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Компанияның сегіз айдағы
көрсеткіші баяндалды

Қандастар елге жеткізілді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президенттің баспасз хатшысы Берік Уәли зінің Facebook-тегі
парақшасында кеше кешкісін Ауғанстаннан елімізге арнайы ұшақпен
қандастарымыздың жеткізілгенін жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Суретті түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ. МІРБЕКОВ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «ҚазТрансГаз» АҚ басқарма
трағасы Қайрат Шәріпбаевты қабылдады, деп хабарлады Президенттің
баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысына биыл отандық
Қасым-Жомарт Тоқаевқа «ҚазТрансГаз» компаниялар тобының газ тұтынушыларды 158,8 миллиард
биылғы сегіз айдағы өндірістік жəне теңгеге субсидиялау шаралары, сондайқаржылық көрсеткіштері туралы баян- ақ бюджетке 128,4 миллиард теңге
көлемінде салық жəне басқа да төлемдер
далды.
Қайрат Шəріпбаев Президентке өткен түскені жөнінде айтылды.
Қайрат Шəріпбаевтың мəліметі божылмен салыстырғанда магистральды
тасымалдау көрсеткіші 14 пайызға өсіп, йынша компанияның таза табысы отан65,4 миллиард текше метрге жеткенін дық газ тасымалдау жүйесін қалыпты
мəлімдеді. Ұлттық оператордың табысы жағдайда ұстауға жəне борыштық
8 айда 6 пайызға артып, 1,342 трилли- жүктемесін азайтуға бағытталады.
он теңге болды. Таза пайданың көлемі «ҚазТрансГаз» АҚ компаниялар тобы
55 пайызға өсіп, 304 миллиард теңгені сегіз ай ішінде 995 миллион доллар
көлеміндегі кредиттік қарызын өтеген.
құрады.

Мемлекет басшысына газ тасымалдау
саласының инфрақұрылымын жаңғырту
жəне дамыту жобаларын жүзеге асыру,
атап айтқанда Маңғыстау облысының
газ тасымалдау инфрақұрылымын реконструкциялау, «Бейнеу – Бозой –
Шымкент» магистральды газ құбырының
екінші желісін салу, Қашағандағы газ
өңдеу зауыттарының құрылысы, сондайақ «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамын
цифрландыруға бағытталған іс-шаралар
туралы баяндалды.
Президент елімізді одан əрі газбен
қамтуға қатысты ұсынылған жобалар
мен іс-шараларды қолдайтынын айтты.
Кездесу соңында Қасым-Жомарт
Тоқаев Қайрат Шəріпбаевқа еліміздің газ
саласын дамытуға бағытталған бірқатар
міндет жүктеді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
М.М.Мырзағалиев туралы
Мағзұм Маратұлы Мырзағалиев Қазақстан Республикасының Энергетика министрі болып тағайындалсын, ол Қазақстан
Республикасының Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрі лауазымынан босатылсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 9 қыркүйек
№ 655

