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бастап шығады

Аялаймын сені, Қызылорда! #КүшімізБірлікте

3бетте

– Бұл – халық қоры. Ол әкімшіліктің 
немесе үкіметтің жанынан құрылмайды. 
Беделді бақылау кеңесі құрылады. Адал, 
жауапты басшы тағайындалады. Оның 
қызметі толығымен ашық болады.  Қоғамға 
есеп береді. Жоспарлары, бюджеті мен 
жобалары сайтта жарияланады. Бүкіл 
ақпарат ашық болады,  – деді қор жайлы 
Мемлекет басшысы.

Қордың басшысы болып Болат 
Жәмішев тағайындалды. Бүгінде 
қарапайым халықтың мүддесі үшін 
құрылған қордың алдағы жұмысына 
күмәнмен қарап, түрлі қауесеттер 
тарауда. Сондай-ақ әлеуметтік желіде 
қоғамдық қордың қамқоршылық кеңесі 
құрамына көңілі толмайтындар өз 
ойларын ашық білдіріп жатыр. Қазақ 
халқына арналған бұл қордың мақсаты 
мен міндеті қандай? 

Қор немен 
айналысады?

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Қазақстан халқына» қоры немен айна-
лысатынын түсіндірді. Қор денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау 
салаларындағы нақты мәселелерді ше-
шумен айналысады. Мәселен, осы арқылы 
сирек кездесетін аурумен ауыратын 
балаларға көмек көрсетілмек. Сондай-
ақ саламатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында елді мекендерде балалар үшін 
спорт нысандары салынады. Қабілетті 
балаларға көмек көрсетіледі. Сонымен 
қатар төтенше жағдайлар кезінде және 
төтенше жағдай режимі енгізілгенде 
зардап шеккен халыққа көмек беріледі.  
Қазақстанның аумақтық тұтастығы мен 
қауіпсіздігін қорғау кезінде қаза тапқан 
құқық қорғау органдары, арнайы органдар 
қызметкерлерінің, әскери қызметшілердің 
отбасыларын қолдау мақсатында жүзеге 
асырылады. Бір сөзбен атқанда, қордың 
ең басты мақсаты – қайырымдылық көмек 
көрсету.

елімізде мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

тапсырмасына сәйкес 
«Қазақстан халқына» қоғамдық 

әлеуметтік қоры құрылды. 
Президенттің айтуынша, бұл 

президенттік, үкіметтің немесе 
қандай да бір мемлекеттік 

органның қоры емес, барша 
қазақстандықтың қоры болады.

Утилизациялық 
реформа: 
Көлік арзандай ма?

4 бетте

«азаматтар БилІКтІҢ аШықтық ПеН заҢДылықты 
қамтамаСыз етІП отырҒаНыН КӨрУГе тиІС»

2021 жылдың 10 айында қазақстандықтардың алған несиесі 9,93 трлн 
теңгені құраған. Оның 5,77 трлн теңгесі тұтынушылық мақсатта рәсімделген. 
Бұл көрсеткіш Қазақстан халқының көбінде несие бар екенін дәлелдейді. 
Осы орайда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11 қаңтарда Үкімет 
отырысында бұл мәселеге арнайы тоқталған болатын.

Бұл – Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі. мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен Президент Әкімшілігі, 

Қауіпсіздік Кеңесі, Бас прокуратура, Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті, Қорғаныс және 

Ішкі істер министрліктері 
басшыларының кеңесі өтті. Бұл туралы 

Президенттің баспасөз қызметі хабарлады.
мемлекет басшысына еліміздегі 

ахуалды тұрақтандыру үшін берілген 
тапсырмалардың орындалу барысы 

баяндалды. Әсіресе қауіпсіздік пен 
құқықтық тәртіпті қайта қалпына 

келтіруге, азаматтардың заңды құқықтарын 
қамтамасыз етуге баса мән берілді.
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Бұрын бес мың теңгеге бір пакет зат алсақ, қазір тіпті ол 

ақшаға екі-үш заттың өзі әрең түседі. 
«Баға қайда барасың?», «Қос бүйірден қысқан қымбатшылық-

ай». Дәл қазіргі уақытта халықтың басты айтатын сөзі осындай. 
Жасыратын несі бар, қымбатшылықтан тапқан табысын біріне 
жетсе, біріне жеткізе алмай отырғандар жетерлік. Мәселен, біреу 
ет жеуді азайтса, енді бірі жеміс-жидекті доғарған. Өйткені тапқан 
таянғаны тек азық-түлік пен несие төлеуге әрең жетіп, жан бағып 
жүргендер көп. 

2бетте

Азық-түлік 
қАуіпсіздігі 

Бәрінен мАңызды

3бетте

елде утилизациялық 
алымға байланысты дау 

әлі де болса 
басылмай тұр. 

Бұл бүгін қозғалған 
мәселе 

емес. Бұған дейін 
тозған көлік, 

кәдеге 
жарату үшін 

салынатын 
салық 

көлемі жайында 
әңгіме болған. 
Әрісі былтыр 

#нетУтильсбору 
қозғалысы болып, 

автокөлік иелері 
утилизациялық 

алымға қарсылық 
білдірген болатын.

Жалпы қазір жұртты қандай кітап 
қызықтырады? адамдар кітапханаға 

кітап оқу үшін барса, кітап дүкеніне 
сатып алу үшін барады. Қымбатшылық 

қос бүйірден қысқан мынадай заманда 
ақша шығарып, кітап сатып алу да 

оңай емес. Біз осы ретте кітап дүкенінің 
меңгерушісі Әйгерім рысбековамен 

әңгімелескен едік...

2бетте

Әйгерім РЫСбеКОВА, 
«Kitap’s club»
дүкенінің меңгерушісі:

мАқсАт – жАстАрдың кітАпқА 
деген құлшынысын Арттыру

жеКе тұлҒаларДыҢ  БаНКроттыҒы 
несиеден құтылуға мүмкіндік бере ме?

– Әйгерім Қарымсаққызы, әдетте сіз секілді қыз-келіншектер тігін не болмаса кондитерлік 
цех ашып жатады. Қаншама қаракөздеріміз сұлулық салонын ашты. сіз неге кітап дүкенін 
аштыңыз?

– Қызылордаға алғаш келгенде бірнеше кітапханаға бас сұғып көрдім. Өзіңе қажет шығарманы 
сұрасаң, жоқ-жоқ деп шығарып салады. Әйтеуір осы іспеттес кемшілік көп. Жалпы кітап дүкенін 
ашу – қажетті туындысын тауып, оқырмандар ма мыражай отырып, түрлі кітапты талқыласа, 
ой бөліссе деген ойдан туындаған еді. Кітап дүкенін үш қыз бірігіп аштық. Кітапхананың ішкі 
жұмысымен мен айналыссам, Асылай Құлмағанбетова Қазақстанның ірі қалаларынан кітап жіберіп 
отырады. Ал Ғазиза Оспанова –дүкеннің директоры. Ол жарнама мәселесіне жауапты. 
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Ақмешіт АптАлығы#КүшімізБірлікте

Басы 1-бетте

Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев Президентке еліміздің барлық 
өңірінде жүргізіліп жатқан «Құқықтық тәртіп» деп аталатын шұғыл алдын алу 
шараларының жүзеге асырылу барысы туралы баяндады. Халықтан заңсыз 
сақтап отырған қаруларын алу ісі жалғасуда. Ведомствоның мәліметі бойынша 
терроризм, кісі өлтіру, билік өкілдеріне зорлық-зомбылық көрсету, бұзақылық, 
мемлекеттік органдардың ғимараттарына шабуыл жасау және басқа да қылмыстар 
бойынша 1 822 қылмыстық іс қозғалған. Оның 116-сы арнаулы прокурорларға 
жолданған. ІІМ жеке қауіпсіздік департаменті жанынан сенім телефоны іске 
қосылған. Министрдің айтуынша, ұсталған азаматтардың конституциялық 
құқықтарының бұзылуына жол бермеу мақсатында құқық қорғау ұйымдарымен 
тығыз ықпалдастық орнатылған.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаев Мемлекет 
басшысына лаңкестік қауіптерді жою және келешекте ондай қатерлерге жол 
бермеу механизмдерін әзірлеу жөніндегі шаралар туралы баяндады.

Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов Президентке қазіргі уақытта 
Қарулы Күштердің жекелеген бөлімшелері ішкі істер органдарымен бірлесіп, 
террористік қауіптің «қызыл» деңгейінде тұрған өңірлерде құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін орындауды жалғастырып жатқанын 
баяндады. Әскери нысандардың, соның ішінде қару-жарақ және оқ-дәрі 
қоймаларының күзеті күшейтілген.

Қорғаныс министрлігі Мемлекет басшысының Қарулы Күштерді реформалау 
жөнінде берген тапсырмасын орындауға кірісті.

Бас прокурор Ғизат Нұрдәулетов Мемлекет басшысына терроризм мен 
жаппай тәртіпсіздік деректері бойынша жүргізіліп жатқан тергеу амалдарының 
барысы туралы есеп берді. Сонымен қатар ұсталған және тұтқындалған 
азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін прокурорлардың қабылдаған 
шаралары жөнінде баяндады. Ғизат Нұрдәулетовтің айтуынша, олардың бәрі 
қорғау, заңды көмек алу, шағым жасау құқығымен қамтамасыз етіліп жатыр. 
Прокуратура органдарына қаңтар оқиғасына қатысқан азаматтардан 84 шағым 
түскен. Қадағалау шаралары бойынша ұсталған 96 адам босатылған.

