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СТАТИСТИКАЛЫҚ 
МӘЛІМЕТТЕРГЕ 
СЕНСЕК, ЕЛІМІЗДЕГІ 
674,2 МЫҢ 
МҮГЕДЕКТІҢ 85,1 
МЫҢЫ КӘМЕЛЕТ 
ЖАСҚА ТОЛМАҒАН, 
417,7 МЫҢЫ ЕҢБЕККЕ 
ҚАБІЛЕТТІ, 171,3 
МЫҢЫ ЗЕЙНЕТКЕР. БҰЛ 
КӨРСЕТКІШ ЖЫЛДАН 
ЖЫЛҒА КӨБЕЙМЕСЕ, 
АЗАЙМАЙ 
ОТЫРҒАНЫН РЕСМИ 
ОРГАНДАР ЖОҚҚА 
ШЫҒАРМАЙДЫ. 
ӘСІРЕСЕ, ТУА БІТКЕН 
АНОМАЛИЯ, ЖҮЙКЕ 
ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫНА 
ШАЛДЫҚҚАН 
БАЛАЛАРДЫҢ 
КӨБЕЮІ КІМДІ ДЕ 
БОЛСА ОЙЛАНТПАЙ 
ҚОЙМАЙДЫ. 

Газетке жазылып, бағалы сыйлық алудың шарты төмендегідей:
-

депутаттарды өндіріс орнымен 
таныстырып, негізгі цехтарды ара-
лады. Сондай-ақ, кәсіпорынның 
қазіргі проблемалары мен даму 
болашағын талқылады.

Іргесі 1941 жылы қаланған 
«Алматы ауыр машина жасау за-
уыты» алғашында соғысқа қажет-
ті өнім шығарса, 1946 жылдан 
бастап бейбіт мақсаттағы өнімдер 
шығарады. 2000 жылы мұнай-газ, 
тау-кен өндірісіне қажетті импорт-
ты ауыстыратын өнім шығаруда 
сіңірген еңбегі үшін зауыт бас-
шылығы ҚР Үкіметінің марапатына 

ЖАҚЫНДА ПРЕЗИДЕНТ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ «ҚАЗАҚ-
СТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС 
ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» АТТЫ КЕЗЕКТІ 
ЖОЛДАУЫН ЖАРИЯЛАҒАНЫ МӘЛІМ. СОҒАН ОРАЙ, 
ҚАЗІРГІ ТАҢДА ПАРЛАМЕНТ СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТ-
ТАРЫ ЖОЛДАУДА ҚАМТЫЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТҮСІН-
ДІРУ БОЙЫНША ЕЛ АЙМАҚТАРЫНА ЖОЛ ТАРТТЫ.

ие болды. Алматы метросын жаб-
дықтауға да үлес қосқан зауытта 
бүгінгі таңда мыңға жуық адам 
жұмыс істейді. «Біздің өнімдеріміз 
ТМД елдері көлемінде экспортта-
лады. Ресей, Өзбекстанмен тығыз 
қатынастамыз. Беларусь және Қыр-
ғызстан, Украинамен де жұмыс 
жасап келеміз. Әлемнің көптеген 
мемлекетімен біздің зауыт байла-
ныс орнатқан», – деді кәсіпорын 
басшысы Ж. Едігенов.

Сенаторлар тобы болса зауытта 
қарқынды жүргізіліп жатқан жұ-
мыстарды көріп, шешімін таппай 
жатқан кей мәселелерді Үкімет-
тік деңгейде көтеретіндерін жет-
кізді. «Біздің мұнда келудегі негізгі 
мақсатымыз – отандық өндірісті 
қолдау, сондай-ақ, кәсіпорын бас-
шыларымен тілдесіп, қандай өзекті 
мәселелері барын білу. 