Босағасы берік отбасы –
бірлігі бекем ел

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мейірім мен ізгілік салтанат құрған қоғамның
бірлігі берік, тірлігі берекелі. Қоғамды осынау игілікке жетелеп отыратын адамгершілік
қасиетті сіңіру, еңбекке баулу сияқты асыл
дәстүр ең алдымен тәрбие ошағы – отбасынан басталады. Сондықтан да ең маңызды
қоғамдық құндылық ретінде отбасын алға
қоямыз. Елімізде жыл сайын қыркүйектің екінші жексенбісінде аталып
тіп келе жатқан Отбасы күні мемлекет тұрақтылығының тірегі – отбасы
институтының қалпы бұзылмай, қадір-қасиеті кемімей, одан сайын беки
түсуін мақсат тұтады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті – құндылықтары берік отбасылық дəсЕлбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бəсе- түрлер арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жалкеге қабілетті ұлт, əл-ауқаты артқан ғасып келеді. Отбасы күні осы ұлағатты
отбасы, білімді ұрпақ қалыптастыруға мұраларымызды нығайтып, жұбайлық
бағытталған сындарлы саясаты отбасы- өмірдің жауапкершілігі мен балаларға,
лық институтты нығайтуға, ана мен бала- аға буынға ұдайы қамқор болудың
ны мемлекеттік қолдау бойынша бағдар- маңыздылығын жастардың жадына сіңіре
ламалық құжаттардың қабылдануына, бермек», деген болатын.
осы бағытта тұтастай жүйенің құрылуына
Отбасы күні отандастарымызды
жол ашты. Елбасының Жарлығымен 2013 ынтымаққа бастайтын, шын ықыласымен
жылдан бері Отбасы күні мерекеленіп асыға күтетін жалпыхалықтық жарқын
келеді. Нұрсұлтан Назарбаев бір сөзінде мерекеге айналды. Осынау мереке«Отбасы – Қазақстан қоғамының діңгегі, де үйінде үйлесім салтанат құрған
экономикадағы, мəдениеттегі, əлеуметтік мерейлі отбасыларды үлгі етіп, дəстүрлі
саясаттағы барлық жаңа жетістіктерінің отбасылық құндылықтарымызды кеңінен
негізі. Табандылық, еңбексүйгіштік, туған дəріптеу мақсатында оқырман назарына
жерді қастерлеу, үлкенге құрмет жəне мақалалар топтамасы ұсынылып отыр.
қонақжайлылық сияқты халқымыздың
(Топтаманы газетіміздің 7-бетінен оқисыздар)
ең жақсы рухани-адамгершілік
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«Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың
тапсырмасы бойынша Ауғанстанда
тұратын бір топ қандасымыз елімізге
сəтті эвакуацияланды. Кабулдан Алматыға арнайы рейспен 35 қандасымыз,
4 Қа зақстан азаматы жəне БҰҰ-ның

1 қызметкері жеткізілді. Президент
дипломаттарымызға жəне игі істі ұйымдас тыруға атсалысқан барлық ведомство қызметкерлеріне алғыс айтты»,
деп жазды Президенттің баспасөз хатшысы.

Жеделхат жолдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жеке зінің және барша
қазақстандықтың атынан Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонды,
сондай-ақ бүкіл тәжік халқын Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтады,
деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– Бауырлас Тəжікстан бұл айтулы
күнге халықаралық аренада маңызды
рөл атқаратын беделді мемлекет ретінде
жетіп отыр. Құрметті Эмомали Шəріпұлы, əлемдік қауымдастық Сізді мемлекеттілікті нығайтуға жəне ел азаматтарының
əл-ауқатын арттыруға үлес қосқан, нағыз
жалпыұлттық көшбасшы ретінде таныды,
– деп жазды Қазақстан Президенті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның
Тəжікстанмен ғасырлар бойғы достықты,
өзара қолдау мен жан-жақ ты ынтымақтастыққа негізделген байланыстарды

нығайтуға баса мəн беретінін атап өткен.
– Біз өзара күш жұмылдыра отырып,
елдеріміз арасындағы көпжақты ықпалдастықтың қарқынды дамуына тың серпін
бере аламыз жəне қазақ-тəжік стратегиялық серіктестігі мен одақтастығының
көкжиегін кеңейтеміз, – делінген жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонның аса жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тілеп, бауырлас Тəжікстан
халқының өсіп-өркендей беруіне ниеттестік білдірді.