Сонымен қатар қадағалау органының жетекшісі нақты дәлелі жоқ жағдайларда  
жазаны жеңілдету жөніндегі Мемлекет басшысының берген тапсырмасының 
орындалу барысы туралы есеп берді. Берілген мәліметтер бойынша әкімшілік 
тәртіпке сәйкес соттардың шешімімен 3314 адам тұтқындалған. Прокурорлар 
1884 іске қатысты жазаны жеңілдету жөнінде өтініш берген. Оларды тексеру 
нәтижесінде 1083 адам тұтқыннан босатылған. 493 азаматқа салынған айыппұл 
ескерту жазасына ауыстырылған.

Баяндамаларды тыңдаған Мемлекет басшысы болған оқиғаның барлық мән-
жайын анықтау жұмыстарын жалғастыру қажет екенін айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев ақпарат саласындағы күштік құрылымдар мен 
өкілетті органдар күш-жігерлерін үйлестіріп, жұртшылық тарапынан түсетін 
сауалдарға жедел жауап беруге тиіс екеніне тоқталды.

Мемлекет басшысы тұрғындардың қазасына қатысты мәселе бойынша Бас 
прокуратураға және Ішкі істер министрлігіне әрбір жағдайды мұқият тергеп-
тексеру жөнінде тапсырма берді.

– Жұртшылықтың болған оқиғалар жөнінде долбар мен қауесетке негізделген 
пікір қалыптастыруына жол беруге болмайды. Азаматтар биліктің ашықтық пен 
заңдылықты қамтамасыз етіп отырғанын көруге тиіс, – деді Мемлекет басшысы.

Президент Әкімшілігінің басшылығына аталған мәселені бақылауға алу 
тапсырылды.

ҚарЖы 
Қайдан КеледІ?

Әлеуметтік желіде «халықтың 
ақшасы халыққа жұмсала ма?» деген 
түрлі пікірлер айтылуда. Себебі қа-
зақстандықтардың бір күндік жа ла-
қысы қорға аударылады деген сыбыс 
шықты. Бұл қаншалықты шындық? 
Расында, аталған қорға қаржы көзі 
қайдан келеді? Бүгінде қарапайым 
халықты алаңдатып отырған осы сауал. 

Мәселен, мұғалімдер мен балабақша 
тәрбиешілері бір күндік жалақысын 
қорға аударады деген пікірге Білім 
және  ғылым министрлігінің баспа сөз 
қызметі мәлімдеме жаса ды. «Мұға-
лімдер, балабақша тәрбие шілері, БҒМ-
ге қарасты жоғары оқу орындарының 
оқытушылары мен білім беру ұйым-
дарының басқа да қызметкерлері 
қорға ақша аударуға міндеттелмейді. 
Білім ұйым дарының басшыларының 
бәрі хабардар», – делінген министрлік 
ха барламасында. Анығын айтқанда, 
қорды қаржыландыру жеке және мем-
лекеттік көздерден жүзеге асады. 
Мәселен, халықаралық қайырымдылық 
ұйымдарының көмегін, лотерея қыз-
меті операторының және басқа да 
ірі бизнес өкілдері қаржысын мін-
детті және тұрақты түрде тарту жос-
парлануда. Дегенмен Қазақстан 
Президентінің баспасөз хатшысы 
Берік Уәли «Фейсбук» әлеуметтік 
желісінде қорға байланысты өз пікірін 
білдірді.

– Аталған қорға ҚР Президенті 
Әкімшілігінің қызметкерлері бір күн-
дік жалақысын аудару туралы шешім 
қабылдады. Қорға аударылған қаржы 
азаматтардың денсаулық, білім, әлеу-
меттік қолдау, мәдениет және спорт 
салаларындағы мәселелерін шешуге 
жұмсалады. Сонымен қатар төтенше 
жағдайларда және төтенше жағдай ен-
гізілген кезде зардап шеккен халыққа 
көмек көрсетіледі деп жоспарланып 
отыр, – деді ол.

«ҚазаҚсТан 
халҚына» Қорына 

ТүсКен ҚарЖы 
Қайда саҚТалады?

Алдағы уақытта «Қазақстан хал-
қына» қорына түскен қаржы 7 қазақстан-
дық банкте сақталмақ. Қаржы неліктен 
7 банкте сақталады? Бұл сұраққа қор 
басшысы Болат Жәмішев жауап берді. 

– Қорға түскен қаржы 7 банкте бо-
лады. Барлығы да  – отандық банктер. 
Қайырымдылық жасаған адам немесе 
ұйым қаржыны қай банк арқылы 
жібереді, ақша сол банкте сақталады. 
Қор ашыла сала алғашқы қаржы «Halyk 
Bank» арқылы түсті. Одан кейін «kaspi.
kz» және тағы 5 банкке қайырымдылық 
қаржысы түсе бастады. Қаржыға біз 
жауапты болғандықтан, халық сені-
міне кірген, несие жүйесі оң жолға 
қойылған банктер таңдалды. Одан әрі 
отандық ірі кәсіпорындармен тікелей 
жұмыс істейтін боламыз. Ал орта және 
шағын кәсіпорындармен «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы арқылы 

меморандум жасаймыз. «Көлеңкелі та-
бысқа кенеліп жүргендер қорға қаржы 
аударсын деген ұсыныстарды естіп 
жатырмыз. Қаржы халық игілігіне 
жұмсалады. Сондықтан қорға адал жол-
мен тапқан табыстың түскенін қалаймыз. 
Мен үшін қайырымдылық қаражаттың 
қайда жұмсалатыны өте маңызды, – деді 
қор басшысы Б.Жәмішев.

Қанша ҚараЖаТ 
Жиналды?

Бүгінде қоғамдық қорға 12 миллиард 
теңгеден аса қаражат жиналды. Қор 
мәліметінше, 17 қаңтарда таңертең 
заң ды тұлғалардан 12,36 миллиард 
теңге түскен. Атап айтсақ,  «Kaspi 
Bank» және оның құрылтайшылары 
Вячеслав Ким мен Михаил Ломтадзе 
10 миллиард теңге көлемінде қомақты 
үлес қосты. Сондай-ақ «Халық» 
қайырымдылық қорынан екі миллиард 
теңге түсті. «Степногор» тау-кен-
химия комбинаты 350 млн теңге 
аударған. Ал қорға ерікті ретінде 6519 
қазақстандық ақша салды. Сонымен 
қатар «Нұрсұлтан Назарбаев» қоры 
500 миллион теңге аударды.

Елімізде бүгінге дейін қаншама 
қайырымдылық қорлар қарапайым ха-
лықтың мұң-мұқтажына көмек қолын 
созып келеді. Олардың да басты 
мақсаты – тұрмысы төмен отбасылар 
мен ауру балалардың еміне көмек 
көрсету. Бұл игі істер осыған дейін 
халықтың жиналған қаражатынан 
жүзеге асып келді. Ал енді Мемлекет 
басшысының бастамасымен ашылған 
қоғамдық қордың көмегін халық қалай 
алады? 

– «Қазақстан халқына» қоры кө-
мек алушылармен тікелей қарым-
қатынас жасамайды. Елдегі көптеген 
қайырымдылық ұйымдар арқылы  жұмыс 
істейді. Біз оларды мазмұны жағынан 
қаржыландырмаймыз. Бірақ азаматтар 
қайырымдылық ұйымдарына жүгінеді. 
Өйткені қайырымдылық ұйымдары 
белгілі бір шығындардың негізділігін 
растау үшін көптеген құжаттар жи-
науы керек. Қор қалыптастыруы тиіс 
мәлімделген бағдарламалар шеңбе-
рінде осы қоғамдық ұйымдардың қар-
жыландыруына әлеуметтік саладағы 
қандай да бір жобалар ұсынылатын 
болады. Жалпы атйқанда, біз халықтың 

проблемаларын шешу үшін жұмыс 
істейтін боламыз, – деді қоғамдық қор 
басшысы.

Айта кету керек, қазір 140 қайы-
рымдылық ұйымы халықпен бірыңғай 
портал арқылы өзара іс-қимыл жасайды 
екен. Яғни ол өтінімдерді қабылдайтын, 
қайталауды болдырмайтын, жауапсыз 
негізсіз бас тартуды болдырмайтын 
электрондық портал. Бұл жүйе – біздің 
елімізде халық үшін қызметтерді ақ-
параттандыру бағыты. Алдағы уақытта 
жаңа қордың да жұмысын жандандыруы 
мүмкін.  