8-бет

6-бет

ЖЕТІМНІҢ  КӨЗ  ЖАСЫ

Парламент Сенатының депутат-
тары Динар Нөкетаева, Төлеубек 
Мұқашев және Дулат Құсдәулетов 
Алматы қаласында жұмыс сапа-
рымен болып, Елбасы Жолдауын 
түсіндіру мақсатында Алматы ауыр 
машина жасау зауытының еңбек 
ұжымымен кездесті. Зауыттың бас 
директоры Жетпісбай Едігенов 
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Мемлекет басшысы 2018 жылғы 5 
наурыздағы «Президенттің бес әлеу-
меттік бастамасы» атты Қазақстан 
халқына Үндеуінде бір, бір жарым 
жыл ішінде Астана қаласы мен рес-
публиканың орталық және солтүстік 
өңірлерін газдандыру үшін Қызыл орда 
– Жезқазған – Қарағанды – Темір-
тау – Астана бағыты бойынша «Са-
рыарқа» магистральдық газ құбырын 
салу жобасын іске асыруды тапсырды.  
Оның Қызылорда – Астана учаскесіне 
арналған 1-кезеңінің жобалық смета-
лық құжаты (ЖСҚ) 27 тамызда өткен 
ҚР экономикасын жаңғырту жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның отыры-
сында мақұлданды. Ал, 28 тамызда 
«Мемсараптама» РМК оған оң қоры-
тындысын беріп, 5 қыркүйекте газ құ-
бырын салудың бас мердігерін анықтау 
бойынша конкурс өткізу басталды. 
ЖСҚ сәйкес, жобаның 1-кезеңінің 
жалпы құны 267,258 млрд теңгені 
құрайды. «ҚазТрансГаз» АҚ баспасөз 
қызметінің хабарлауынша, «Бәйте-
рек»ҰБХ» АҚ қаржыландырудың мы-
надай схемасын әзірлеген: «АстанаГаз 
ҚМГ» АҚ жобалық компаниясының 
жарғылық капиталын 80,3 млрд. тең-
ге («Самұрық-Қазына» ҚӘҚ АҚ және 
«Бәйтерек» ҰБХ АҚ 40,15 млрд тең-
геден) сомаға толықтыру; 102 млрд 
теңге сомаға банктердің қарыз қара-
жаты (Еуразиялық даму банкі  және 
«Қазақстанның даму банкі» АҚ 51 
млрд теңге); «БЖЗҚ» АҚ зейнетақылық 
активтерін «АстанаГаз ҚМГ» АҚ-ға  85 
млрд теңге сомаға облигацияларға ин-
вестициялау. 27 тамызда ҚР экономи-
касын жаңғырту жөніндегі мемлекеттік 
комиссия жобаны қаржыландырудың 
жоғарыда көрсетілген схемасын және 
талаптарын, оның ішінде дағдарысқа 
қарсы қаражатты пайдалану және 
«БЖЗҚ» АҚ қаражатын тарту талапта-
рын қарады және мақұлдады.

«АстанаГаз ҚМГ» АҚ-ның ақпара-
тына сәйкес, «Сарыарқа» магис траль-
дық газ құбыры бойынша құры лыс-
монтаждық жұмыстар бас мерді герді 
анық тағаннан кейін болжамды түрде  
қараша-желтоқсан айларында баста-
лып, 2019 жылдың аяғына дейін 

аяқталады деп жоспарланып отыр.
Жалпы, «Сарыарқа» магистраль-

дық газ құбырының Қызылорда – 
Астана учаскесі Астана, Қарағанды, 
Теміртау, Жезқазған қалаларының 
тұрғындарын және магистральдық газ 
құбыры трассасының бойына жақын 
жатқан елді мекендерді табиғи газ-
бен қамтамасыз етеді. Жоба аясында 
Қызылорда облысындағы қолданыс-
тағы «Бейнеу-Бозой-Шымкент» ма-
гистральдық газ құбырына қосылу 
жолымен Қазақстанның батыс кен 
орындары тобынан (Қарашығанақ, Қа-
шаған, Теңіз, Жаңажол және Урихтау) 
газ жеткізу жоспарланған.