Әкімнің есебін тыңдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі
Бердібек Сапарбаевтың есебін тыңдады. Бұл туралы Президенттің
баспасз хатшысы Б.Уәли зінің Фейсбуктегі парақшасына
жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт жою жөніндегі есебін телефон арқылы
Тоқаев Жамбыл облысының əкімі тыңдады.
Бердібек Сапарбаевтың Байзақ ауданында болған төтенше жағдайдың салдарын
(Соңы 2-бетте)
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Астықты өңірдегі арпалыс
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кктемгі егіс уақтылы аяқталған. Үміт мол еді. Диқан қауым 5 047 мың гектар жерге дән сіңірді. Бұрыннан тусырап жатқан бос жерлер игеріліп, алқап
клемі 178,7 мың гектарға кеңейді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
салдарынан пайда болатын əрқилы ауруБайқал БАЙ>ДІЛ,
дың алдын алуға тырысты.
«Egemen Qazaqstan»
Көңілді күдік билеген жазды өткеріп,
Əйтсе де, көктем мен жаздың ал- алтын астық піскен күз де келіп жетті.
ғашқы айларында көктен иімей, ылғал Күзгі дала жұмыстарына 8,5 мың
мүлде түскен жоқ. Алқапқа сіңірілген астық комбайны жұмылдырылды. Бір
дəн қылтиып шыққанымен, бойындағы айта кетерлігі, облыс диқандары жыл
қуаты таусылған соң одан əрі көктемей
қалды. Жаз ортасы ауа егіннің сабағы
қатайып, масағы да бүрісе бітіп, дəн
кішірейді. Соңғы жылдары дəл мұндай
ауыл шаруашылығы үшін қолайсыз жыл
болмаған шығар. Ел байлығы есебіндегі
алқапқа көзі түскен сайын диқанның
да, ырыстан дəмелі болып отырған
өзге жұрттың да бойын биыл қалай болар екен деген күдік биледі. Кенезесі
кепкен далаға қарап алаңкөңіл болған
диқан қауым бүгінде егіннің жалғыз
дəнін ысырап қылмай жинап алмақ болып жанталасып жатыр.
Дəн қылтиып шығысымен дəрілеу
жұмыстары жүргізілді. Алқаптарда
арагідік кездесетін арамшөптер оталды. Көк егінге өш зиянкестермен
кү рес жүргізілді. Құрғашқылықтың

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 504.2

USD/KZT 426.13

сайын машина-трактор паркін жаңартып,
өнімділігі жоғары техника сатып алуда.
Бұл астықты өңір үшін өте маңызды
жайт. Таяуда Солтүстік Қазақстан
облысының егістік алқаптарын аралап көрген кезінде Президент ҚасымЖомарт Тоқаев агроөнеркəсіп кешенін
озық техникамен қамтамасыз ету қажет
екендігіне айрықша назар аударған болатын.

RUB/KZT 5.83

(Соңы 6-бетте)

CNY/KZT 66.05

САЯСАТ

2

Әкімнің есебін
тыңдады
(Соңы. Басы 1-бетте)

Президентке 122 жылжымайтын мүліктің, соның ішінде 106
тұрғын үй, 12 коммерциялық жəне
4 əлеуметтік нысанның қирағаны
жөнінде баяндалды.
Қазіргі уақытта 12 мекеме, 23
техника мен 185 жұмысшы қайта
қалпына келтіру жұмыстарына
жұмылдырылған.
Жамбыл облысы əкімінің айтуынша, бүгінге дейін 62 тұрғын
үй жөн делген. Жалпы, қайта
қалпына кел тіру жұмыстарын
10 қарашаға дейін аяқ тау жоспарланып отыр. Жібек жолы
ауылындағы қираған №5 орта
мектептің орнына жаңа мектеп
салынады.
Бердібек Сапарбаевтың мəліметі бойынша 26 адам стационарда ем алып жатыр. Олардың
15-і госпитальда емделіп жатқан
əскери, полиция жəне Төтенше
жағдайлар жөніндегі депар таменттің қызметкері.
Жарылыстан қаза болғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетілуде, сондайақ зардап шеккен отбасылардың
жұмыссыз мүшелерін жұмысқа
орналастыру мəселесі шешіліп
жатыр. Екінші деңгейлі банктерге
қарызы бар мұндай отбасылардың
кредиттерін өтеу мəселесі толық
шешілген.
Сонымен қатар Мемлекет

