуда 
кәсіподақ ұйымдарының зор екенін байқау қиын емес. Сондықтан қоғамдық-
саяси өмірімізде кәсіподақтардың белсенді болуы тиіс.

баларын дайындауға тікелей араласып, 
жұмыс берушілермен келіссөз жүргізгенін 
көзіміз көрді. 

Ұжымдық шарттардың басым бөлігінде 
жылма-жыл әлеуметтік бағыттағы шаралар, 
кәсіпорындар жұмысының тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге, еңбек қауіпсіздігін 
сақтауға, жұмысшылар мен олардың отба-
сы мүшелерінің денсаулығын жақсартуға 
бағытталған шартты міндеттемелер 
көлемі ұлғайып отырды. Алайда 
кәсіподақтардың да қолын байлайтын 
жайттардың бар екенін айтуға тиіспіз. Бұл 
ретте еңбек заңдылықтарында жетілдіруді 
қажетсінетін тұстар бар. Біздіңше, ҚР Еңбек 
Кодексінің 281-бабындағы міндеттемелер 
қабылдаудағы тараптардың еркіндігі және 
кәсіподақ қызметкерлерінен басқа жеке және 
заңды тұлғалардың өкілетті болып қалуы 
жетілдірілмеген. Кәсіпорындардағы басқа 
өкілмен жасалған келісімшарт қауқарсыз 
болып қалады. 

Бірқатар ұжымдарда кәсіподақ 
ұйымын құрудың қажеттілігі бар ма де-
ген күмәнді сұрақ туындатақыны белгілі. 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» атты бағдарламалық мақаласында 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Кәсіптік 
одақтар туралы тиімділігі төмен заңнама 
елеулі түйінді мәселе болып табылады. 
Онда ұжымдық шарттар, тараптардың 
оларды орындауға жауаптылығы тура-
лы қағидалар онша дәл баян етілмеген», 
– деп ашып айтқан болатын. Яғни, қазір 
кәсіподақтар қозғалысын жаңғыртудың күн 
тәртібіне шығарылуы орынды. Бұл мәселені 
шешу үшін еңбек заңдылығының ұжымдық 
келісімшарт анықталатын бөлігіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізетін 
кез жетті. ҚР Еңбек кодексінің 282-бабына 

сәйкес ұжымдық келісімшарт жасасудың 
бастамашысы кез келген тарап бола алады. 
Кәсіподақ жоқ еңбек ұжымының бастама-
шы болуы мүмкін емес, соған қарамастан 
жұмыс берушілер әлі де өздерінде кәсіподақ 
ұйымын құруға құлықтылық танытпайды. 
Бұл да заңмен реттелуі қажет. Осы арада 
ерекше ескеретін бір мәселе – әлеуметтік-
еңбек қатынастары мәселелерінің басым 
бөлігі ұжымдық шарттар арқылы реттеледі. 

Бұл қағидалар Еңбек кодекстің төрт 
тараудан тұратын «Еңбек саласындағы 
әлеуметтік әріптестік және ұжымдық 
қатынастар» деп аталатын арнаулы 
бөлімінде нақты белгіленген. Әріптестіктің 
міндеттері, принциптері, мазмұны, оның 
республикалық, салалық, өңірлік және 
ұйымдар деңгейіндегі органдары, нысан-
дары мен тараптары заңмен бекітілген. 
Осы тұрғыдан алғанда әлеуметтік, еңбек 
және осылармен өзектес экономикалық 
қатынастарды реттеу үшін ұжымдық шарт-
тар жасау міндеттілігі заң талабы. Ұжымдық 
шарт ең алдымен қарапайым жұмысшы үшін 
қажет. 2008 жылы Жезқазғанда өткізілген 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі ту-

ралы республикалық форумда Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұжымдық 
келісімшарт жасаңыз!» акциясына бағдар 
берген болатын. Нақ осы құжат бүгінде 
жұмысшы-қызметкерлерді әлеуметтік 
қолдау мен қорғаудың сенімді көзіне айна-
лып отыр.