ТЭН-ге (техникалық-экономикалық 
негіздеме) сәйкес,  «Астана-1» АГ-
ТС-тан және «Астана-2» АГТС-тан Аста-
на-Щучинск трассасы бойынша Аста-
на қаласының маңындағы Луговое,  
Максимовка, Төңкеріс, Фарфоровое, 
Новоишимка, Семеновка, Қажымұқан, 
Воздвиженка, Ақмол, Қараөткел, Қос-
шы, Қабанбай батыр, Қызылжар, 
Р.Қош карбаев, Тайтөбе, Жаңғызқұдық, 
Крас ноярка, Сарыкөл, Өтеміс, Оразақ, 
Талап кер ауылдарына газ жеткізіледі. 
Ал, Астана-Қарағанды трассасы бо-
йын ша Шұбар кенті ауданында оған 
Приреч ное, Қызылсуат, Жібек Жолы, 
Софиевка, Қоянды, Малотимофеевка, 
Шұбар ауылдары да қол жеткізеді. 

ҚР Премьер-министрінің ағымдағы 
жылғы 14 наурыздағы №30-ө өкімімен 
бекітілген Жол картасына сәйкес, 
магис тральдық газ құбырын толтыру 
және тұтынушыларға газ жеткізуді қам-
тамасыз ету мақсатында Қарағанды, 
Ақмола облыстарының және Астана 
қала сының әкімдіктері магистральдық 
газ құбырына, ол аяқталысымен 2019-
2021 жылдары қосылуға дайын болуы 
тиіс. Сондықтан, газ тарату желі лерін 
жобалау және салу мәселелері пы-
сықталуда.  

Астана қаласы, Қарағанды және 
Ақмола облыстары әкімдіктерінің 
ақпараты бойынша, ағымдағы жыл-
дың соңына дейін «Сарыарқа» магис-
тральдық газ құбыры трассасының 
бойындағы елді мекендерге газ та-
рату желілері бойынша жобаларға 

ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптаманың 
қорытындысын алу жоспарланған. 
Қазіргі уақытта әкімдіктер газ тарату 
желілерін, оның, бюджет және  ЕҚДБ-ы 
қоса алғанда, инвесторлар есе бінен 
қаржыландыру мәселелерін пысық-
тау да. 

«ҚазТрансГаз» АҚ-ның алдын ала 
есептеуі бойынша, газға түпкілікті баға 
(Астана қаласы үшін) шамамен 1 текше 
метрге 50 теңгені (республиканың бар-
лық аумағы бойынша магистральдық 
газ құбырларымен газ тасымалдауға 
тарифті бөлу кезінде) құрайтын бо-
лады. Бұл ретте, тұтынушылар үшін 
түпкілікті бөлшек сауда бағаларын ҚР 
ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу 
және бәсекелестікті қорғау комитеті 
шекті-көтерме сауда бағаларына, та-
рату желілерінің тарифіне, газ тарату 
ұйымдарының сауда үстемақысына 
сүйене отырып белгілейтіндігін де 
естен шығармаған жөн. 

Отын ретінде табиғи газды пайда-
лану ауаға лас заттардың шығарылы-
мын төмендетуге мүмкіндік береді. 
Жалпы алғанда, барша тұрғынның 
өмір сүруі үшін неғұрлым қолайлы 
жағдай жасайды және МГҚ трасса-
сының бойындағы елді мекендердің 
экологиялық жағдайын жақсартуға 
ықпал етеді.