басшысына өңірдің əлеуметтікэкономикалық дамуы жөнінде
мəлімет берілді. Жамбыл облысының экономикалық өсімі
106,4 пайызды құрайды. Биылғы
қаңтар-тамыз айларының қорытындысы бойынша өнеркəсіп
өндірісінің өсімі 5,4%, ауыл шаруашылығы 3%, инвестиция 19,5
%, құрылыс 9%, тұрғын үй 14%,
сауда-саттық 4% деңгейінде болады деп күтілуде.
Биыл ауа райының қолайсыздығы мен қуаңшылыққа қарамастан, егін өнімділігі облыс
бойынша гектарына 15 центнерден
айналмақ.
Əкімнің айтуынша, облыстағы вакцина алуға тиісті тұрғындардың 72,5 пайызы екпе алған.
Сонымен қатар Президентке
вакцина шығаратын зауыттың
дайын өнімді құюға толық əзір
екені айтылды. Жұмыс кестеге сай
жүргізілуде.
Зауыт пен Биологиялық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі
ғылыми зерттеу институтының
қызметкерлеріне арналған үйлер мен акт залы бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің
құрылысы жалғасып жатыр.
Əңгімелесу соңында ҚасымЖомарт Тоқаев облыс əкіміне
осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру жөнінде бірқатар нақты
тапсырма берді», делінген хабарламада.

Астық жинау мен
жемшөп дайындау
барысымен танысты
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Мамин жұмыс сапары аясында
Ақмола облысындағы күзгі дала жұмыстарының барысымен
танысты, деп хабарлады Үкіметтің баспас'з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанда биыл егін жинау науқаны уақтылы басталды,
бүгінгі таңда 11,8 млн га дəнді
жəне дəнді-бұршақты дақылдар
немесе 74,3% жиналды, орташа
өнімділік гектарына 8,7 центнерді
құрап, 10,3 млн тонна астық бастырылды.
Ақмола облысындағы жаздық
егіс алаңы 5 млн гектарды құрады, оның ішінде дəнді жəне
дəнді-бұршақты дақылдар – 4,5
млн (108,4 мың өсім), майлы дақылдар – 266,5 мың (+56,8 мың),
жүгеріні қоса есептегенде жемшөп
дақылдары – 191,4 мың (+6,1 мың),
картоп – 20,6 мың, көкөністер – 3,5
мың гектарға тең.

тұрады жəне элеваторларды,
диірмендерді, құрама жем жəне
жарма зауыттарын, агрохимиялық
зертхана мен наубайхананы қамтиды. Жұмыскерлерінің жалпы
саны 2 мың адамды құрайды, ауыл
шаруашылығы жерлерінің аумағы
– 430 мың, егіс алқабы – 200 мың
гектар, элеваторларда бір жолғы
сақтау көлемі – 500 мың тонна. Ұн
өндіру қуаты – жылына 350 мың
тонна, құрама жем өндіру қуаты –
80 мың тонна, жарма өндіру қуаты
18 мың тонна.
«Ауыл – ел бесігі» жобасының
іске асырылуын бақылау шеңберінде Премьер-Министр Жақсы ауылының əлеуметтік инфра-

Қазіргі уақытта Ақмола облысы бойынша 3,5 млн гектар дəнді
жəне дəнді-бұршақты дақылдар
немесе олардың жалпы жинау
алаңының 78%-ы бастырылды.
Орташа өнімділігі гектарына 8
центнерді құрағанда, 2,8 млн тоннадан астам астық жиналды.
Қысқы кезеңге дайындық аясында 1,2 млн тонна шөп немесе
жоспарланған көлемнің 95%-ы,
176 мың тонна пішендеме (жоспардың 72%-ы), 43 мың тонна сүрлем (23%), 152 мың тонна (15%)
сабан дайындалды.
Ауа райы қолайлы болған
жағдайда егін жинау науқанын
оңтайлы мерзімде – қыркүйектің
соңына дейін аяқтау көзделген.
Үкімет басшысы Жақсы ауданындағы күзгі дала жұмыстарымен,
жергілікті ауыл шаруашылығы
кəсіпорындарының материалдықтехникалық базасымен, дəнді жəне
жемшөп дақылдарын өңдеу жəне
тазарту, сондай-ақ ет жəне сүт
өнімдері өндірісін кеңейту жобаларымен танысты.
А.Мамин «Агрофирма TNK»
ЖШС өндірістік алаңдарының
біріне барды, ол 15 кəсіпорыннан