Бүгінде бір кәсіподаққа бағынышты болу 
міндетті емес. Әр кәсіпорын қызметкерлері 
өздері-ақ жиналып, ұйым құра алады. Егер 
жұмысшылар ұйым құрған болса, жұмыс 
берушінің алдында да жорғаламайды, өз 
талаптарын батыл қоя алады. Қандай үлкен 
жұмыс беруші де ұйымдасқан адамдар-
дан сескенеді, көпе-көрнеу қиянат жасауға 
бата алмайды. Олар кәсіподақ ұйымының 
барлық талаптарымен есеп тесуге міндетті. 
Бұл жөнінде Еңбек кодексінде жан-жақты 
айтылған. Ешқандай кәсіпорын немесе 
мемлекеттік мекеме, тіпті мемлекеттің өзі 
еңбек адамдарының кәсіподақ ұйымын 
құруына қарсылық жасауға құқығы жоқ. 
Бұл – әлемдік қауымдастықта қалыптасқан 
қағида. Біздің заңдарда да айқын көрініс 
тапқан. Тек біздің менталитетіміз осыған 
бейімделе алмай келеді.

Қазір Қазақстан кәсіптікодақтар 
федерациясының қазіргі қызмет пішіні 
уақыт талабына мейлінше сәйкес деп айта 
аламыз. Кейбіреулер еліміздегі кәсіподақ 
ұйымдары кеңестік үлгідегі қағида бой-
ынша құрылғанын айтып, сынап жата-
тыны жасырын емес. Бұл қате пікір. Қай 
қоғамда болмасын кәсіподақ ұйымдарының 
маңызы зор. Кеңес заманындағы кәсіподақ 
ұйымдары жұмысшы мүддесін қорғауда 
үлкен жетістіктерге қол жеткізгені даусыз. 
Сондықтан өткенге топырақ шашу, орынсыз. 

Бүгінде кәсіподақтар – қоғам дамуының 
ажырамас бөлігіне айналған. Негізінде 
адамдардың өнімді еңбек етуіне жағдай 
туғызу бірінші кезекке қойылатын сол 
қоғамда кәсіподақтардың атқарар шаруала-
ры ұшан-теңіз. Еліміздің тәуелсіздік жыл-
дарында кәсіподақ саласы да уақыт тала-
бына сай қайта құруларды бастан өткеріп, 
заман ағымына сай дамудың даңғыл жо-
лына түскені даусыз.  Қазір кәсіподақтар 
еңбек адамының мүддесін қорғау, еңбек 
заңдылығын сақтауды барынша жетілдіре 
түсуге күш салуда. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев таяуда Парламенттің үшінші 
сессиясының ашылуында кәсіподақтар 
қозғалысын жаңғырту жөнінде батыл 
қадамдарға бару керектігін атап өтті. 

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін 
еліміздегі кәсіподақтар салалық жолмен 
құрылып, қызмет жасап, өзекті мәселелердің 
оң шешілуіне ықпал етті. Кәсіподақ 
ұйымдары жұмысшыларының еңбек және 
әлеуметтік-экономикалық құқықтарын 
қорғауға байланысты анағұрлым 
тиімді жұмыстар жүргізуге мүдделілік 
негізінде және әлеуметтік әріптестіктегі 
өңірдегі өкілетті өкіл ретінде өңірлік, 
салалық келісімдердің, кәсіпорындар мен 
мекемелердегі ұжымдық шарттардың жо-

Тегін пәтер болмайды
Петропавловск қаласында көпбалалы жанұяларға кезінде еліміздің демографиялық 

көрсеткішіне елеулі үлес қосқаны үшін сыйлық ретінде берілген пәтерлер ақылы боп 
шықты. Енді оның тұрғындарын әкімдік қызметкерлері пәтер үшін қаржы құю ке-
рек деп қыспаққа алып жатыр.

Осыдан бірнеше жыл бұрын 
әкімдіктегілер салтанатты түрде 
пәтер кілттерін тапсырып, шам-
панды суша ағызғанда көпбалалы 
отбасыларының төбесі көкке екі 
елі жетпей қалған еді. Енді арада 
бірнеше жыл өткен соң, пәтерлер 

жалға берілген, ақысын төлеңдер 
деп дікіңдеуде. Пәтер бөлудегі 
қателіктерді 3-4 жыл өткенде 
прокуратура қызметкерлері та-
рих қойнауынан тауып алыпты. 
Егер, заң бойынша кез келген 
мекемеде жыл сайын жоспарлы 

түрде прокурорлық 
тексеру жүргізілуге 
тиісті екенін ескерсек, 
бұған дейін құқық 
қорғаушылар ай қарап 
отырды ма екен деген 
ой туады. 