– Қоғам белсендісі ретінде халықтың 
арасында жүргендіктен түрлі жағдайға 
тап келеміз. Әрине, өзгеге қуаныш 
сыйлап, жоғын түгендеу – ең сауапты 
іс. Дегенмен қайырымдылықтың да 
өз деңгейі болады. Бүгінде оны көбі 
басқаша түсінеді. Мәселен, басым 
көпшілігі «киім мен тамақ» сұрайды. 
Менің ойымша, болашақта мұндай 
қайы рымдылық қорлар болмау керек. 
Әр адам өзі үшін, өзінің қажеттілігі 
үшін жұмыс істеу керек. Десе де қазіргі 
кезде, шынында, қайырымдылыққа 
мұқтаж жандар өте көп. Оның бірі 
көмек алғанына намыстанса, енді бірі 
жақсылықты түсініп, алғыс айтып 
жатады. Тағы бір түрі бар. Олар бере 
түскеннің үстіне бере берсе екен деген 
мақсатта болады. «Қазақстан халқына» 
қоры құрылғанына қуаныштымын. 
Алайда бұл қордағы қаражаттың діт-
теген жерге, шын мұқтажға жеткенін 
қалаймын. Мәселен, осы тұста үкі-
меттік емес ұйымдардың жұмысын 
жандандырған жөн. Олардың басты 
мақсаты – бастаған жұмысын аяғына 
дейін жеткізу. Сондай-ақ сирек кез-
десетін ауруға шалдыққан балаларға 
бөлек медициналық қор ашылу керек. 
Әрине, бұл тек менің ойым, – деді 
қалалық қоғамдық кеңес мүшесі Серік 
Ерімбетов.

«Қазақстан халқына» қоры бас-
шысының айтуынша, қорға жыл 
сайын шамамен 100 миллиард теңге 
түсетін болады. Ал алғашқы қаржы 
қаңтардағы бүлік кезінде қаза тапқан 
әскери және полиция қызметкерлерінің 
отбасыларына бағытталмақ. Сондай-
ақ ақшаның бір бөлігі ауру балаларды 
емдеуге жұмсалады.

ақмарал олЖаБай

– Экономика өсіп, халықтың табысында 
алшақтық пайда болғандықтан, тұтыну несиелері 
айтарлықтай артты. Оның мөлшері бизнесті 
несиелеу көлемінен асып кетті. Халық қазіргі 
уақытта көп несие алып жатыр. Осыны ескерсек, 
бұл қаржы нарығын құбылтып, әлеуметтік 
тұрақсыздық қаупін тудыруы мүмкін. Үкімет 
жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң 
жобасын әзірлеуді бастады. Бірақ бұл тығы-
рықтан шығатын жол емес. Ең алдымен, 
шектен тыс қарыздың көбеюін болдырмау 
қажет. Сондықтан Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігіне Ұлттық банкпен бірлесіп, 
пруденциалды реттеу тетіктері арқылы нақты 
әрі жедел шешім қабылдауды тапсырамын, – 
деп Президент жауапты салаға мәселені шешуді 
тапсырды.

Мемлекет басшысының 11 қаңтардағы тап-
сыр масына сәйкес ҚР Қаржы нарығын реттеу 
және дамыту агенттігінің төрайымы Мәдина 
Әбілқасымова несие беру шартына енгізілген 
бірқатар өзгерістерді баяндады. Одан бөлек 
агенттік төрайымы елде орын алған төтенше 
жағдай кезінде жеке және заңды тұлғаларға несие 
саласындағы енгізілген жеңілдіктер туралы 
айтты. 

Ол өз баяндамасында бүгінгі таңда қазақстан-
дық банктер капиталының жеткіліктігі ең төмен 
талаптардан 3 есе көп, өтімділік те реттеу 
мәндерінен 4 еседен асатынын айтты. Осы 
орайда төтенше жағдай кезінде агенттік жеке 
және заңды тұлғалардың кредиттері бойынша 
төлемдерді кейінге шегеруге мүмкіндік беру 
бұйрығын қабылдаған. Төлем мерзімінен асып 
кетсе де банктерге айыппұл немесе өсімпұл 
есептеуге тыйым салған. 

Ал Мемлекет басшысы жүктеген тапсырмаға, 
яғни тұтынушылық кредиттеуді реттеу бойынша 
нақты әрі шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі 
тапсырмасын іске асыру үшін Агенттік бірнеше 
шешім қабылдаған.

– Біріншіден, банктердің меншікті капита-
лының жеткіліктілігін пруденциялық реттеу 
шеңберінде жеке тұлғалардың тұтынушылық 
кредиттері бойынша тәуекел-саралауды ұлғайту 
жолымен шаралар қабылданатын болады. 
Борыш жүктемесі коэффициентін есептеу 
қатаңдатылады. Есептен қарыз алушыда 
тұрақты кірістің болуын дәйекті түрде растай 
алмайтын кірісті айқындау өлшемшарттары 
алып тасталады. Тәуекелге бағдарланған 
қадағалау шеңберінде банктерге және 
микроқаржы ұйымдарына қа тысты тәуекелі 
жоғары тұтынушылық кредиттер бойынша 
қосымша шектеулер енгізу де қарастырылады, – 
деді Мәдина Ерасылқызы.

Яғни ендігі кезде банктер төлем жасау қабілеті 
жеткіліксіз, бұрын қарыздарын уақытында өте-
мегендерге кредит бере алмайды. Агенттік 
төрайымы сондай-ақ Үкімет әзірлеп жатқан жеке 
тұлғалардың банкроттығы тетігі шеңберінде 
жеке тұлғалардың банктердегі және микроқаржы 
ұйымдарындағы кредиттері бойынша, оның 
ішінде коллекторлардың өндіріп алуына берілген 
проблемалық берешегін реттеу жөнінде шаралар 

қабылданатынын айтты. Әзірге агенттік қандай 
шара қабылдайтыны белгісіз.

Айта кету керек, қазіргі кезде қоғам арасында 
микроқаржы ұйымдарына алақан жайып, «займ» 
алушылар көбейді. Есесіне әр қадам басқан 
сайын «айлыққа дейінгі қарыз берушілердің» 
де саны артты. Ал агенттік қабылдаған шешім 
бойынша енді екінші деңгейлі банктер сізге 
несие бермесе, МҚҰ-ларға да бас тартуға тура 
келеді. 

Агенттік тарапынан қабылданатын тағы бір 
шара – жеке тұлғалардың кредиттері бойын  ша 
пайыздық мөлшерлемелердің шекті мәнде-
рін реттеу, сондай-ақ кредиттер бойынша 
сыйақының тиімді мөлшерлемелерінің есебіне 
қарыз алушының кез келген комиссиялары 
мен төлемдерін қосу. Бұл өз кезегінде жаңадан 
берілетін несие бойынша халықтың борыш 

жүктемесінің өсуін шектеуге мүмкіндік 
бермек. 

– Мемлекет басшысының елден капиталды 
негізсіз шығаруды шектеу жөніндегі тапсырмасын 
іске асыру үшін агенттік Ұлттық банкпен және 
Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп осы 
жылғы 10 қаңтарда трансшекаралық қаржылық 
операцияларды жүргізуге бақылау шараларын 
күшейту туралы бірлескен бұйрықты қабылдады. 

Күдікті трансшекаралық операциялар тізбесі, 
сондай-ақ клиенттерді тиісінше тексерудің 
күшейтілген шаралары бойынша қаржылық 
мониторинг субъектілерінің іс-қимыл тәртібі 
белгіленді. Агенттік аталған бұйрық шеңберінде 
банктердің клиенттерді тиісінше тексеру 
жөнін дегі күшейтілген шараларды сақтауын 
бақылайды, сондай-ақ банктер клиенттерінің 
ірі трансшекаралық операцияларына елден 
капиталды заңсыз шығару белгілерінің болуы 
тұрғысынан күнделікті мониторинг жүргізетін 
болады, – дейді агенттік басшысы.

Бұл шешім де өз кезегінде елдің теңгесін 
шетелге бума-бума етіп алып шығып, өзге 
елде «сұлтан» болып өмір сүретіндерге тежеу 
болмақ. Олардың қалтасындағы әр тиын 
тексеруден өтіп, қайдан және қалай келгені 
тексерілетін болады. 

Тоқтала кететін тағы бір жайт – жеке тұлға-
лардың банкроттығы. Президент өз сөзінде Үкімет 
қазіргі таңда жеке тұлғалардың банкроттығы 
туралы заң жобасын әзірлеуді бастағанын айтты. 
Бұл заң жобасын күтіп жүргендер, шыны керек, 
біздің елде аз емес. Қазақстанда несиесін жабу 
үшін несие алып, өмірін тек қарыз төлеумен 
өткізіп жүргендер бар. Аталған заң жобасы 
осындай азаматтарға жәрдем болмақ.

Жеке тұлғалардың банкроттығы – азаматтың 
заң жүзінде несие берушілер алдындағы қа-
рызын толық өтей алмауын дәлелдеу немесе 
міндетті төлемдерді жүзеге асыруға қабілетсіз 
екенін айқындау. Яғни азаматтың өз несиесін, 
коммуналдық төлемдерді, салықты төлей ал-
майтынын заңды түрде дәлелдеуі. Дегенмен бұл 
көмекті «көмек» деудің өзі қиын. Себебі бұл заң 
қабылданған кей елдерде қарапайым адам өзін 
«банкрот» деп жарияламайды. 