құрылым объектілерін – көппəтерлі
тұрғын үйді, спорт мектебін жəне
сауда орталығын аралап көрді.
Биылғы қаңтар-шілде айларында Ақмола облысының ауыл
шаруашылығының жалпы өнім
көлемі 2020 жылдың сəйкес кезеңімен салыстырғанда 11,9%-ға өсіп,
154 млрд теңгені құрады. Өңделген
ет өндірісі 50,1%-ға (47,1 мың
тонна), шұжық өнімдері өндірісі
31,6%-ға (1,6 мың тон на), сүт
өнімдері өндірісі 1,9%-ға (60,5 мың
тонна) ұлғайды.
Осы жылдың қаңтар-шілде айларында аграрлық секторда негізгі
капиталға салынған инвестициялар 60,2 млрд теңгені құрады, бұл
өткен жылдың сəйкес кезеңінен 2
есе көп.
Нұр-Сұлтан қаласының айналасында Азық-түлік белдеуін дамыту аясында жалпы сомасы 41,7
млрд теңгеге 50 инвестициялық
жобаны іске асыру – бордақылау
алаңдарын, тауарлы сүт фермаларын, құс фабрикаларын,
астық жəне көкөніс қоймаларын,
ауыл шаруашылығы өнімдерін
қайта өңдеу кешендерін салу
жоспарланған.
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Саладағы әріптестікті
арттыруға бағытталған құжат
––––––––––––––––––––
Кеше Сенат Спикері
Мәулен 0шімбаевтың
т'рағалығымен Палата
отырысы 'тті. Жиын
барысында депутаттар
Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
ж'ніндегі есеп комитеті
т'райымының ұсынысын
қарады.
––––––––––––––––––––
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Онда басқа жұмысқа ауысуына байланысты Талғат Жақанның
өкілеттігін тоқтату жəне оны лауазымнан босату туралы айтылған.
Талқылау нəтижесінде сенаторлар Талғат Жақанның өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдады.
Сонымен қатар Сенат отырысында «2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ
туралы шартқа Армения Республикасының қосылуына байланысты оған өзгерістер енгізу
туралы хаттаманы ратификациялау туралы» заң жобасы қабылданды. Бұл құжат ЕАЭО-ға
мүше мемлекеттердің заңнамасына сəйкес Армения, Беларусь,
Қазақстан жəне Ресей Федерациясының аумағында электр энергиясын мемлекетаралық беруді
шарттық ресімдеуге қойылатын
талаптарды белгілейді.
Құжат ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер арасында, оның ішінде
Армения Республикасымен электр
энергетикасы саласында тиімді
ынтымақтастықты қамтамасыз
етуге бағытталған.
«Армения 2014 жылғы 10 қазанда қол қойылған Армения
Республикасының қосылуы туралы шарт аясында Еуразиялық
экономикалық одақ туралы шартқа қосылды. Оны барлық мүше
мемлекеттер ратификациялады
жəне 2015 жылғы 2 қаңтарда
Армения ЕАЭО-ның толық құқылы мүшесі атанды. ЕАЭО-ға
мүше мемлекеттердің аумағы бойынша Армения тарапынан электр
энергиясын мемлекетаралық беру,
өзара қарым-қатынастарын реттеу
аясында хаттама əзірленді. Оның
мақсаты – Арменияның шартқа
қосылуына байланысты ЕАЭО
елдері арасында электр энергиясын мемлекетаралық беруді жүзеге
асыру əдіснамасын айқындау»,
деді Энергетика вице-министрі
Қайрат Рахымов.
Хаттама жобасы 2017 жылғы наурызда Еуразиялық экономикалық одақ кеңесінің өкімімен
мақұлданды. Құжатты ратификациялау баға белгілеу мен тарифтік саясат негіздерін қоса алғанда, электр энергетикасы саласындағы табиғи монополиялар
субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету туралы хаттамаға Арменияның қосылуын ескере отырып,
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің
энергия желілерінің тиімді жұмыс
істеуіне мүмкіндік береді.
«Қазіргі таңда электр энергиясын тиімді пайдалану экономиканы дамыту үшін маңызды.
Осы тұрғыдан келгенде, бұл
заң Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше елдердің энергетика
саласындағы ынтымақтастығын
арттыруға оң əсерін тигізеді деп
сенеміз», деді Мəулен Əшімбаев
аталған құжат жөнінде.
Сондай-ақ Палата отырысы
кезінде сенаторлар өздерінің депутаттық сауалдарын жолдады.
Сенатор Бекболат Орынбеков
Премьер-Министрге жолдаған
депутаттық сауалында жақында
Жамбыл облысында болған
қайғылы оқиға төтенше жағдай
қызметінің осал тұстарын
анықтағанын атап өтті.
Сенатордың айтуынша, қала
мен облыстағы өрт сөндіру