Т ұ р ғ ы н д а р д ы ң 
мұны естігенде 
төбелеріне жай 
түскендей болған. 
Бес баласы мен екі 
немересімен бір 
пәтерде күнелтіп келе 
жатқан Нығметжан 
Мусин сыйға алған 

пәтердің мына сиқына түсіне алар 
емес. «Ақшам болса сатып-ақ алар 
едім» дейді. Айналып келгенде 
әкімдік көпбалалы отбасыларын 
алдап соққанын байқау қиын емес. 
Екі жыл бұрын сыйға берілген тағы 
да бір үйдің тұрғындары да дәп 
осындай жағдайға қалған. Қалалық 
әкімдіктің пәтер бөлімінің сек-
тор меңгерушісі Алма Құдабаева 
пәтер кілттерін тегін бергендерін 
мойындап отыр. Бірақ, пәтердің 
жалақысын тұрғындар төлеуге 
тиіс екенін айтуда. Осы сөзді 
пәтердің кілтін берген кезде айту 
керек еді. Бірақ, ол ешкімнің 
есіне түспепті, әлде салтанатты 
жағдайдың шырқын бұзбайық 
деді ме екен. Ал тұрғындар болса 
пәтер жалақысын төлеуге біздің 
мүмкіндігіміз жоқ, онсыз да бала-
шағамызды әзер асырап отырмыз 
деп зар жылауда.

Алпауыттар бизнеске қарамайды
ҚР Парламенті Сенатының жалпы отырысын-

да «Қазақстан мен Қытай арасындағы «Қазақстан-
Қытай» мұнай құбырын дамыту және пайдалану 
кезіндегі ынтымақтастықтың кейбір мәселелері тура-
лы келісімді ратификациялау туралы» заң жобасын 
талқылау барысында сенатор Икрам Адырбеков ірі биз-
нес құрылымдары мемлекеттік сатып алудан шеттетту 
керектігін айтып қалды. 

«Соңғы кезде Қазақстанның 
ірі бизнес құрылымдарын 
мемлекеттік сатып алу туралы 
заң шеңберінен шығару қалыпты, 
еш сұрақ тудырмайтын шешімге 
айналып барады. Бұл кезінде 
«Самұрық-Қазына» қорының 
құрылымдарынан басталып, 
кейіннен үлкен кәсіпорындарға 
ұласып кетті. Соған байланы-
сты «Қазақстан заңы бизнеске 
қолайсыз ба әлде оның дамуына 
кедергі туғызып отыр ма?» неме-
се бұл «инвесторлар қысымынан 
туып отырған жәйт па?» деген 
заңды сауалдар туындайды», 
–  дейді сенатор Икрам Адырбе-
ков. Бұл ретте депутат дамыған 
ел экономикасының тірегі 
шағын және орта бизнес екенін 

айта келе, ірі кәсіпорындар сол 
бизнестің дамуына ынталы екенін 
жеткізді. «Ал біз көптеген ірі 
кәсіпорындарды, ірі бизнесті заң 
шеңберінен тыс қойдық. Бұндай 
жағдай шағын және орта бизнестің 
дамуының орнына кері әсерін 
тигізіп жатқанға да ұқсайды. 
Мәселен, ірі мұнай және газ ком-
паниялары шоғырланған Аты-
рау облысында шағын және орта 
бизнестің өңірдегі үлесі соңғы 
жылдары 8,1 пайыздан 7 пайызға 
төмендеген. Ал Маңғыстау облы-
сында бұл көрсеткіш 16 пайыздан 
11 пайызға кеміген. Сондықтан да, 
«Қазақстан-Қытай» мұнай құбыры 
секілді жобаларда ірі бизнесті заң 
шеңберінен тыс қалдырмауымыз 
керек», – деді И. Адырбеков.
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Әкімшілік кедергі азаймай тұр 
Батыс Қазақстан облысындағы «Алгоритм» технопаркі» ЖШС-

нің мәжіліс залында «Атамекен» ҰЭП облыстық филиалының 
ұйымдастырған дөңгелек үстелде шағын және орта бизнеске қатысты 
мәселелер талқыланды. Басқосуға жиналған кәсіпкерлер көкейде 
жүрген ойларын ортаға салып, оларын айтып қалуға тырысты. 