Мәселен, АҚШ-та жеке тұлғаны банкрот деп 
тануға небәрі 3-4 ай кетеді. Дегенмен заң бойынша 
банкрот болған америкалықтың барлық қарызы 
емес, білім несиесі, алимент, әкімшілік айыппұл 
мен медициналық қарызы кешіріледі. Одан бөлек, 
адам өзін банкрот деп тек 8 жыл сайын жариялай 
алады. Ал банкрот болған ұлыбританиялықтар 
өмір бойы қаржы саласында қызмет ете алмаса, 
Жапонияда өзін банкрот деп жариялағандар 
компания басқару, адвокат, нотариус, есепші болу 
құқығынан айырылады және кәмелеттік жасқа 
толмағандардың қам қоршысы бола алмайды. 

Жалпы өзін банкрот деп жариялауға әлемдік 
тәжірибе қарыздан құтылу үшін барлық іс-әре-
кетті көрген, ешқандай нәтиже шықпаған адам 
ғана барады. Қазақстанда бұл заңды сонау 2015 
жылы ұсынған болатын. Алдымен «Ақ жол» 
партиясы борышкерлерді қаржылық оңалту 
жүйесін ұсынып, кейінірек Қаржы министрлігі 
бұл жобаны дамытумен айналысты. 

Министрлік дайындаған заң бойынша, 
борышкерді екі жолмен банкрот деп тануға 
мүмкіндік болды. Біріншісі – борышкер ерікті 
түрде банкроттығын жариялап, өз қарыздарын 
бес жыл ішінде біртіндеп төлеу. Одан бөлек, 
борышкерді заңды түрде банкрот деп танып, 
оның мүлкін сату арқылы қарыздан құтылу 
шарты ұсынылды. Алайда ол кезде Үкімет ең 

алдымен жалпы кірістер туралы декларация 
қабылдауы керек деп, заңды кейінге шегерді. 

Дегенмен елдегі азаматтардың қарыздық 
ахуалы кезінде бұл заң қабылданатын секілді. 
Алайда оның әзірге қандай болары белгісіз. 
«Капитал» ақпараттық агенттігінде Андрей 
Чеботаревтың «Банкротство физических лиц» 
атты мақаласы жарияланды. Автор мақалада 
Қазақстандағы жеке тұлғалардың банкроттығы 
туралы заңның қандай болатынын бағамдап 
көрген.

«Қазақстан ресейлік тәжірибені негізге 
алатын шығар. Онда 2015 жылы 500 мың рубль-
ден асатын сомаға банкроттық енгізілді, ал 2020 
жылдың күзінен бастап 50-ден 500 мың рубльге  
дейінгі шағын қарыздар бойынша соттан тыс 
банкроттық қызметі қолжетімді болды. Соттан 
тыс банкроттық қызметі тегін болып, оны бір 
жылда 2400 ресейлік пайдаланды. Бұл ретте, 
қайта қаржыландыру әрекетінен қарызды өндіріп 
алу мен реттеудің барлық сатыларынан өткен 
кредитор ғана пайдалана алатындықтан тағы 7,6 
мың адамға қызмет көрсетуден бас тартылды», – 
деп жазады автор.

Заң жобасы Қазақстанда қандай механизм 
бойынша жұмыс істейтіні белгісіз. Дегенмен 
А.Чеботарев Ресей мен өзге елдерде өзін банкрот 
деп жариялау үшін орындалуы керек шарттарды 
жазып, Қазақстан да осы шарттарды қолдануы 
мүмкін деп болжады. Оның ішінде, біріншіден, 
елде банкрот болған азаматтарды баспанадан 
айырмайды. Екіншіден, банкроттық заңын 
қолданған азаматтарға қайта несие алу мүмкін 
болмайды. Үшіншіден, ең алдымен азамат кірісі 
туралы декларацияны толтырып, оны бақылауға 
келісім беруге мәжбүр болады. Сондай-ақ 
банкрот деп жариялаудан бұрын жағдайды бас-
қаша шешу мүмкін еместігін дәлелдеу қажет.

Андрей Чеботарев мақалада сондай-ақ 
жеке тұлғалардың банкроттығы заңы біздің 
елге керектігін, алайда ол көп адамға көмек 
бола алмайтынын жазады. «2021 жылдың 
қараша айындағы жағдай бойынша мерзімі 
өткен төлемдері 90 күннен асатын «нашар» 
несиелердің үлесі 4,1 процентті құрады. Бір жыл 
бұрын бұл көрсеткіш 8,1 процент, ал он жыл 
бұрын ол 31,4 процентке дейін жеткен еді. Бұл 
дегеніміз қазақстандықтардың несиелік қарызы 
болғанымен, оны төлеуге мүмкіндігі бар екенін, 
яғни банкроттық жариялауға еш себеп жоқ 
екенінің дәлелі», – делінген мақалада. 

Бірақ бұл заң жүйесі несиесін жабу үшін 
несие алып, әр күнін тек қарыз өтеумен өткізіп 
жүрген азаматтар үшін қажет екені сөзсіз. Ол 
азаматтар бұл заңның арқасында жаңа өмір 
бастап, қарыздан құтылу мүмкіндігіне ие болмақ.

аслан нҰразҒали 

жеКе тұлҒаларДыҢ  БаНКроттыҒы 
несиеден құтылуға мүмкіндік бере ме?

«ҚазаҚстан халҚына» Қоры 
кімдерге көмектеседі?

«азаматтар БилІКтІҢ аШықтық 
ПеН заҢДылықты қамтамаСыз 

етІП отырҒаНыН КӨрУГе тиІС»
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Ақмешіт АптАлығы

Басы 1-бетте

#КүшімізБірлікте

Өзіңіз де білетін шығарсыз, Нұр-
Сұлтан, Алматы сынды қалаларда үлкен 
кітапханалар бар. Қарап қызығасың. 
Мұның барлығы қоғамды бүтіндей 
интеллигенцияға айналдырмаса да, сауа-
тын ашып, өзін-өзі дамытуға мол мүм-
кіндік сыйлайды. Осыдан кейін «неге 
біздің қалада ашпасқа?» деген ой келді. 
Кітапханалар бізде жоқ емес. Бар. Алайда 
демалыс күндері асықпай отырып кітап 
оқитын орталық жоқ. Бізде бары тек кітап 
сатып алуға арналған дүкендер ғана. 
Осылай ойымыз бір жерден шығып, осы 
кәсіппен айналысуға бел будық. Қазір 
жұмыс істеп жатқанымызға үш жылдай 
уақыт болды. Аяқ алысымыз жаман 
емес. Жалпы білімге жұмсаған қаржы 

әрдайым еселеніп келеді ғой. Содан 
болар, оқырмандарымыз баршылық. 
Шүкір! Мақсат – жастардың кітапқа деген 
құлшынысын арттыру. Еуропа елдеріне 
қа расақ кітапханалары бай. Форматы 
ерекше. Оқырманға ыңғайлы жағдай 
жасалған. Мем лекет тарапынан қолдау 
болса, біз де кітапхана түрінде кеңейтпек 
ойдамыз. Алайда пандемия басталғалы 
жұмысты онлайн жүр гізіп келеміз.

– сонда қалай, дүкенді жауып қойып, 
онлайн жұмыс істеп отырсыздар ма?

– Иә, оған себеп – пандемия. Елде 
пандемия басталғалы дүкенді жалға алу 
үшін біраз қаржы кететін болды. Осы тұста 
келушілердің саны төмендеп, қаржылық 
жағынан қиындықтар туындады. Қазір 
онлайн жұмыс істеп отырмыз. Жаман емес, 
тұрақты тұтынушыларымыз бар. Үнемі ха-
бар ласып, қажетті кітаптарына тапсырыс 
беріп тұрады. Әлеуметтік желі арқылы да 
байланысқа шығып, тапсырыспен керек 
туындысын алдыртатындар аз емес. Бұдан 
ұтпасақ, ұтылған жоқпыз.

– Пандемияға дейін тұрақты 
келушілер болды ма? 

– Әрине болды. Жұмысты «Самал 
бизнес» орталығында бастадық. Бірақ ол 
мекеме қуыста орналасқандықтан адамдар 
аңғара бермейтін. Сосын орталыққа көшуді 
жөн көрдік. «Ер-Аруға» көшкенде алғашқы 
қаржыны өзіміз жинап, жиһаз бен кітап 
сатып алдық. Содан соң білімге деген 
құлшынысы бар адамдарды іздей бастадық. 
Дүкенді көбіне «instagram» желісі арқылы 
жарнамаладық. Содан кейін оқырмандар 

жиі келеді. Біз дүйсенбіде 
демалып, басқа күндері 
таңғы 10-нан кешкі 
7-ге дейін жұмыс 
істейтінбіз. Күніне 
онға жуық адам 
келетін. Кейде одан 
да асып түсетін.  

– дүкеннің не-
гізгі ерекшелігі 
неде? 

– Көбіне басқа 
дүкенде жоқ кітап-
тар ды сатып алуға 
тырысамыз. Қазақ әде -
биеті, әлем нің классик 
жазушыларының шығарма-

ларын және бизнес бастауға ар налған, 
мотивациялық беретін кітаптарды жиі 
алып келеміз. Соңғы кезде психологиялық 
кітаптардың да санын арттырдық. Бұның 
өзі адам тартуға біраз ықпалын тигізуде. 
Офлайн режимде жұмыс істегенде сту-
денттер жиі бой көрсететін. Дүкеннің 
сол кездегі ерекшелігі – шай мен кофені 
тегін беретінбіз. Кітаптарды үйге алуға 
да болады. Қанша күнге алса да мерзіміне 
шектеу жоқ. Өзінің құжатын қалдырып, 
күніне жүз теңге төлесе болды. 