стансаларының саны, сондай-ақ
кезекші қарауылдың жауынгерлік
есебі жеке құрамының штат саны
нормаларға сəйкес келмейді. Сонымен қатар сенатор арнайы
өрт-құтқару техникасы мен жабдықтарын сатып алуға қаржының
жетіспеушілігі проблемасын да
атап өтті. Осы себепті өрт сөндірушілер мен құтқарушылар ескірген жабдықтарда жұмыс істеуге
мəжбүр.
«Мəселен, Жамбыл облысында өрт сөндіру қызметінің
автотехника паркі 136 бірлікті.
Баланста бар автокөліктің 26 бірлігі
ескірген техникадан тұрады, оның
пайдалану мерзімі 20 жылдан асады. Бұдан басқа, Байзақ ауданында
төтенше жағдайды жою кезінде 18
бірлік өрт сөндіру техникасы жарамсыз болып қалғанын атап өту
қажет», деді Бекболат Орынбеков.
Сенатор төтенше жағдай құрылымдарындағы жағдайға кешенді
талдау жүргізу жəне аталған проблемаларды шешу бойынша шаралар қабылдауды ұсынды.
Сенатор Динар Нөкетаева
де путаттық сауалында ерекше
қажеттілігі бар балаларға арналған
сауық тыру жəне білім беру
мекемелеріне қатысты проблемаларды атап өтті. Сенатор елдегі
инклюзивті білім қазір сұранысқа
ие деп санайды. Инклюзивті
мектептер, балабақшалар құрылуда, бірақ білім берумен де,
сауықтырумен де айналысатын
орталықтар тапшы. Динар Нөкетаева жазда Қарағанды облысының аудандарын аралау кезінде осындай лагерьлердің бірінде
болған. «Балдəурен» республикалық орталығының Балқаш қаласындағы филиалы инклюзивті
бағытта жұмыс істейді жəне ерекше қажеттіліктері бар балаларды қабылдайды. Кездесу барысында лагерьдің басшылығы мен
оқытушылары сенаторға көптеген
мəселені шешуді сұраған.
«Тірек-қимыл аппараты
бұзылған балалар үшін кедергісіз
орта жоқ, дефектологтердің,
логопедтің, сенсорлық бөлменің
жəне ЕДШ кабинетінің мамандандырылған сыныптары, спорттық іс-шараларды сапалы өткізу
үшін спорт кешені жоқ. Медициналық кешенге мамандардың
кабинеттері қажет, ескі үлгідегі
акт залы балалардың мəдени тəрбиесіне сəйкес келмейді», деді
сенатор.
Динар Нөкетаева орын алған
проблемалар шешілген жағдайда
Орталық 2-3 есе көп бала қабылдай
алатынын, сол кезде ауысымда
ерекше қажеттіліктері бар 150-ге
жуық бала өз денсаулығын жақсартып, қатарластарымен уақыт
өткізе алатынын атап өтті.
Сонымен қатар сенатор балаларды сауықтыру лагерьлерімен қамтуды кеңейтудің маңыздылығын атап өтті. Ол үшін депутат Үкіметке емдеу-сауықтыру
лагерьлерін дамыту мен қолдаудың