Облыс әкімінің орынбасары Марат 
Кәрімовтің саяси Доктринасы кеңінен 
талқыланып жатқанын алға тартты. 
Бұл тарихи құжатта «Қазақстан – 2050» 
стратегиясын жүзеге асыру жолындағы 
партияның рөлі айқын көрініс тапқан. 
Онда көрсетілгеніндей, біздің басты 
құндылығымыз Адам, оның игіліктері мен 
құқықтарын, талап-тілектерін, мүддесін 
қорғау болып табылады. Сондықтан 
мемлекет азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғап, әділеттілік және 
ашықтық қағидасын сақтап, халыққа қызмет 
жасап келеді. Бұл ретте кәсіпкерлер де 
елімізде жүргізіліп жатқан экономикалық, 
саяси және әлеуметтік реформалардың сәтті 
өтуіне үлес қосып келеді. Бұдан кейін сөз 
алған «Атамекен» ҰЭП төрағасының бірінші 
орынбасары Рахым Ошақбаев партияның 
жаңа саяси Доктринасының маңызына 
тоқтала келіп, Елбасының бәсекелестік 
ортаны қалыптастыру, жеке бизнес және 

қоғам арасындағы өзара іс-қимылды 
жетілдіру жөніндегі тапсырмасының орын-
далу барысы туралы әңгімеледі. «Шағын 
және орта бизнесті дамытуда әлі де болса 
шешімін күтіп тұрған мәселелер бар. Соның 
ішінде әкімшілік кедергілерді азайту, Кеден 
одағы елдері арасындағы сауда айналымын 
дамытуда, кеден заңдылығын жетілдіруде 
қабылданған Кеден кодексіне өзгерістер 
енгізу қажет. Қазіргі кезде халықаралық Ке-
ден одағы және Еуразиялық экономикалық 
одақтың құқықтық-келісім құжаттары 
жасақталу үстінде. Бұл мәселені «Атаме-
кен» ҰЭП-ы үнемі назарда ұстап келеді», 
– деді Рахым Сәкенұлы. Дөңгелек үстел 
отырысында сөз сөйлеген «Әлім» ЖШС-нің 
атқарушы директоры Ерлан Бақтияр, Сырым 
ауданының кәсіпкері Бәтима Шынтасова, 
кәсіпкер, Орал қалалық мәслихатының де-
путаты Ляна Тұрсынова, «Батыс Қазақстан 
құрылыс материалдары корпорациясы» 
АҚ-ның төрағасы Мұхаметжан Кенжеғұлов 

және тағы басқалары партияның жаңа саяси 
Доктринасын қызу қолдап, кәсіпкерлердің 

бостандығын қорғауда «Нұр Отан» партия-
сына сенім артатындықтарын жеткізді. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев  Қазақстан 
халқына арналған Жолдауында: «Жоғары білім сапа-
сы ең жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі 
тиіс. Елдегі жоғары оқу орындары әлемнің жетекші 
университеттері рейтингіне енуге ұмтылуы керек» деп 
атап көрсеткен болатын. Қазір бұл бағытта көптеген 
жұмыстар қолға алынуда. Елбасының сөзін басшылыққа 
алған Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жанындағы 
Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары 
да еліміздегі жекеменшік білім беру мекемелерінің 
халықаралық кеңстікте бәсекелестігін арттыру 
бағытында көптеген жұмыстар атқаруда. 

Қауымдастық халықаралық 
конференция өткізіп, жекеменшік 
мектептердің ұстаздарын сырт 
елдерде біліктілігін көтеруге баса 
мән беріп отырғанын білеміз. 
Таяуда ғана Республикалық 
жекеменшік білім беру 
ұйымдарының директоры Роза 
Садықова Шығыс Азиядағы жан-
жақты дамыған Малазияға барып, 
әріптестік аясын кеңейту жолында 
біраз жұмыстар атқарып қайтты. 

Білім саласындағы 
ынтамақтастық тек қана 
түрлі елдердің оқу орындары 
оқытушылары мен студенттерін 
алмастыру жүйесімен 
шектелмейді. Бұл ретте білім 
беру ісінде дамыған технология-
лар мен механизмдерді елімізге 
әкелу де маңызды. 

Өз кезегінде сөз алған 
Роза Садықова: «Білім беру 
саласындағы ынтмақтастық шын-
дап келгенде, интеллектуалды алға 
жылжудың, ғылым мен мәдени 
әлеуетті, ресурстар мен оқыту 
технологиясын алмастырудың 
үрдісі деп қарастырған жөн. 
Бүгінде аталған артықшылықтар 
қауымдастықтың стратегиялық 

мақсатына айналып отыр. Бұл 
бағытта біздер көптеген жұмыстар 
атқаруда», – деді. Бүгінде жеке-
леген білім ошақтарының сырт 
елдердегі дамыған оқу орында-
рымен әріптестік қарым-қатынас 
орнатуға мүмкіндігі шектеулі. 
Бұл бағытта қауымдастық өзге 
мемлекеттердегі мемлекеттік 
емес оқы орындармен байланыс 
орнатып, ынтмақтастық аясын 
кеңейтуде. 