– Қазір қандай кітаптар сұраныста? 
– Қорда бас-аяғы екі мыңға жуық кітап 

бар. Негізінен мотивация, психология 
және бизнес туралы кітаптар қамтылған. 
Соны мен қатар орыс тіліне аударылған 
шетел әдебиеті де баршылық. Дегенмен 
қазіргі жастар кәсіпкерлікке бағдар 
беретін кітапты жиі алады. Алғашқы кезде 
Қуаныш Шоңбайдың «Екінші болма», 
Бақытжан Бұхарбайдың «Күміс кітабы» 
сияқты моти ва циялық кітаптар сұранысқа 
ие еді. Бүгінде осы іспеттес мотивациялық  
кітаптарға сұраныс жоғары. Жалпы бү-
гінде мотивациялық, пси хологиялық кі-
таптардың дәурені жүріп тұр. Оның ішінде 
өзіміздің отандастардың ең бектері және 
шетелдік бестселлердің аудармалары көп 
сұралады. 

Қазіргі таңда көп жерде мынадай мәселе 
бар. Жастар шетел туындыларын оқиын 
десе, көбіне қолына тиетіні орыс тіліндегі 
нұсқасы ғана. Қазақша нұсқасы некен-
саяқ. Болса да сапасыз аударылған кітаптар 
көп. Оны кітаптың айналасында жүрген 
соң күнделікті өмірде көзімізбен көріп 
жүрміз. Сондықтан білікті аудармашылар 

жалдап, оқырманға қызық деген 
кітаптарды сапалы түрде 

аудартып келеміз.
Ал енді тапсырысқа 

келсек, тапсырыс қа-
былдаған соң оларды 
бір аптада сырттан 
алдырып, оқырманға 
жеткізіп бере ала-
мыз. Оқырман 
оның ішінде қазақ, 
орыс және ағыл-

шын тілдерінде де 
кітаптарды алдырта 

алады.
– дүкенге келушілердің 

жас ерекшелігін зерттеп 
көрдіңіздер ме? 

– Дүкен жұмыс істеп тұрғанда 17-40 жас 
аралығындағы оқырмандар жиі келетін. 
«Бұл жердің атмосферасы ұнайды, жайлы, 
көп жерде жоқ кітаптар бар» деп жылы 
лебізін білдіріп кететін. Біржағы жаңа мен 
айтқан кітаптарды қазір жасы да үлкені де 
оқиды ғой.

– Кітаптардың бағасына келсек... 
– Көлемі мен мазмұнына қарай әртүрлі. 

Ең арзаны – 1500 теңге. Содан жоғарылай 
береді. Біз «Аруна», «Алматы» баспасына 
үнемі тапсырыс бере міз. Ал дүкендерден 
анда-санда, қажет кітап ты таппасақ ғана 
алдырамыз. Көбіне авторлармен тікелей 
байланысып, өздерінен аламыз. Сонда 
бағасы арзан болады. Сатып алушының да 
қалтасына ауырлық салмайды. Мысалы, 
Кемел Мырзагелдінің 5 томдық кітабы 
10500 теңге тұрады. Өйткені оны автормен 
байланысып жеке өзінен алдық. Осындай 
бірталай автормен байланысымыз бар. 
Солардың ішінде ең көп өткен – Қуаныш 
Шоңбай мен Кәмшат Бекжігітованың 
кітап тары. Олар 3500 теңгеден сатылды. 
Қазір бұлардың қатарын жаңа авторлармен 
то лықтырып жатырмыз.

– сәл артқа шегінсек, оқырманға 
кітап оқудан бөлек не ұсынасыздар? 

– Дүкенде шахмат үйірмесі мен 
ағылшын тілін үйрететін клуб бар. Бірақ 
грамматика үйретілмейді. Ол ағылшын 
тілін білетін, алайда сөйлесуге тәжірибе 
керек адамдарға арналған курс. Англияда 
оқып келген, Шотландияда жұмыс 
істеп қайт қан жастармен байланысып, 
келушілерге сабақ өтетінбіз. Бір сабаққа 
қатысуы 1000 теңге, айына жазылса, 3000 
теңге төлейді. Дәріс аптасына бір рет 
жұма күні өтетін. Студенттерге жеңілдік 
қарастырылған. Соны мен қатар түрік тілі 
курсы болды. Ол да апта сына бір рет. Түрік 
тілі басынан аяғына дейін толыққанды 
үйретілетін. Оның бағасы бір айға 8000 
мың теңге еді. Өкінішке орай, эпидахуалға 
байланысты бәрі тоқтап тұр.

– Кітап дүкенінен біраз хабардар 
болдық. енді алдағы жоспармен бөлісе 
кетсеңіз... 

– Шыны керек, эпидахуал әлі де болса 
бүйірден қысып, еркін көсілуге мүмкіндік 
бермей тұр. Дегенмен келешекте нақты 
бір жерге орнығып, балаларға арналған 
ертегі терапиясын, тез және тиімді оқу 
курстарын ашу жоспарымызда бар. 
Бұдан бөлек орыс, қытай және француз 
секілді тағы бірнеше тілді үйрету курсын 
ашсақ па дейміз. Оларды елдегі жағдай 
бірыңғайланып, арнайы маман тапқан соң 
қолға аламыз. Кітап қорын да жыл сайын 
тың туындылармен кеңейтетін боламыз. 
Әзірге жоспарымыз  осы.

– риясыз әңгімеңізге рахмет!
ақтілек БердІБайҰлы

Бағаны тұрақтандырудың жолы бар ма? Бағаны 
көтеру кәсіпкерлерге тиімді ме? Мүмкін халықтың 
жалақысын көтеру керек шығар? Әл де елдегі азық-
түліктің бағасы көрші мемлекеттердің нарығына 
тәуелді ме? Әрине бұл – көптің көкейінде жүрген 
сауалдар. Дегенмен ешкімнен ешқандай жауап 
болмаған соң әркім өзінше пайым жасайды. 

Мемлекет басшысы «Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің тапшылығын, бағаның негізсіз кө-
терілуін болдырмау маңызды» екенін баса айтты. 
Сонымен қатар алдағы үш жылда азық-түлік 
қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу қажет-
тігін және нарықта азық-түлік тауарлары мол 
болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара 
көмектеспейтінін жеткізді. 

Бүгінде Президенттің тапсырмасын орындау 
мақ сатында облыста азық-түлік тауарларына баға 
белгілеудің бүкіл тізбегі бойынша делдалдық тіз-
бектеу басталды. Нәтижесінде 5533 қатысушы 
анықталған. Сондай-ақ азық-түлік тауарын өндіру-
шілер мен сауда субъектілерімен бағаның негізсіз 
өсуіне жол бермеу үшін 300-ге жуық меморандумға 
қой қойылды. 

Қарап отырғанымыздай, билік бағаны бұғаттау 
үшін барынша жұмыс істеуде. Әсіресе оны тұрақ-
тандыру үшін арнайы бағдарлама жүзеге асты. 
Сондай-ақ азық-түліктің бағасы өңір басшысының 
тікелей қадағалауында. Олай дейтініміз, жыл 
басында облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары және 
жанар-жағармай бағаларын саралау үшін бірқатар 
сауда үйлері мен жанармай құю бекеттерін 
аралады. Ондағы басты мақсат – азық-түлік 
қорында жетіспеушілікті болдырмай, негізгі 
азық-түлік өнімнің бағасын шекті бағадан 
асырмау.

– Бүгінде 34 әлеуметтік дүкен 
мен 18 супермаркеттің әлеуметтік 
бұрыштарында 19 түрлі өнім шекті 
бағада сатылуда. Сондай-ақ елімізде 
жарияланған төтенше жағдайға бай-
ланысты өңірдегі сауда желілерінде 
азық-түлік тапшылығын болдырмау 
үшін Түркістан облысынан азық-түлік 
өнімдерін тасымалдайтын 122 жеке 
кәсіп кердің тізімі жасалды. Қазіргі кезде 
тұрақтандыру қорында 291,4 млн теңгені 
құрайтын өнімі бар. Оның ішінде бірінші 
сұрыпты бидай ұны, қарақұмық жармасы, 
күріш, макарон, күнбағыс майы, қант және көкөніс 
өнімдері секілді 19 әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік қоры жиналған. Одан бөлек, «Байқоңыр» 
ӘКК» арқылы «айналым схемасы» бойынша бағаны 
тұрақтандыру үшін кәсіпкерлік субъектілеріне 
несие беруге 500 млн теңгеге келісім-шарт жа-
салуда. Сонымен қатар осы жылдың қаңтар мен 
тамыз айлары аралығында республика бойынша 
нан бағасын тұрақтандыру мақсатында ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі мен «Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-мен астық 
өндірмейтін оңтүстік өңірлерге арзандатылған бидай 
бөлу шаралары қабылдануда, – деді облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы Талғат 
Дүйсебаев.