Республикалық бағдарламасын
əзірлеуді ұсынды.
Сенатор Ақылбек Күрішбаев
еліміздің Премьер-Министрінің
атына жолдаған депутаттық сауалында ауа райына бейімделген
ауыл шаруашылығын жүргізудің
жаңа жүйесін құру қажеттігі туралы мəселені көтерді.
Сенатордың айтуынша, биылғы құрғақшылық ауыл шаруашылығының ауа райына тəуелділігі
мен осалдығын көрсетіп отыр. Ол
сондай-ақ бірде-бір технологиялық
дамыған аграрлық елде осындай
табиғи катаклизмдер орын алған
жағдайда Қазақстандағы секілді
түсім төмендемейтінін атап өтті.
«Еліміздің гидро метео қызметін жаңғырту қажет. Ауа райының нақты болжамының болмауына байланысты фермерлеріміз
егудің оңтайлы мерзімін анықтай
алмайды. Де путаттар отандық
сорттардың селекциясын дамыту
мəселесін бірнеше рет көтерді.
Құрғақшылыққа төзімді сорттарды биотехнологиялық заманауи
əдістер негізінде ғана жасауға болады. Алайда мұндай зерттеулерді
қажетті көлемде қаржыландыру
мəселелері əлі шешілген жоқ»,
деді сенатор.
Ақылбек Күрішбаев ауыл
шаруашылығы саласындағы
проблемаларды шешудің нақты
тетіктерін атап өтті. Ол өрістердің
егжей-тегжейлі агрохимиялық
картограммасы қажет деп санайды. Сонымен қатар сенатор ауыл
шаруашылығындағы сақтандыру
жүйесін жетілдіруді жəне суармалы жерлердің көлемін ұлғайтуды
ұсынды.
Сенатор, сондай-ақ фермерлерді оқыту өте маңызды екенін,
осыған орай ол аграрлық білімді тарату орталықтарын ұйымдастыру
қажеттігін атап өтті. Қазақстанда
мұндай орталықтардың саны – 25,
ал АҚШ пен Канадада 2-3 мыңнан
асады.
Депутат Сүйіндік Алдашев
Маңғыстау облысындағы «Қошқар ата» радиоактивті қалдықтар
қоймасына қатысты проблемаға
алаңдаушылық білдірді. Сенатордың айтуынша, өткен ғасыр дың 60-жылдарында негізі
қаланған қоймада бүгінде 51,8 млн
тонна радиоактивті қалдық бар.
Мұндай зиянды қалдықтар облыс
орталығы Ақтау қаласынан бар
болғаны 3 шақырым жерде жатыр.
Сондықтан да жергілікті халықтың
алаңдаушылығын туғызып отыр.
Депутат бұған дейін қойма
жерінің құнарлығын қалпына
келтіру үшін ғылыми-зерттеулер
жүргізілгеніне назар аударды.
2017 жылы зерттеу нəтижелерінің
негізінде құны 17,5 млрд теңге болатын жобалық-сметалық құжат
дайындалды. Осы жобаны іске
асыру үшін бюджетте қа жетті
қаражат қарастырылып, мердігер
компания да анықталған жəне
биыл тиісті жұмыстар басталған.
Алайда маусым айында қойманы