Соңғы жылдары қауымдастық 
Ресей, Қырғызстан, Грузия, Шве-
ция, Ұлыбритания,  Қытай сын-
ды елдермен тығыз әріптестік 
қарым-қатынасты орнатқан. Енді 
осылардың қатарына Шығыс 
Азияның барынша дамыған елі 
Малазия қосылып отыр.  Иә, кез 
келген білім ошағы оқшауланып, 
дамудың даңғыл жолына түсе ал-
майтыны белгілі. Ғалмадасу за-
манында тұмаға тұйық күй кешу 
де мүмкін емес. Өзге елдің озық 
тәжірибелерін көшіріп алуға 
да болмайды. Оның өзіміздің 
жағдайымызға бейімдеп, 
пайдаланудың мәні зор. Осының 
басты назарда ұстаған жекеменшік 
білім беру ұйымы 2010 жыл-
дан бастап қауымдастыққа 
мүше жекеменшік мектептердегі 
ұстаздар қауымын өзге елдерде 
біліктілігін көтеруді кең көлемде 

қолға алған болатын. Қазақстандық 
ұстаздар Қытай, Швеция және 
Кипрге арнайы сапар шеккен бола-
тын. Кезінде бұл турасында «НГ» 
газеті жан-жақты жазып, ұстаздар 
қауымының ой-пікірін  басқан-
ды. Бұдан басқа қауымдастық 
жекеменшік мектептер мен мектеп-
ке дейінгі мекемелер арасындағы 
әріптестік аясын кеңейту тура-
сында Англия, Қытай, Кипр, Гер-
мания, Түркия, Ресей, Грузия, 
Қырғызстан, Әзірбайжан және 
Армениямен әріптестікті кеңейту 
турасындағы ынтмақтастыққа қол 
қойған болатын. 

Бұл жолы қауымдастық 
жетекшісі  Малазияға MyKazNA 
компаниясының шақыруымен 
барып қайтқаны белгілі. Сапар 
жайында әңгіме өрбіткенде Роза 
Шәріпқызы өздерін Малазияды 
Malaysian Intellectual Network 
Association (MINA) ұйымы қолдау 
көрсетіп, бірнеше университет, 
колледж бен жекеменшік мектеп-
терге алып барғанын алға тартты. 

– Біздің Малазияға баруымызға 
мұрындық болған MyKazNA ком-
паниясы екі елдің арасындағы 
білім беру саласы ғана емес, 
өзге де салалар бойынша қарым-
қатынасты кеңейтугн баса мән 
береді. Біздер үстіміздегі жылдың 
17 маусымында білім беру 
саласындағы ынтмақтастықты 
кеңейту турасындағы құжатқа 
қол қойған едік. Бізді сапар бар-
сында малай халқының мәдениеті 
мен ағылшын тілін оқып-
үйренудегі тың тәсілдері қатты 
қызықтырды. Сондай-ақ, бізбен 
еріп барған балаларымыз тест 
кезінде жоғары нәтиже көрсетіп, 
малазиялықтарды таңқалдырды. 
Бұдан кейін олар Лангкави ара-
лында көілді демалып, елімізге 
үлкен толқыныспен оралды, – 
деді. Қауымдастықтың Малазияға 
жасаған сапары жайында әсерлі 
әңгме айтқан Роза Шәріпқызы 
алдағы 1-9 қараша аралығында 
Малазияға тағы да жұмыс сапары-
мен баратындарын тілге тиек етті. 

Бұл жолы олар ел астанасы Куала-
Лумпур мен Лангкави аралында 
болып, білім беру ісімен жан-
жақты таныспақ. Ал 6-13 қазанда 
Республикалық жекеменшік білім 
беру ұйымы мен Грузияның 
колледждер қауымдастығы 
бірлесіп. Грузияда білімгерлер 
турын ұйымдастырмақшы. Бұдан 
басқа қауымдастыққа мүше 
жекеменшік мектептердің жас 
жеткіншектері күзгі каникул 
кезінде Испания мен Түркияда 
өтетін пәнаралық олимпиадаға 
қатысуды да көздеп отыр. Осы оқу 
жылында қауымдастық еліміздегі 
білім беру саласының өрісін 
кеңейту жолында Жапония, Син-
гапур және тайлан елдеріне де 
сапар шегуді жоспарлауда. Осы-
лайша қауымдастық еліміздің 
жекеменшік білім ошақтарының 
халықаралық бәсекеге қабілетті 
болуы жолындағы жұмыстарын 
жүйелі түрде жалғастыра беретіне 
сенімдіміз. Өйткені бұл өмір тала-
бы екенін бәріміз түсінеміз.