Басқарма басшысының айтуынша, аймақта негізгі 
азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру 
бағытында өңірлік тұрақтандыру қоры жұмыс 
істейді. Одан бөлек, облыс тұрғындарына әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік өнімдерін төмен бағада 
қамтамасыз ету үшін сауда желілері арқылы облыс 
кәсіпкерлеріне айналым схемасы бойынша қарыз 
берілуде. 

Елімізде 2012 жылдан бері жұмыс істей бастаған 
бұл тұрақтандыру қорларын қымбатшылықтың 
алдын алу, әлеуметтік азық-түліктің бағасын реттеу-
дің тетігі деп жүрміз. Олардың басты мақсаты – 
Үкімет бекіткен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларын тізім бойынша шаруалардан сатып алу. 
Одан кейін азық-түліктің жетпеушілігі сезілген кезде 
қолжетімді бағамен сатылымға шығару. Бұл үшін 
бюджеттен қыруар қаржы да бөлінуде. 

Ал «Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпора-
ция сы ның» басқарма төрағасы Ерлан Нұрланбаев 
қырыққабат пен картоп бағасында өсімнің барын 
айтты. Ол тек тұрақтандыру қорының өнімдерімен 
жәрмеңке ұйымдастыру арқылы ғана бағаны ұстап 
тұру мүмкіндігі барын жеткізді. 

– Бүгінде облыстық тұрақтандыру қорында 
1398,7 тонна өнім бар. Оның ішінде 429,8 тонна 
бірінші сұрыпты бидай ұны, 77,9 тонна қарақұмық 
жармасы, 181,7 тонна күріш. Сондай-ақ 58,4 тонна 
макарон, 99,2 тонна күнбағыс майы, 180 тонна 
қант өнімдері бар. Сонымен қатар қорда 72,2 тонна 
картоп, 200 тонна бас пияз, 100 тонна сәбіз сақтаулы 
тұр. Қазіргі кезде әлеуметтік дүкенде картоп 130 
теңгеден сатылуда. Ал жұмыртқа 32 теңге, сүт 
280 теңгені құрайды. Қазіргі кезде нан бағасын 90 
теңгеден артық емес бағада сатуды қамтамасыз 
ету мақсатында наубайхана иелерімен келіссөздер 
жүргізілді. Алдағы уақытта нан бағасын наубайхана 
басынан 80-85 теңгеден босатып, бөлшек саудада 
90 теңгеден асырмай сату жөнінде келісілді, – деді 
басқарма төрағасы.

Расында, әлеуметтік дүкендегі баға қалтаға 
салмақ салмайды. Десе де іздегенін таппай, сандалып 
қалатындар да жетерлік. Сондай-ақ мөлшермен алу 
керек деген шектеуі тағы бар. Дегенмен біз аралаған 
шағын дүкендер мен базардағы баға ырыққа көнбей 
тұр. Мәселен, шағын дүкенде картоп бағасы 250 
теңгеден сатылуда. Басқасы айтпаса да түсінікті. 
Сондықтан базардағы баға мен жеке дүкендердегі 
азық-түліктің де бағасын бір сүзгіден өткізіп, 
бақылауға алған жөн секілді. 

– Бәрі қымбаттап жатыр. Басқасын қойшы, 
азық-түліксіз қалай отырамыз. Ай сайын базарға 
барып азық-түлік аламыз. Осыдан бір-екі ай бұрын 

20 мыңға алған тамақты, міне, осы айда 30 мыңға 
алып отырмын. Жеміс-жидек, қияр, қызанақ туралы 
қиялдамайтын болдық. Олардың бағалары 500-
600-ге дейін барады, – деді базарда жолыққан қала 
тұрғыны Анар Жансейітова. 

Базардағы саудагерлер де базынасын айтуда. 
Олар да азық-түліктің қымбаттауынан келіп түсер 
пайда жоғын жасырмады. Керісінше тауар бағасы 
өскеннен затты өткізу қиындап, шығын көбейетінін 
жеткізді. Ал қала тұрғыны Болатбек Мырзағалидің 
айтуынша, елімізде жанар-жағармайдың құны түс-
пей, азық-түліктің де бағасы арзандамайды екен. 
Сондай-ақ малдың жем-шөбінің қымбаттауы да 
азық-түлік құнына, ет өнімдеріне қосылып отыр. 
Оның үстіне көкөністерді сақтайтын қоймаларды 
жалға беру ақысы өсіпті. Нәтижесінде кәсіпкерлер 
тауардың құнын көтеріп жіберген. 

Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқарма-
сының басшысы Фердоуси Қожабергеновтің мәлім-
деуінше, бүгінде жанар-жағармай бағасының шекті 
мәннен аспауына күнделікті мониторинг жүргізілуде. 
Аймақта 147 жанармай құю бекеті бар. Ал АИ-92 
маркалы бензинінің 4 574,1 тонна, дизель отынының 
3 339,6 тонна қоры сақтаулы. 

Айта кету керек, көршілес Түркістан облысында 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын негіз-
сіз өсірмеу бойынша жұмыстар күнделікті бақы-
лауға алынған. Мәселен, қарапайым халық баға-
ның көтерілу фактілері бойынша арнайы сенім 
телефонына хабарласып мәлімет бере алады. Бүгінде 
«Magnum Cash&Carry» мен бірнеше сауда орнында 
тауарлар нарықтағы бағадан 10-15 процент төмен 
бағамен сатылуда. Аталған өңірде және аудан, 
қалаларында ӘМАТ 19 түрінен кемінде 1,5 айға 
жететін қор жасақталған.

ақмарал олЖаБай

Әйгерім РЫСбеКОВА, «Kitap’s club» дүкенінің меңгерушісі:

мАқсАт – жАстАрдың кітАпқА 
деген құлшынысын Арттыру

Бүгінде 
облыстық 
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1398,7 тонна өнім бар. оның ішінде 

429,8 тонна бірінші сұрыпты бидай ұны, 
77,9 тонна қарақұмық жармасы, 181,7 тонна 

күріш. сондай-ақ 58,4 тонна макарон, 99,2 тонна 
күнбағыс майы, 180 тонна қант өнімдері бар. 

сонымен қатар қорда 72,2 тонна картоп, 200 тонна 
бас пияз, 100 тонна сәбіз сақтаулы тұр. Қазіргі кезде 

әлеуметтік дүкенде картоп 130 теңгеден сатылуда. ал 
жұмыртқа 32 теңге, сүт 280 теңгені құрайды. Қазіргі 

кезде нан бағасын 90 теңгеден артық емес бағада 
сатуды қамтамасыз ету мақсатында наубайхана 

иелерімен келіссөздер жүргізілді. алдағы 
уақытта нан бағасын наубайхана басынан 

80-85 теңгеден босатып, бөлшек саудада 
90 теңгеден асырмай сату жөнінде 

келісілді.

Азық-түлік 
қАуіпсіздігі 

Бәрінен мАңызды

Басы 1-бетте

Бұл сынақ - шартты түрде ақылы негізде 
күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары 
оқу орындарына қабылданған, жазғы 
ҰБТ нәтижелері бойынша шекті балл 
жинамаған, сондай-ақ университеттерге 
ақылы негізде түсетін мектеп бітіруші 
түлектерге арналған. 

Бүгінде аймақтағы 7 514 мектеп бітіруші 
түлектің 6 106-ы немесе 81% тестілеуге 
қатысуға өтініш білдірген. Алғашқы тестілеу 
күнінде 203 түлек он бір жылғы білімін тезге 
салып, бақтарын сынайтын болады.

–  Облыс көлемінде 3 тестілеу пункті жұмыс 
істейді. Айта кететін жайт, оқушылардың 
ҰБТ өтетін тестілеу пунктіне баруы мен 
қайтуы, жол шығыны және қауіпсіздігіне ата-
аналары немесе оларды алмастыратын заңды 
өкілдері тікелей жауапты болады, – деді 
басқарма басшысы.

Естеріңізге сала кетейік, елімізде 
қалыптасқан жағдайға байланысты Білім 
және ғылым министрлігінің шешімімен 
қаңтардағы ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау 

және тапсыру мерзімі өзгерген еді. ҰБТ-ға 
қатысу үшін өтініштерді қабылдау уақыты 
21 қаңтарға дейін ұзартылып, тестілеуді 

25 қаңтар мен 22 ақпан аралығында өткізу 
жөнінде шешім қабылданған. 

«ақмешіт-ақпарат»

ұлттық БіріңҒАЙ тестілеу БАстАлды
аймағымызда қаңтар айындағы алғашқы ҰБТ 25 қаңтардан басталып, 22 ақпанға дейін созылады. Бұл туралы 

өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында облыстық білім басқармасының басшысы ақзира 
Қасымова мәлімдеді.
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Ақмешіт АптАлығы

Басы 1-бетте

#КүшімізБірлікте

Соңғы деректерге сүйенсек, 
еліміздегі автокөліктердің дені 
«шаршаған». Айналаңызға көз 
жүгіртсеңіз, көпшілік тізгіндеген 
темір тұлпарлардың біразы сонау 
1991-1999 жылдар аралығын-
дағы тоз-тозы шыққан көліктер. 
Соған қарамастан көліктің ар-
зандағанын көрмедік те, есті-
медік те. Керісінше жыл санап 
қымбаттауда. Ал шетелден алы-
натын автокөліктерге қойылатын 
салық көлемі тым қымбат. Мы-
салы, бізде бір утилизациялық 
алымның өзі, еуропалық, азиялық 
басқа мемлекеттерге қарағанда он 
есе жоғары. Қарапайым халықтың 
қалтасына ауырлық түсетіні 
де осыдан. Тіпті соңғы бір-екі 
жылдықта шетелдік нөмір таққан 
автокөлік иелерін алым-салым 
титықтатып тастаған еді.