рекультивациялау жұ мыстары
толығымен тоқтап қалған. «Қолымызда бар мəліметтерге сүйенсек,
Экология, геология жəне табиғи
ре сурстар министрлігі кезінде
мемлекеттік сараптамадан өтіп,
бекітілген жобалық-сметалық
құжаттарды қайта қарау туралы
шешім қабылдаған. Сондай-ақ
осы мəселені зерттеп, зерделеу
үшін «Ядролық физика» жəне
«Радиациялық қауіпсіздік жəне
экология» институттарына тапсырыс берген. Осыған байланысты
министрлік бұған дейін қарастырылған қаржыны бөлуді кейінге
қалдырған. Мұндай шешім, өз
кезегінде, жобаның орын далу
мерзімін тағы да ұзақ жылдарға
кейінге қалдыру тəуекелін тудыратыны сөзсіз. Ал ол кезде жұмыс
бағасы бұдан да өсе түсетіні
түсінікті», деді Сүйіндік Алдашев.
Осыған орай сенатор министрден жобаны іске асыруды тоқтату
жəне бұған дейін мемлекеттік
сараптамадан өткен жобалықсметалық құжаттарды қайта қарау
туралы шешім қандай негіздерге
сүйеніп қабылданғанын сұрады.
Сенатор Андрей Лукин Премьер-Министрдің орынбасары
Р.Склярға жолдаған депутаттық
сауалында еліміздегі мемлекеттік
экологиялық бақылаудың сапасына көңілі толмайтынын жеткізді.
Оның айтуынша, олқылықтар
мен кем ші ліктер жүйелі түрде
тіркелгеніне қарамастан, экологиялық жағ дай ға мониторинг
тиісті деңгейде жүргізілмей келеді.
Тіпті ластанудың көздерін анықтау
бойынша шаралар қабылданбай
отыр жəне бұзушылықтарды жою,
залалды өтеу жұмыстары да нашар
жүргізілуде.
«Соңғы 2 жылда еліміздің
аумағында атмосфералық ауаның
жоғары деңгейдегі ластануы бойынша 1296 жағдай тіркелген.
Сондай-ақ су қоймаларында 934
ластану дерегі анықталған. Соған қарамастан ластану көздері
анықталмай отыр жəне жыл сайын 1,5 млрд теңге жұмсалатын
қоршаған ортаның жай-күйін
бақылау материалдары да қолданылмай келеді», деді Андрей
Лукин.
Сенатор соңғы жылдары зиянды өндіріс орындарын құру жəне
кеңейту кезінде халықтың мүддесін ескермеу фактілері жиілеп кеткеніне де назар аударды.
Андрей Лукин егер бұл жағдай
өзгермесе, еліміздің флорасы мен
фаунасына айтарлықтай қауіп төнетінін де атап өтті.
Осыған байланысты сенатор
қауіпті қалдықтардың айналымын бақылауды ұйымдастыру
жəне оларды толық залалсыздандыру, атмосфералық ауаның
экологиялық проблемаларын
жəне заңсыз карьерлерді қалпына
келтіру проблемаларын шешу
үшін тəуелсіз экологтерді шақыра
отырып, арнайы комиссия құруды
ұсынды.

Министрдің кандидатурасын келісті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мәжілістің Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің отырысында депутаттар Қазақстан Республикасының Энергетика министрі қызметіне
тағайындау үшін Мағзұм Мырзағалиевтың кандидатурасын келісті, деп хабарлады
осы Палатаның баспас'з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Келісім «Қазақстан Республикасының
Парламенті жəне оның депутаттарының
мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы
Конституциялық заңының 22-1-бабына сəйкес
комитет отырысында қаралды.
Кандидатураны Премьер-Министрдің
тапсырмасы бойынша Премьер-Министр

Кеңсесінің Басшысы Ғалымжан Қойшыбаев
таныстырды.
Мəжілісте енгізілген министрлерді келісу
рəсіміне сəйкес Мағзұм Мырзағалиев депутаттардың сұрақтарына жауап беріп, жұмысты ұйымдастыру туралы өзінің көзқарасын
айтты.

Атап айтқанда, Мəжіліс депутаттары ел
басшылығының бейбіт атомға көшу туралы мəселені қарау жөніндегі тапсырмасына, газдандыру жəне жаңартылатын энергетика мəселелерінің маңыздылығына тоқталып, осы аталған
сала бойынша бірқатар сұрақ қойды.
Нəтижесінде, комитет отырысы бойынша тиісті қорытынды əзірленді. Құжатта
Мəжілістің Экология мəселелері жəне табиғат
пайдалану комитеті Мағзұм Мырзағалиевтың
кандидатурасын қарастырып, оны Энергетика
министрі лауазымына тағайындау үшін
ұсынуға болады деп санайды.