Жобаны іске асырудың әлеумет-
тік-экономикалық әсері өте жоғары. 
Біріншіден, магистральдық газ құбыры 
трассасының бойында табиғи газды 
пайдаланатын инфрақұрылымдар-
ды және жаңа өндірістерді дамытуға 
түрткі болады. Екіншіден, «Сарыарқа» 
магистральдық газ құбырының бірін-
ші кезеңінде  трасса бойындағы 171 
елді мекен табиғи газбен қамтамасыз 
етіледі. Үшіншісі, құрылыс кезеңінде 
ТЭН-ге сәйкес, шамамен 800 жұмыс 
орны, ал пайдалану кезеңінде 225 
жұмыс орны құрылады. Төртіншіден, 
Жезқазған, Қарағанды, Теміртау және 
Астана өңіріндегі көмірді алмастыру 
жолымен экологиялық ахуалды жақ-
сартуға сеп болады.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың 2009 жылдың тамыз ай-
ындағы Жарлығымен Қазақстан Респуб-
ликасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық сая-
сат тұжырымдамасы еліміздің құқықтық 
саясатын реформалауға пәрмен беретін 
ең маңызы құжат қана емес, сондай-ақ, 
бұл барлық құқық қорғау органдары-
ның бағдаршамы іспетті.    

Аталған тұжырымдама мемлекет-
тің құқықтық саясат сала сын  дағы тиісті 
бағдарламаларын, ҚР Үкіме тінің заң 
жобалары жұмыстарының перспекти-
валық және жыл сайынғы жоспарла-
рын, республика нормативтік құқықтық 
актілерінің жобаларын әзірлеу дің негізі. 
Тұжымдамада еліміздің сот жүйесіне 
қатысты мәселелерінің барлығы дерлік 
қамтылған. Мәселен, соттардың тәуел-
сіздігін нығай туға қатысты бастамаларға 
конс титу циялық деңгейде басымдық 
беріліп, сот тың қамауға алуға санкция 

беруі ен гізілді, прокуратура мен соттың тергеу жүргізу мүмкіндігіне конституциялық 
тыйым алып тасталды. Бұл өз кезегінде, мемлекет пен қоғам институттарын одан 
әрі демократияландыруға жол ашады. Тұжырымдама аясында азаматтық іс жүргізу 
заңнамасын жетілдіру мәселесі көтерілген. Яғни, азаматтық сот ісінің жеңілдетілген 
тәртібін кеңейтіп, оңтайландыру көзделген. Осы ретте, сот жүйесінің қызметіне за-
манауи технологияларды кеңінен қолдану айрықша маңызға ие болып отыр. Яғни, 
тұжырымдамада аталып өткендей, сот ақпаратын тіркеудің заманға сай құралда-
рын енгізу сот ісінде бәсекелестік принципін іске асыруға ықпал етеді. Сот жүйесін 
жоспарлы түрде ақпараттандыру сот төрелігін іске асыру процесінде жедел ақпарат-
тық-құқықтық қолдауды қамтамасыз етуге, істерді қарау тәртібін жеңілдетуге және 
мерзімдерін қысқартуға, сот шешімінің орындалу тиімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді.  

Тағы бір айта кетерлігі, Елбасының 2014 жылғы Жарлығына сай, аталған тұжырым-
даманың кейбір бөлімі жаңа редакцияда жазылды. Атап айтқанда, онда «Мемлекеттің 
құқықтық саясатының маңызды буыны қылмыстық саясат болып табылады, оны жетіл-
діру қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару құқығын, сондай-ақ 
құқықта қолдануды кешенді, өзара байланыста түзету арқылы жүзеге асырылады» 
– деп көрсетілген. Бұл бүгінгі таңда еліміздің қылмыстық құқық саясатына деген 
көзқарастың өзгеруіне алып келді десек, артық айтқандық болмас. Әсіресе, қылмыс-
тық саясатты ізгілендіру мақсатында қолға алынған шаралар бүгінгі таңда өз жемісін 
беруде. Елбасының қылмыстық саясатты ізгілендіруге бағытталған бастамасы бірінші 
рет ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасағандарға, сондай-ақ, халықтың 
әлеуметтік әлсіз топтары – жүкті және асырауында кәмелетке толмаған балалары бар 
жалғызбасты әйелдерге, кәмелетке толмағандарға, жасы ұлғайған адамдарға қатыс-
ты болуы құқықтық саясат саласындағы әділдікті қамтамасыз етуге қажетті, маңызды 
қадам болмақ. 
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