Нақты деректерге сүйенсек, 
Қазақстанда 4 миллионға тарта 
автокөлік бар. Оның 65 процен-
тінің пайдалану мерзімі он жыл-
дан асқан. Әрісі отыз жылға 
жуықтады. Соған қарамастан 
кө ліктердің бағасы «айға ұшып 
тұр». Ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың утилдік алым 
мәселесін реттеуді тапсырып, 
мемлекеттің қарамағына өткізу 
жайлы шешімі бұқара халыққа 
дем бергендей.

Президент Үкіметке авто на-
рықтағы аталған келеңсіздікті тез 
арада шешуді тапсырған еді: 

– Кәсіпкерлер мен тұтастай 
қо ғамда «Өндірушілердің кеңей-
тілген міндеттемелері операто-
ры» (ӨКМ) деп аталатын компа-
нияның қызметіне қатысты көп 
сұрақ туындады. Тіпті бұл жеке 
компанияға қарсы белгілі бір 
қоғамдық қозғалыс пайда болды. 

Үкіметке «Өндірушілердің 
кеңейтілген міндеттемесі опе-
ра торы» ЖШС-ның кәдеге 
жара ту алымын жинақтау мен 
кәдеге жарату алымына құзы-
рет етуді тоқтататын шара-
ларды қабылдауды тапсыра-
мын. Мұнымен шетелдегідей 
мемлекеттік ұйым айналысуға 
тиіс. Алымдардың өзіне тоқталсақ, 
олардың мөлшерлемесін қайта 
қарастыру керек. Мемлекеттің 
кәдеге жарату, автокөлік өнер-
кәсібі және ауыл шаруашылығы 
тех никасын құрастыру жөніндегі 
функциялары қолданыста қалады. 
Аталған мәселені бизнес және 
қоғаммен мұқият талқылау қажет. 
Кәдеге жарату алымы есебінен 
отандық автокөліктер мен ауыл 
шаруашылығы техникасын сатып 
алушыларға ваучерлер ұсыну 
мәселесін қарастыру керек. Оны 
қолданудың басқа да қоғамдық 

пайдалы тетіктері қарастырыл-
сын, – деді Президент.

Міне, осыдан кейін іске жауап-
тылар жұмысқа кірісті. Көп ұзамай 
Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрі Серікқали 
Брекешев бүгінге утилдік алым 
түрінде жинақталған қаражаттың 
көлемі 691,9 млрд теңгеге жет-
кенін айтып, оның қайда жұм-
салғанын да мәлімдеді.

«Атап айтқанда, отандық 
автокөлік өндірушілерге 338,9 
млрд теңге мөлшерінде кәдеге 
жарату түріндегі бұрын төлеген 
қаражаттары қайтарылды. Эко-
логиялық мәселелерді шешуге 102 
млрд теңге және салықтарға 49,1 
млрд теңге жұмсалды.

Бүгінде екінші деңгейдегі 
банк терде қалған қаражаттың 
220,6 млрд теңгесі жатыр.

Мемлекет басшысының тап-
сырмасына сәйкес министрлік 
бизнестің, қоғамның және мүд-
делі мемлекеттік органдардың 
қатысуымен мына мәселелерді 
пысықтайды: біріншіден, жеке 
мемлекеттік операторды не-
месе өнеркәсіпті дамыту қоры-
ның базасында құру. Екін-
шіден, кәдеге жарату төлемінің 
коэффи циенттерін қайта қарау. 
Үшін шіден, кәдеге жарату 
алымы есебінен отандық кө-
лік құралдары мен ауыл шаруа -
шылығы техника ларын са-
тып алушыларға ваучер лер 
беру қарастырылады» – деді 
С.Брекешев.

Әбден ушыққан мәселенің 
бүгін басталмағанын мақала ба-
сында айттық. Жалпы бұған 
дейін утилизация алымы мен 
айналысып келген («Өнді-
ру шілердің кеңей тілген мін-
деттемелері операто ры») ӨКМ-
не елдің айтар өкпесі көп. 
«Байтақ-Болашақ» эколо гиялық 
альянсының төрағасы Азаматхан 
Әміртай да аталған мекеменің 
жұмыс процесін сынға алған. 
Қоғам белсендісінің сөзінше, 
ӨКМ Операторы 2015 жылдан 
бері 1 млрд долларға жуық 
қаражат жинаған көрінеді. 
Сондай-ақ жыл сайын компания 
мемлекет қазынасынан 150 
млрд-қа тарта қаржы алып 
отырған. «Egemen Qazaqstan» 
басылымына берген сұхбатында:

«Мысалы, автошиналарды 
алып қарастырайық. Оның бір 
данасы үшін ӨКМ утилизацияға 
деп 37 теңге алады. Оны қалай 
жұмсайды? Шамамен 7 теңге 
операциялық шығындарға кетсе, 
26,5 теңгесі (бүкіл соманың 70 
проценті) логистикаға, яғни 
көліктік шығындарға жұмсалады. 

Тек 3,5 теңгесі ғана қайта 
өңдеуге бағытталады. ӨКМ 
жұмыс істе мей тұрып шинаны 
жинаумен айналысатын ұйымдар 
шикізатты зауытқа өздері та-
сып келді. Алайда ӨКМ бұл 
шикізатты кәдеге жаратамыз 
деп өздері жинауды бастаған 
соң жоғарыдағы ұйымдар осы 
қызметті тоқтатуға мәжбүр бол-
ды. Демек, қайта өңдеумен 
айналысатын кәсіпорындарға 
автошиналарды сатып алып, өз-
деріне тасымалдауға тура келді. 
Бұл өзіндік құнның жоғарылауына 
әкелді. 2016-2017 жылдың ара-
лығында өңделген шикізат үшін 
зауыт бірыңғай оператордан 120 
млн теңге көлемінде қаражат 
күтті. Бірақ бұл ақша зауытқа 
берілген жоқ. Бұған бір құжат 
жетіспейді дегендей себеп 
айтылса керек. Зауыт несие ақша-
сына салынғандықтан 2017 жылы 
кәсіпорынның шоты бұғатталып, 
өндіріс тоқтады. Қазір Жоғарғы 
соттың шешімімен зауыт 
иелерінен тартып алынып, ак-
цио нерлері борышкер атанды. 
Жұмыс орындарын ашып, өң-
делген қалдықты экспортқа шы-
ғарып тұрған зауыт осылайша 
жойылды. Осындай мысалдың 
өзінен ӨКМ жұмысын бағамдауға 
болады» – дейді белсенді.

Міне, мәселенің бәрі осында 
жатыр. Ендігі міндет – халыққа 
ыңғайлы, автонарықта қайта дау 
туындамайтындай жағдай жасау. 
Күн тәртібіндегі негізгі мәселе 
қозғалды. Енді соған сай тың 
жобалар жүзеге аспақ. Осы орайда 
сарапшылар жаңа жоба бойынша 
утилдік алыммен бірге алғашқы 
тіркеу құнын да азайтса деген 
пікір білдіруде. Сонда қарапайым 
халықтың жаңа автокөліктерге 
қолжетімділігі арта түсер еді дейді 
олар.

«Көлік тұтынушылар нары-
ғындағы дефицитті жойған мә-
селе бұл әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған топтың азаюына алып 
келеді. Осы секілді мәселелердің 
барлығын реттеуге көмектесетін 
болғандықтан біз утиль алы-
мымен қоса бастапқы тіркеу 
мәселесін де қайта қарастыруын 
сұраймыз», – дейді сарапшы 
Нұраддин Садық.

Аталған мәселелерден соң 
көпшілік көлік арзандайды деп 
болжам жасауда. Дей тұрғанмен 
экономист Сапарбай Жобаев 
утилдік алым арзандаса да ол 
автокөлік бағасына әсер етпейтінін 
айтады. Сол себепті темір тұл-
пардың бағасы арзандайды деуге 
әлі де болса ерте сияқты. 

«Баға ертең бірден түседі 
немесе қалады деп айту өте қиын. 
Оны сатып үйренген адамдар 
мәселен, сол жоғары бағада, 
олар соны бірден төмендете ме, 
менің соған күмәнім бар. Көлікке 
сұраныс төмендесе, онда баға 
біраз төмендеуі де мүмкін, жаңағы 
утильжинау көлемінде ғана. Ал 

қалғанына өзгермейді», – деді 
экономист Сапарбай Жобаев.

Иә, утилдік алым мәселесі 
көптен бері қарапайым халықтың 
ашуын туғызғаны белгілі. 
Шетел ден су жаңа темір тұлпар 
әкеліп тізгіндейін десе, миллион 
теңгелік салықпен бетпе-бет 
келеді. Нақтырақ айтсақ, кедендік 
БАЖ салығы, бастапқы тіркеу, 
«Еуро-5» стандартына сәйкестік 
сертификаты, соңғысы осы дауға 
айналған утилизациялық алым. 
Негізінен автокөлік иесінің жағ-
дайын қашыратын да осы утилдік 
алым. 

Сарапшылар біздегі утил-
дік алым мөлшері басқа мем-
лекет термен салыстырғанда 
ақылға қонымсыз екенін ай-
тады. Мысалы, былтырғы ста-
тистикалық дерек терге сүйенсек, 
Жапон елінде утилизациялық 
алым құны 100-200 АҚШ 
доллары аралығында екен. 
Ал Еуропаның үздік бесті гіне 
кіретін Германияда 100 еуро,  
Ұлыбританияда 50-80 еуро 
екен. Біздің ақшамен есептесек, 
жобамен 50-100 мың теңгенің 
айналасында. Ал біздің елде бұл 
құн 4-5 миллион теңгеге барады 
екен. Міне, солай.

Кеше Экология, геология 
және табиғи ресурстар министр-
лігі ути лизациялық алымның 
коэффи циенттерін қайта қарау 
ве домст воаралық жұмыс тобы құ-
рылғанын мәлімдеді. Сондай-ақ 
өндірушілердің (импорттаушы-
лардың) кеңейтілген міндеттеме-
лерінің операторы болып мем-
лекеттік ұйым ретінде «Жасыл 
даму» акционерлік қоғамы бол-
ғанын айтты. Ал «ӨКМ Опе-
раторы» ЖШС-ның кәдеге жа-
рату алымын әкімшілендіру және 
тиісті қаражаттарға билік ету 
бөлігіндегі қызметі тоқтатылды.

«Утилизациялық алымның 
коэффициенттерін төмендету 
мә селесі бойынша Мемлекет 
басшысының тапсырмасына сәй-
кес кәдеге жарату алымының 
коэффициенттерін қайта қарау 
бойынша ведомствоаралық жұ-
мыс тобы құрылды. Бұл мөл-
шерлемелер осы жылдың ақпан 
айының соңына дейін қара-
лып, бекітіледі. Жоғарыда көр-
сетілген жұмыс тобының қыз-
мет нәтижелері туралы ақпарат 
министрліктің интернет-ресур-
сында орналастырылады. Көр-
сетілген уақытқа дейін кәдеге 
жарату алымы «Жасыл даму» 
АҚ операторына қолданыстағы 
мөлшерлемелер бойынша тө-
лену де», – делінген министрлік 
хабар ламасында.

Осы тұста айта кетейік, ути-
лизациялық алым мәселесін 
реттеу үшін Экология, Қаржы 
және Ұлттық экономика ми-
нистрліктері Үкіметке бірлескен 
ұсыныс әзір леп, енгізетін болды.

ақтілек БІТІмБай

Утилизациялық реформа: 

Кәсіпкерлер мен тұтастай қоғамда «өндірушілердің кеңейтілген 
міндеттемелері операторы» (өКм) деп аталатын компанияның қызметіне 
қатысты көп сұрақ туындады. Тіпті бұл жеке компанияға қарсы белгілі бір 
қоғамдық қозғалыс пайда болды. 

үкіметке «өндірушілердің кеңейтілген міндеттемесі операторы» 
Жшс-ның кәдеге жарату алымын жинақтау мен кәдеге жарату алымына 
құзырет етуді тоқтататын шараларды қабылдауды тапсырамын. мұнымен 
шетелдегідей мемлекеттік ұйым айналысуға тиіс. алымдардың өзіне 
тоқталсақ, олардың мөлшерлемесін қайта қарастыру керек. мемлекеттің 
кәдеге жарату, автокөлік өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы техникасын 
құрастыру жөніндегі функциялары қолданыста қалады. аталған мәселені 
бизнес және қоғаммен мұқият талқылау қажет. Кәдеге жарату алымы есе-
бінен отандық автокөліктер мен ауыл шаруашылығы техникасын сатып 
алушыларға ваучерлер ұсыну мәселесін қарастыру керек. оны қолданудың 
басқа да қоғамдық пайдалы тетіктері қарастырылсын

Көлік арзандай ма?

Соңғы тәулікте 124 жағдай тір
келді. Ауру белгілері 43 адамнан 
анықталса, 81 науқаста клиникалық 
белгілері жоқ. Олардың ішінде 
басым көпшілігі зейнеткерлер мен 
жұмыссыздар арасында анықталып, 
131 жаңа ошақ тіркелді. Барлығында 
індетке қарсы профилактикалық 
шаралар жүргізілді. Осылайша 
қарымқатынаста болғандар меди
циналық бақылауға алынды. ҚР Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрі
герінің 2022 жылғы 21 қаңтардағы 
№4 жаңа Қаулысымен енгізілген 
өзгерістерге сәйкес қарымқаты
наста болған адамдар үй каран
тинінде 10 күн оқшаулануы тиіс.  

Қазіргі кезде аймақта індеттің 
ірі ошағы Қызылорда қаласы болып 
тұр. Аудандар үлесі бойынша індет 
ошақтары Шиелі және Жаңақорғанда 
анықталды. Жас ерекшеліктері 
бойынша жіктейтін болсақ, барлық 

жас аралығындағы 
аза маттар арасында 
COVID19 инфек
циясына шалдығу 
деректері бар. Де
генмен басым көп
шілігі 2029, 3039 
жас аралығындағы 
жастардан анықталу
да. Сондайақ 14 жас
қа дейінгі балалар 
ара сында белсенділік 
бай қалады. Оның ішінде 
1 жасқа дейінгі сәбидің үлесі 
басым.

Бүгінде облыста коронавирус 
инфекциясынан бөлек, жіті респира
торлық вирусты инфекциялардың 
эпидахуалы күрделеніп тұр. Соңғы 
аптадағы көрсеткіштер өткен кезең
дермен салыстырғанда ЖРВИдің 
1,5 есеге артқандығын көрсетіп 
отыр. COVID19 ЖРВИдің өзге де 

т ү р л е р і н д е 
кездесетін бел

гілеріне өте ұқсас. 
Сондық тан қандай да 

бел гілерді байқалған жағ дайда өз 
бетімен емделмей, міндетті түрде 
медициналық көмекке жүгіну қажет. 

Айта кету керек, облыс бойынша 
тиісті контингенттің 87,8 проценті 
вакцинациялаудың толық курсынан 
өтті. Ал «Pfizer» вакцинасының 
екі компонентін де алғандар үлесі 

12,8 процентті құрайды. Сонымен 
қатар ревакцинациядан 39537 
адам өтті. Енді қызылордалықтар 
«Спутник лайт» вакцинасымен 
ревакцинациялана алады. Осы 
жыл  дың 23 қаңтарында облысқа 
ресейлік бір компонентті препарат
тың 8000 дозасы жеткізілді. Ревак
цинациялау үшін барлық тұрғынға 
қолжетімді.

Ақмарал ҚАДЫРХАНЫЗЫ

ресейлік «спутник лайт» вакцинасы келді

№2 Мұрагер мектебінде бас қосқан жолдастық кездесуге аймақ 
бойынша 30-дан астам білім ордасы қатысты. Пікірсайыс екі кезеңнен 
тұрды. Қатысушылар Тәуелсіздік тұрғысында ойларын ортаға салып, 
өзара сөз жарыстырды. Нәтижесінде №271 Б.Ермекбаев атындағы орта 
мектебінің оқушылары 3-орынға ие болды. 

– ҚР Білім және ғылым министрлігі Асхат Аймағамбетов өзін-
өзі басқару, білім беру процесін демократияландыру, көшбасшылық 
қасиеттерді дамыту мен әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асыруда 
пікірсайыстың оң ықпалы бар екенін айтты. Осылайша дебатқа қолдау 
білдіріп жүр. Осы орайда біздің білім ордасында оқушыларды дебатқа 
дайындау жұмысы жанданып келеді. Мектеп мұғалімдерінен құрылған 
жетекшілер жас жеткіншектерді осы бағытта дамытып отыр. Мәселен, 
бұған дейін де оқушыларымыз аймақтық, қалалық түрлі пікірсайыстарда 
жақсы өнер көрсетіп, үздік жетістіктерге жетіп жүр, – деді дебат клубының 
жетекшісі Жазира Ержанова.

«ақмешіт-ақпарат»

Дебат ойлау ДағДысын 
ДамытаДы

Қалалық 
білім бөлімінің 

ұйымдастыруымен 
мектеп оқушылары 

арасында дебат пікір-
сайыс ойыны өтті. 

шараның мақсаты – 
жас жеткіншектердің 

ойлау дағдысын 
дамыту арқылы, қоғам 

өміріне белсенділігін 
арттыруға 

бағытталады. 

Бүгінде COVID-19 коронавирус инфекциясының 
эпидемиологиялық  жағдайы күрделеніп, аурушаң-
дық көрсеткіші күн сайын өсуде. Қызылорда облысы 
2022 жылғы 13 қаңтардан бастап  «қызыл» аймақта. 
Өңірде коронавирус инфекциясы анықталғаннан 
бастап індет жұқтырған 23019 адам тіркелсе, 
науқастардың 90 проценті емделіп шықты.


